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І. Загальні відомості 

Професійна програма підвищення кваліфікації практичних психологів є 

навчально-методичним документом, який визначає: мету та завдання навчання; 

зміст навчання; вимоги щодо знань і умінь, як результату засвоєння навчального 

матеріалу; орієнтовний розподіл навчального часу на проведення аудиторних 

занять і самостійної навчальної роботи; рекомендації щодо підготовки випускової 

роботи; перелік законодавчих та інших нормативно-правових актів, наукової, 

навчальної і методичної літератури для самостійного вивчення основного 

матеріалу та поглибленого опанування його змісту. 

Мета: підвищення та розширення змістовних теоретико-методологічних 

знань та розвиток науково-професійного мислення практичних психологів. 

Зміст професійної програми спрямований на: 

- набуття практичними психологами професійних компетенцій з 

психологічного консультування та психологічної допомоги різним 

верствам населення; 

- формування здатності до планування, підготовки та здійснення 

різноманітних видів професійної роботи за актуальними проблемами 

життєдіяльності особистості з дотриманням теоретико-методологічних 

принципів, встановлених процедур та вимог.  

Теоретична складова містить у собі  теоретико-методологічні положення та 

знання з актуальних проблем психології та їх розв’язання у дослідницькій, 

практичній та прикладній діяльності.  

Зміст професійної програми: відображає сучасні тенденції розвитку 

психологічної науки; спрямований на вдосконалення професійної компетентності 

практичного психолога; є практико-орієнтованим; враховує сучасні підходи щодо 

підготовки практичних психологів (компетентнісний, особистісно-орієнтований, 

комунікативний, діяльнісний). 

Зміст професійної програми побудовано за модульним принципом і  

спрямовано на вдосконалення системи знань, професійних умінь і навичок, які 

необхідні практичному психологу для здійснення професійної діяльності, 

забезпечення високого рівня професійної компетентності, завдань щодо 

формування психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, 

задоволення особистісної потреби у професійному розвитку та вдосконаленню. 

Практична складова містить конкретні методи, методики та технології, які 

спрямовані на проведення психологічних досліджень з актуальних проблем у 

рамках класичних та сучасних новітніх підходів в психології та їх розв’язання 

корекційними, терапевтичними та тренінговими методами. 

Зміст програми відповідає принципам: науковості; системності; 

комплексності; послідовності; прогностичності; індивідуалізації; диференціації; 

збалансованості теоретичного і практичного компонентів; врахування 

професійного досвіду й індивідуальних освітніх потреб, прагнень щодо 

особистісного та кар’єрного розвитку, досвіду професійної діяльності і 

самоосвіти. 
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Зміст професійної програми формується із загальної, функціональної та 

галузевої складових. 

Зміст загальної складової професійної програми спрямований на 

узагальнення фахових знань як складової професійної компетентності 

практичного психолога. 

Зміст навчального матеріалу функціональної складової професійної 

програми спрямований на здобуття додаткових знань, умінь і навичок для 

забезпечення реалізації державних стандартів підготовки практичних психологів.  

Зміст галузевої складової програми забезпечує оволодіння технологіями 

прикладної роботи практичного психолога.  

Програма розрахована на 150 годин. Розподіл аудиторних форм навчання 

на лекційні, практичні та семінарські заняття є орієнтовним. 

Визначення відповідності рівня фактичної підготовки слухача вимогам 

програми підвищення кваліфікації відбувається за результатами атестації.  

Атестація здійснюється комісією під час захисту слухачами випускової роботи.   

До захисту випускової роботи допускаються слухачі, які виконали 

навчальний план, підготували випускову роботу та одержали на неї рецензію 

наукового керівника або рецензента. Випускова робота подається до захисту в 

друкованому і електронному варіантах і захищається на засіданні комісії.  

 

II. Вимоги до професійно-кваліфікаційної характеристики  

практичного психолога 

 

Компетентності практичного психолога 

 

Компетентності 

Інтегральна: 

Здатність розв’язувати складні професійні задачі і проблеми у певній галузі 

фахової діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 

умов і вимог. 

Загальні: 

1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянські свідомо на основі 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів, дотримуватися основ 

екологічності професійної діяльності та здорового способу життя. 

 

2. Здатність володіти базовими знаннями з методології наукових 

досліджень в обсязі, необхідному для здійснення професійної науково-

дослідної діяльності. 

3. Здатність до збору, обробки, збереження, продукування і передачі 

професійно важливої інформації з метою її використання в рамках 

професійного, дослідницького контенту. 
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4. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; працювати в 

команді з дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного 

суспільства; здійснювати наукову полеміку та спілкування державною та 

іноземною мовами. 

