




Умови, в яких відбувається розвиток пси-
хологічної служби системи освіти, вимагають 
стрімкого реагування на потреби і виклики 
сучасності як від освітніх установ (універ-
ситетів, інститутів), так і від самих праців-
ників (практичних психологів, соціальних 
педагогів). 

Сучасний практичний психолог має від-
повідати не тільки формальним вимогам 
до освітньо-кваліфікаційного рівня (бака-
лавр, магістр, спеціаліст), а й бути активним 
носієм психологічної культури, просвітни-
ком у широкому сенсі цього поняття, по-
стійно вдосконалювати свою фахову май-
стерність. 

Можливості підвищення кваліфікації 
в системі психологічної служби системи 
освіти визначені на законодавчому рівні. 
Утім, наявна сьогодні система підвищен-
ня кваліфікації педагогічних кадрів, зок-
рема практичних психологів і соціальних 
педагогів, потребує суттєвого оновлення, 
у першу чергу за рахунок гнучкішої дина-
мічної структури змісту та форм навчальної 
діяльності. 

Щоразу, стикаючись із проявами него-
товності або невміння шкільних психологів, 
соціальних педагогів адекватно реагувати 
на мінливі потреби конкретних навчальних 
закладів, учнів та батьків, постає проблема 
великої суперечності між реально необхід-
ними знаннями та навичками (яких бракує 
та яких не навчають) із ригідною та доволі 
застарілою програмою підвищення кваліфі-
кації. Проблема навіть не в тому, що пога-
но вчать, а в тому, що не цікаво навчатись. 
Відсутність тісного зв'язку між теорією (на-
вчанням на курсах) і практикою (реальними 
запитами) є однією з важливих вад сучасної 
системи післядипломної освіти. Не дарма 
останнім часом дедалі більше працівників 
психологічної служби обирають за джере-
ло отримання важливих професійних знань 
та навичок спеціалізовані курси, які про-
понують міжнародні психологічні та інші 
організації. 

Робота з пошуку відповіді на запитання, 
як зробити післядипломну освіту якісною, 
змістовною та адекватною, триває. На це 
спрямовано низку нормативних документів 
МОН України та НАПН України: Концеп-
цію розвитку психологічної служби системи 
освіти до 2012 року, Концепцію розвитку 
післядипломної освіти тощо. 

Формат анотованого каталогу, який 
ми пропонуємо увазі читачів, передбачає 

стислий виклад змісту матеріалів, які зібра-
ли фахівці Українського НМЦ практичної 
психології і соціальної роботи в рамках ре-
алізації Концепції розвитку психологічної 
служби системи освіти. 

Анотований каталог має продемонстру-
вати-наявний інноваційний досвід підви-
щення професійної