5. Здійснювати самоосвіту і самостійно розробляти власну траєкторію 

саморозвитку упродовж життя. 

Професійні: 

1. Планування та організація науково-дослідної роботи. 

2. Впровадження результатів наукових розробок у сфері практичної 

діяльності. 

3. Розробка  методичних  матеріалів щодо психологічного супроводу різних 

верств населення. 

4. Здійснення  науково-методичної допомоги суб’єктам професійної 

діяльності. 

5. Проведення психологічної просвіти серед суб’єктів різних напрямків 

професійної діяльності. 

6. Планування та проведення психодіагностичного обстеження. 

7. Планування та організація роботи психолого-консультативної служби. 

8. Організація та проведення психодіагностичних досліджень у сфері 

профорієнтації, профвідбору та профадаптації персоналу. 

9. Розробка заходів психопрофілактики та психореабілітації в ситуації 

невизначеності. 

10.  Розробка психологічних критеріїв та рекомендацій для різних видів 

професійної діяльності. 

11.  Здійснення консультативної допомоги керівникам з питань психології 

управління 

12.  Прогнозування та моделювання нових соціально-психологічних явищ у 

суспільстві та соціальних групах. 

13.  Розробка перспективних планів щодо надання психологічної допомоги 

різним категоріям населення. 

14.  Здійснення психологічної допомоги населенню в екстремальних ситуаціях. 

 

 

Базові компетентності  практичного психолога 

 
Базові 

компетентності 

Функції 

 
Ознаки виявлення (характеристики) 

Фахова 

здатність до 

реалізації 

функцій 

професійної 

діяльності 

Мотивації і 

стимулювання 

Готовність застосовувати засоби, прийоми, 

технології щодо мотивації та стимулювання 

активності особистості як суб’єкту життя. 

Проектувальна  

Здатність визначати цілі (стратегічні, 

тактичні, оперативні), планувати процеси для 

досягнення бажаних професійних результатів, 
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проектувати соціально-психологічні процеси 

та розвиток діяльності особистості й групи. 

Організаційна  

Спроможність організовувати процеси, 

створювати умови для досягнення бажаних 

результатів. 

Конструктивна  

Здатність переносити набуті знання та вміння 

з одного виду професійної діяльності в інший; 

добирати доцільні методи, форми та засоби 

психологічної діяльності; конструювати 

фахові, соціально-психологічні та групові 

заходи; розробляти методичне забезпечення 

психодіагностичного та психокорекційного 

процесу. 

Дослідницька  

Здатність до організації та проведення: 

досліджень (теоретико-методологічних, 

прикладних); пошукової роботи; наукового 

аналізу й узагальнення власного фахового 

досвіду. 

Контрольно-

аналітична 

(діагностична)  

Спроможність організовувати та проводити 

процедури експертизи, контролю та оцінки.  

Рефлексивна 

Здатність до усвідомлення процесів, 

отриманих результатів, засобів їх досягнення; 

визначення шляхів підвищення ефективності 

та екологічності процесів та результатів. 

Професійно-

компетентнісна 

Здатність розробляти та проводити програми 

діагностичної роботи у відповідності із 

практичними потребами; прогнозувати 

поведінку особистості та його перспективний 

розвиток за його «психологічним портретом». 

Володіння навичками проведення 

психологічного консультування за різними 

напрямками; здійснення психологічного 

консультування у групових та індивідуальних 

формах; застосування відповідних технік 

психологічної роботи з надання психологічної 

допомоги різним категоріям клієнтів. 

Здатність розробляти та проводити тренінгові 

програми; обирати матеріал, вважаючи на 

індивідуальні особливості групи; уміти 

виявляти джерела і умови найбільш 

ефективної групової взаємодії. Володіння 



8 
 

 

принципами організації та проведення 

психологічні експертизи. Здатність 

використовувати методологічні підходи та 

розробляти методичне забезпечення 

психологічної експертизи.  

Соціальна 

Здатність до 

життєдіяльності в 

суспільстві; 

взаємодії та 

праці в команді 

Здатність аналізувати механізми 

функціонування соціальних інститутів 

суспільства, дотримуватись соціальних норм і 

правил; вміння прогнозувати та моделювати 

нові соціально-психологічні явища у 

суспільстві, організаціях, соціальних групах;  

продуктивно та ефективно співпрацювати з 

різними соціальними групами і партнерами в 

групі, виконувати різні ролі й функції в 

колективі; розробляти психологічні 

рекомендації щодо управління соціальними 

конфліктами, ефективності різних видів та 

форм політичної діяльності; застосовувати 

технології розв'язання конфліктів, досягнення 

консенсусу; працювати в команді; 

застосовувати ефективні стратегії 

спілкування залежно від ситуації, технології 

комунікації та ділового мовлення. 

Загально-

культурна 

Здатність до 

розвитку 

культури 

особистості і 

суспільства в 

різних аспектах 

Спроможність аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, 

європейської та світової науки й культури; 

знати рідну й іноземні мови, застосовувати 

навички мовлення та норми відповідної 

мовної культури;  застосовувати методи 

самовиховання, орієнтовані на систему 

індивідуальних, національних і 

загальнолюдських цінностей, для 

розроблення й реалізації стратегій і моделей 

поведінки та кар'єри; вміння застосовувати 

психологічні методи аналізу основних 

життєвих потреб проблемних соціальних та 

етнічних груп; опановувати моделі 

толерантної поведінки та стратегії 

конструктивної діяльності в умовах 

культурних, етнічних, мовленнєвих, 

релігійних та інших відмінностей між 

народами, різноманітності світу й людської 

цивілізації. 
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Здоров’я- 

зберігаюча 

Здатність до 

збереження 

власного 

здоров’я  

Збереження здоров’я фізичного, психічного і 

психологічного (власного та здоров’я 

оточуючих); застосування навичок здорового 

способу життя, гармонізації режиму праці та 

відпочинку, екологізації взаємовідносин; 

запобігання та попередження професійного 

стресу та емоційного вигорання. 

Громадянська 

Здатності в 

сфері 

суспільно-

політичного 

життя в 

Україні, 

захисту 

власних прав і 

свобод, 

виконання 

громадянських 

обов’язків 

Здатність орієнтуватися в проблемах 

сучасного суспільно-політичного життя в 

Україні; застосовувати процедури й 

технології захисту власних інтересів, прав і 

свобод своїх та інших громадян, виконання 

громадянських обов'язків у межах місцевої 

громади та держави загалом; застосовувати 

способи та стратегії взаємодії з органами 

державної влади; використовувати способи 

діяльності й моделі поведінки, що 

відповідають чинному законодавству 

України, задовольняють особистісні інтереси 

та захищають права людини-громадянина; 

здійснювати психологічну допомогу в 

екстремальних ситуаціях; організовувати та 

проводити програми реабілітаційних заходів 

та психологічного захисту громадян у 

кризових ситуаціях. 

 

Інформаційна 

Здатність до 

пошуку, 

обробки, 

збереження і 

створення 

інформаційних 

ресурсів та 

обміну ними 

Здатність до використання інформаційно-

комунікаційних технологій, орієнтуватися в 

інформаційному просторі, володіти й 

оперувати інформацією відповідно до потреб 

ринку праці; застосовування новітніх 

інформаційно-комунікаційні технології в 

професійній діяльності та повсякденному 

житті, раціональне використання 

комп'ютерних технологій при розв'язанні 

задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, 

її пошуком, систематизацією, зберіганням, 

поданням та обміном; будувати інформаційні 

моделі й досліджувати їх за допомогою 

засобів ІКТ. 
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IIІ.  Навчальний план підвищення кваліфікації практичних психологів  

«Усвідомлення суб’єктної позиції фахівця як чинник 

конкурентоспроможності психолога» 

 

№ ЗМІСТ 

В
с
ь

о
г
о

 

г
о

д
и

н
 

А
у

д
и

т
о

р
н

і 
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а

м
о

с
т
ій

н
а

 

р
о

б
о

т
а

 

Модуль 1. 

Теоретико-методологічне підґрунтя сучасних психологічних практик 

1. 
Теоретико-методологічні основи сучасних психологічних 

практик 

14 12 2 

2. 
Психологічні механізми профілактики професійного 

вигорання 

8 6 2 

3. Основи організації психологічної служби та її діяльність 8 6 2 

 Разом  годин 30 24 6 

Модуль 2. 

Соціально-психологічні особливості розвитку, освіти та виховання 

особистості 

1. 
Соціально-психологічні аспекти вікового розвитку 

особистості 

16 12 4 

2. Соціально-психологічні аспекти освіти і виховання 14 10 4 

 Разом годин  30 22 8 

Модуль 3. 

Прикладні аспекти роботи психолога в сучасному просторі 

1. Спецпрактикум  14 10 4 

2. 
Практикум «Прикладні аспекти роботи психолога в бізнес-

структурах» 

16 12 4 

 Разом  годин  30 22 8 

Модуль 4. 

Особливості психологічного супроводу особистості в умовах інклюзивної 

освіти 

1. 
Базові компетенції практичного психолога в структурі 

професійної діяльності 

14 10 4 

2. 
Теоретико-методологічні основи сучасних психологічних 

практик в умовах інклюзивного супроводу особистості 

16 12 4 

 Разом  годин 30 22 8 

Модуль 5.  

Технології соціально-психологічного проектування в структурі професійної 

діяльності психолога 

1. Соціально-психологічне проектування 10 8 2 
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2. 
Професійно-особистісна рефлексія щодо здобутих навичок 

соціально-психологічного проектування 

20 2 18 

 Разом годин 30 10 20 

 ВСЬОГО: 150 100 50 

 

ІV. Анотації навчальних дисциплін 

Модуль 1. 

Теоретико-методологічне підґрунтя сучасних психологічних практик 

Теоретико-методологічні основи сучасних психологічних практик 

1. Аналіз базових парадигм психологічної науки 5 4 1 

2. Особливості розвитку сучасної психології: теоретико-

методологічні та прикладні аспекти 

9 8 1 

 Усього: 14 12 2 

 

Мета: систематизація професійних уявлень фахівців щодо науково-

концептуальних засад здійснення професійної діяльності психолога. 

Зміст: Понятійно-категоріальний апарат психології. Категоріальні системи  

психології за О.В. Петровським та М.Г. Ярошевським. Алгоритм створення 

дефініцій на основі видо-родових ознак психічного. Особливості психологічного 

пізнання у природньонауковій та гуманітарній парадигмах (за В.Н. Сурковим). 

Ознаки зрілості психології як самостійної науки. Напрямки розвитку психології 

як академічної та практико-орієнтованої галузі знань. Науково-історичні етапи 

побудови загально-психологічних теорій  (за Л.М. Ваккером). 

 

 

Психологічні механізми профілактики професійного вигорання 

1. Феномен «емоційного вигорання»: причини виникнення 

та наслідки  

2 2 - 

2. Діагностика та самодіагностика емоційного вигорання 

фахівця 

3 2 1 

3. Профілактика та подолання синдрому  «професійного 

вигорання» 

3 2 1 

 Усього: 8 6 2 

 

Мета: розвиток вміння здійснювати психологічну діагностику та 

самодіагностику синдрому емоційного вигорання; застосовувати техніки 

природньої регуляції та саморегуляції психоемоційних станів. 

Зміст. Чинники виникнення синдрому емоційного вигорання: індивідуальні, 

організаційні, професійні. Соціально-психологічні симптоми емоційного 

вигорання: поведінкові, афективні, когнітивні, фізіологічні, психофізичні. 

Складові синдрому вигорання: емоційне виснаження, деперсоналізація, редукція 
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фахових досягнень. Стадії розвитку СЕВ. Методики діагностики СЕВ (методика  

К. Маслача та С.Джексона, тест «Визначення ступеня схильності до стресу», 

методика діагностики рівня «емоційного вигорання» В.В. Бойка). Рівні 

гармонізації емоційних станів особистості: психофізичний, фізіологічний,  

емоційно-вольовий, ціннісно-смисловий. Шляхи профілактики та подолання СЕВ. 

Особливості опанування антистресових технік релаксації. Методичні 

рекомендації для фахівців з профілактики синдрому «професійного вигорання». 

 

 

Основи організації психологічної служби та її діяльність 

1. Нормативно-правове та організаційно-методичне 

забезпечення діяльності психологічної служби 

5 4 1 

2. Використання інформаційних та комунікаційних 

технологій у діяльності практичного психолога 

3 2 1 

 Усього: 8 6 2 

 

Мета: поглиблення знань практичного психолога щодо функціонування 

психологічної служби; визначення перспективних напрямків у діяльності 

психологічної служби. 

Зміст. Характеристика основних професійних технологій в практичній 

роботі психолога. Змістовна складова просвітницької, профілактичної, 

консультативної та діагностичної діяльності практичного психолога. Принципи 

роботи практичного психолога, права та обов’язки психолога. Взаємодія з 

педагогами та батьками. Положення про психологічну службу системи освіти. 

Концепція розвитку психологічної служби. Сучасний стан та структура 

психологічної служби в освітніх  закладах України. Пріоритетні напрями 

психологічного забезпечення освіти. Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології. Особливості використання інформаційних технологій в роботі 

психолога.  Організація психологічних блогів в мережі інтернет. Обмін досвідом 

та інформацією у віртуальному просторі. 

 

Модуль 2. 

Соціально-психологічні особливості розвитку, освіти та виховання 

особистості 

 ЗМІСТ 
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Соціально-психологічні аспекти вікового розвитку особистості 

1. Соціально-психологічні особливості розвитку дитини (0-12 

років)  

4 3 1 

2. Соціально-психологічні особливості розвитку школярів (12-

18 років) 

8 6 2 
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3. Соціально-психологічні особливості розвитку дорослої 

людини 

4 3 1 

 Усього: 16 12 4 

 

Мета: формування динамічних навичок психологічної рефлексії. Вивчення 

дисципліни виформовує особистісні компетенції фахівців в аналізі поведінки 

людей відповідно до вікових особливостей. 

Зміст. Розкриття особливостей розвитку особистості у різних вікових 

епохах. Закономірності трансформації особистісного розвитку. Соціально-

психологічні аспекти розвитку особистості на різних вікових етапах. 

 

 ЗМІСТ 

В
сь

о
г
о

 

 г
о
д
и
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о
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о
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Соціально-психологічні аспекти освіти і виховання 

 

1. Соціалізація як предметна основа педагогічної соціалізації 6 4 2 

2. Соціально-педагогічні проблеми соціалізації української 

молоді 

8 6 2 

 Усього: 14 10 4 

 

Мета: ознайомлення слухачів із поняттям соціалізації, визначення основних 

шляхів та засобів соціалізації у сучасному суспільстві; закріплення і практичне 

використання отриманих у процесі навчання теоретичних знань; ознайомлення 

слухачів із основними проблемами соціалізації сучасної молоді. 

Зміст: Структура соціальних відносин в сучасному просторі. Соціалізація 

людини як умова ефективного функціонування суспільства. Особливості 

соціалізації молоді у сучасному соціумі. Проблеми соціалізації молоді з точки 

зору педагогічної науки. Соціально-психологічні чинники соціалізації особистості  

 

Після опанування загальної складової програми слухачі повинні 

 знати: 

 теоретичні й методологічні засади аналізу вікового розвитку особистості; 

 закономірності трансформації особистості в умовах соціалізації; 

 виникнення і розвиток вікових криз розвитку особистості; 

 зміст поняття соціалізації та її особливості; 

 основні проблеми  соціалізації на сучасному етапі розвитку суспільства;  

 основні шляхи та засоби соціалізації. 

 

вміти: 

 аналізувати динаміку розвитку особистості на різних вікових етапах; 

 пояснювати сутність соціальних феноменів у сучасному суспільстві; 

 синтезувати теоретичне і емпіричне обґрунтування природи 



14 
 

 

міжособистісної взаємодії. 

 використовувати отримані знання в структурі власної професійної 

діяльності; 

 знаходити шляхи вирішення проблем соціалізації окремої особистості та 

вікової категорії людей. 

.  

Модуль 3. 

Прикладні аспекти роботи психолога в сучасному просторі 

 

ІІІ. Галузева складова 

Спецпрактикум 

1. Особливості роботи психолога в організаційних структурах 5 5 2 

2. Сучасні напрямки та технології роботи психолога в 

організації 

9 

 

5 2 

3 Усього 14 10 4 

 

Мета: формування уявлення щодо новітніх підходів супроводу 

управлінської діяльності; розвиток навичок діагностики, прогнозування та 

корекції внутрішньо групових та загально організаційних процесів. 

Зміст: Характеристика системних процесів в організації. Актуальні та 

перспективні напрямки діяльності психолога в організації. Професійні технології 

організаційного консалтингу. Особливості врахування організаційних змін та 

проектування розвитку. Групова динаміка та процеси командоутворення. 

Психологічні аспекти роботи з кадровим потенціалом організації. Специфіка 

рекрутингової роботи. 

 

Практикум «Прикладні аспекти роботи психолога в сучасному просторі» 

1. Особливості роботи психолога в бізнес-структурах 5 5 - 

2. Напрямки та технології роботи психолога в бізнес-

організаціях на сучасному етапі розвитку соціально-

економічних відносин 

11 

 

7 

 

4 

 Усього 16 12 4 

 

Мета: розвиток професійно-прикладних компетенцій практичного психолога в 

сфері економічних та бізнес-відносин. 

Зміст: Основні напрямки професійної роботи психолога у сфері бізнесу. Цілі та 

завдання роботи практичного психолога в бізнес-організаціях. Специфіка 

використання тренінгових технологій в бізнес-сфері. Особливості здійснення бізнес-

консалтінгу. 
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Модуль 4. 

Особливості психологічного супроводу особистості в умовах 

інклюзивної освіти 

Базові компетенції практичного психолога в структурі професійної 

діяльності 

1. Сучасні техніки та технології психологічних практик 5 4 2 

2. Огляд сучасних психологічних практик 9 6 2 

 Усього: 14 10 4 

                           

Мета: розвиток професійно-прикладних компетенцій практичних психологів. 

Зміст: Методологічні основи застосування технік та технологій в психологічний 

практиці. Інноваційний розвиток класичних методів роботи психолога з клієнтом 

та групою. Сучасні авторські методики психологічної роботи. 

 

Теоретико-методологічні основи сучасних психологічних практик в 

умовах інклюзивного супроводу особистості 

1. Теоретичні основи проблеми психологічного супроводу 

дітей з особливими потребами 

4 3 1 

2. Основні напрямки психологічного супроводу дітей 

дошкільного віку з особливими потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

8 5 2 

3. Прикладні аспекти роботи психолога в умовах 

інклюзивної освіти у різних вікових категоріях 

4 4 2 

 Усього: 16 12 4 

 

Мета: розвиток професійно-прикладних компетенцій практичних психологів в 

умовах інклюзивної освіти. 

Зміст: Теоретико-методологічні основи застосування технік та технологій в 

психологічний практиці при роботі з інклюзією. Інноваційний розвиток 

класичних методів роботи психолога з дітьми з особливими потребами. 

Особливості роботи психолога з батьками. 

 

Модуль 5. 

Технології соціально-психологічного проектування в структурі 

професійної діяльності психолога 

 

Соціально-психологічне проектування  

 

1. Психологічні аспекти феномену проектування 4 3 1 

2. Технології соціально-психологічного проектування в 

структурі професійної діяльності психолога 

6 5 1 

 Усього: 10 8 2 
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Мета: розвиток проективних форм мислення практичних психологів. 

Зміст: Методологічні, теоретичні та прикладні аспекти застосування соціально-

психологічного проектування. Технології соціального проектування. Особливості 

проектування життя особистості, професійного становлення, міжособистісних 

відносин.  

 

Професійно-особистісна рефлексія щодо здобутих навичок соціально-

психологічного проектування  

 

1. Випускова робота 20 2 18 

 Усього: 20 2 18 

 

Мета: формування здатності до професійно-особистісної рефлексії; 

усвідомлення набутих знань та компетенцій; опанування навичок проектування 

форм демонстрації набутих компетенцій та їх реалізації.  

Зміст: Створення простору та умов для професійно-особистісної рефлексії. 

Організація  зворотного зв’язку від слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Самоаналіз набутих знань, вмінь та навичок. Прогнозування сфер використання 

набутих компетенцій та знань у власній професійній діяльності. Демонстрація 

особистісно-професійних досягнень та компетенцій. Документальне оформлення і 

презентація результатів проходження курсів підвищення кваліфікації.   

 

Після опанування функціональної складової програми слухачи повинні 

 знати: 

 причини виникнення синдрому емоційного вигорання, його основні 

симптоми та складові;  

 особливості професійного та емоційного вигорання психолога, педагога, 

лікаря та фахівців інших галузей соціономічної діяльності особистості; 

 шляхи профілактики та подолання проявів синдрому емоційного вигорання 

особистості; 

 структуру психологічної служби, її основні завдання та функції; 

 призначення психологічної служби в системі освіти; 

 основні завдання психологічного моніторингу розвитку дитини та 

учнівської молоді, динаміки учнівської та академічної групи; 

 основні завдання моніторингового супроводу управління освітніми 

закладами; 

 особливості реалізації основних видів та напрямків діяльності практичного 

психолога; 

 теоретико-методологічні засади використання психологічних технік та 

технологій в роботі практичного психолога; 

 основні напрямки розвитку сучасної психодіагностики та психокорекції; 

 психологічні аспекти використання технологій соціально-психологічного 

проектування; 

 можливості та напрямки психологічного супроводу процесу проектування 
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життя особистості, професійного становлення, міжособистісних відносин.  

 

вміти:  

 здійснювати аналіз діагностики феномену професійного вигорання, його 

проявів, причин, груп синдромів, стадій розвитку деструктивного процесу; 

 розробляти практичні рекомендаії щодо профілактики виникнення 

професійного вигорання окремого фахівця, робітників структурного 

підрозділу та організації в цілому; 

 використовувати психологічні техніки з розвитку навичок подолання 

негативних наслідків стресових ситуацій;  

 застосовувати методи профілактики виникнення симптомів емоційного 

вигорання, підвищення стресостійкості особистості;    

 опрацьовувати документально-нормативні акти, теоретичні та методичні 

джерела; 

 складати та змінювати план роботи практичного психолога з врахуванням 

запиту та актуальної організаційної ситуації; 

 розробляти психологічні просвітницькі та профілактичні заходи; 

 використовувати техніки та технології соціально-психологічного 

проектування в різноманітних напрямках психологічної роботи;   

 здійснювати психологічний супровід процесу проектування життя 

особистості, професійного становлення, міжособистісних відносин. 

 

 

Після опанування галузевої складової програми слухачи повинні 

 знати: 

 сучасні тенденції розвитку світової та вітчизняної психологічної практики; 

 закономірності функціонування та розвитку організаційних структур; 

 механізми групової динаміки та командоутворення; 

 основні завдання кадрового аудиту, підготовки та перепідготовки персоналу; 

 новітні вітчизняні та зарубіжні моделі та технології психологічної допомоги 

організаціям комерційної спрямованості; 

 сучасні тенденції в розвитку технологій бізнес-консультування та бізнес-

тренінгів. 

вміти: 

 конструювати власні професійні дії в різних сферах психологічних практик; 

 прогнозувати результати використання новітніх способів та технологій 

психологічної роботи;  

 складати та реалізовувати програми психологічних заходів в організації; 

 використовувати технології бізнес-консалтингу; 

 здійснювати професійну рефлексію власних здобутків та компетенцій.  
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V. Порядок оновлення, удосконалення та коригування програми 

Зміст професійної програми оновлюється та удосконалюється на підставі: 

 нових законодавчих і нормативних актів Міністерства освіти і науки 

України. Кабінету Міністрів України; 

 кращого досвіду роботи закладів; 

 нових навчально-методичних посібників, підручників; 

 пропозицій викладачів і слухачів, отриманих МДУ у процесі аналізу потреб 

навчання. 

Оновлення та удосконалення може бути поточним або періодичним. 

Поточне удосконалення та оновлення здійснюється у процесі складання розкладів 

занять на підставі аналізу потреб у навчанні, пропозицій викладачів і слухачів, 

виявлення кращого досвіду та в зв'язку з появою нових публікацій з актуальних 

для слухачів питань. 

Відповідні уточнення стосуються назв окремих тем (їх поєднання, 

деталізації або оновлення відповідно до нових вимог), розподілу часу і 

послідовності    викладання (з  урахуванням    організаційно-методичних    і 

технічних можливостей факультету та зайнятості викладачів), а також 

удосконалення форм і методів навчання з метою більш глибокого засвоєння 

слухачами навчального матеріалу. Періодичне оновлення та удосконалення 

ОПППК здійснюється наказом Маріупольського державного університету. 

За підсумками календарного року МДУ здійснює порівняльний аналіз 

професійної програми з фактично виконаними розкладами занять і в разі 

необхідності вносить пропозиції щодо її коригування. Програма коригується і 

перезатверджується в установленому порядку, але зміни можна здійснювати 

тільки у варіативній частині не більше як на 40 відсотків. 

 

 

VІ. Вимоги щодо оформлення випускової роботи  

 

6.1.  Основні положення 

Необхідною умовою для отримання слухачами свідоцтва про підвищення 

кваліфікації є проведення підсумкового контролю знань. Це завершальний етап 

навчального процесу, який має показати вміння слухачів: 

 використовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання для 

розв’язання професійних проблем; 

 працювати з літературними джерелами; 

 робити висновки, що мають не лише теоретичне, але й практичне 

значення. 

Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді захисту випускової 

роботи.  Метою виконання випускної роботи є підвищення рівня професійної 

компетентності слухачів курсів, систематизація та поглиблення теоретичних і 

практичних знань з обраної теми за проблематикою курсів, удосконалення або 

набуття досвіду науково-методичної роботи, розвиток навичок самоосвіти.   
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Відповідно до специфіки навчальної дисципліни випускова робота за 

обраною темою виконується або як індивідуальне навчально-дослідне завдання. 

Тема роботи обирається слухачами самостійно із запропонованого 

переліку, виходячи з їх фахових інтересів, проблематики курсу, що 

вивчається та узгоджується з куратором курсів. 

У випусковій роботі на основі аналізу й узагальнення ряду літературних 

джерел (монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій) необхідно 

логічно обґрунтувати вибрану тему, її актуальність, дати оцінку вивченим 

роботам, обов’язково потрібно висловити свою точку зору.  

При висвітленні проблеми необхідно викладати матеріал логічно, 

послідовно, без граматичних та стилістичних помилок; чітко формулювати 

думки. Підготовка та написання роботи має показати вміння слухачів: 

  використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання, практичні 

навички для вирішення певних методичних завдань; 

  аналізувати літературні, наукові джерела; 

  узагальнювати  теоретичні та практичні дані, власний досвід 

професійної діяльності. 

Слухач курсів має розробити та захистити випускову роботу, ураховуючи 

власні практичні та методичні напрацювання. Випускова робота подається на 

перевірку за 3 дні до завершення курсів підвищення кваліфікації.  Автор гарантує, 

що матеріали його авторської роботи створені виключно його творчою працею, і 

бере на себе повну відповідальність перед третіми особами за порушення 

авторських прав. 

 

 

 

Структура випускової роботи 

 

Випускова робота повинна включати: 

 титульний аркуш; 

 зміст; 

 вступ; 

 основну частину, що може складається з двох (теоретичного та 

практичного); 

 висновки; 

 список використаних джерел. 

 

6.2. Вимоги до змісту випускової роботи 

Титульний аркуш оформлюється за встановленою формою (Додаток 1). 

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та 

підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків (в разі 

необхідності). Найменування у змісті повинні точно повторювати назви розділів 

та підрозділів у тексті роботи. 

Вступ розкриває сутність теми, стан наукового вивчення та практичного 
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вирішення обраної проблеми, її практичне значення, підстави й вихідні дані для 

розкриття теми. У вступі обґрунтовується актуальність теми, мета й завдання 

підсумкової роботи. 

Основна частина підсумкової роботи складається з двох розділів, які 

поділяються на підрозділи. Кожний розділ починається з нової сторінки. Зміст 

розділів основної частини має точно відповідати темі підсумкової роботи і цілком 

розкривати її зміст. Перший розділ теоретичний, в якому слухачі зазначають 

основні проблеми теми, з використанням наукових джерел. Другий розділ містить 

практичні доробки слухачів з проблематики обраної теми. Стиль викладення 

матеріалу основної частини характеризує вміння слухача стисло, логічно та 

аргументовано викладати матеріал відповідно до встановлених вимог. 

У висновках підсумовуються одержані результати, дається узагальнена 

оцінка виконаної роботи та наводяться практичні рекомендації щодо вирішення 

проблеми. Після заключної частини наводиться список використаних джерел, в 

якому 20% повинні відображатися публікації за останні 5 років.  

Після списку використаних джерел при необхідності надаються додатки, 

що вміщують допоміжні нормативні, інформаційні та аналітичні матеріали, 

необхідні для повного розкриття основної частини підсумкової роботи. Бажано 

включати у додаток словник (глосарій) термінів (10-15 слів), що увійшли в 

основну частину, для пояснення ключових понять. 

Перелік посилань. Перелік використаних джерел, на які є посилання в 

основній частині, наводять у кінці роботи. У відповідних місцях тексту мають 

бути посилання на джерела наведеної інформації, які подаються у квадратних 

дужках із вказівкою на номер джерела та сторінку (якщо наводиться точна цитата 

або фактичні дані), наприклад, [10, с. 102]. 

Бібліографічні описи у списку використаних джерел подаються у 

алфавітному  порядку. 

6.3. Технічні вимоги до оформлення роботи 

Обсяг випускової роботи – 25 сторінок. Додатки не входять до вказаного 

обсягу. Текст роботи необхідно викладати державною мовою. 

Робота виконується за допомогою комп’ютерної техніки у редакторі Word 

for Windows. Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Текст слід друкувати з одного 

боку аркуша білого паперу, додержуючись таких розмірів полів: верхнє та нижнє 

– 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 мм. 

Набір тексту здійснюють через 1,5 міжрядкових інтервали (кегль 14). Колір 

тексту повинен бути однаковим упродовж всієї роботи. Скорочення слів і 

словосполучень повинні відповідати чинним стандартам. 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки слід 

розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в 

кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід 

починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами (крім першої 

великої), не підкреслюючи, без крапки в кінці. 

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. 

Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і 

подальшим текстом повинна дорівнювати двом інтервалам. Відстань між рядками 
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заголовку, а також між двома заголовками залишається такою, як у тексті. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту і 

дорівнювати 1,25 см. 

Сторінки необхідно нумерувати арабськими цифрами, додержуючись 

наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи. 

Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють. 

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) необхідно розміщувати 

безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній 

сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Ілюстрації нумерують 

арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, після чого 

вказується назва ілюстрації, наприклад, «Рис: 3.1. Схема розміщення....» Таблиці 

також нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Кожна таблиця повинна 

мати назву, яку розміщують і друкують симетрично до тексту. Назву і слово 

«Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця ....» вказують один раз у 

правому верхньому куті над першою частиною таблиці, над іншими частинами 

пишуть: «Продовження таблиці ...» із зазначенням її номера. При переносі 

частини таблиці на інший аркуш заголовки таблиці допускається заміняти 

відповідно номерами граф, нумеруючи їх арабськими цифрами. 
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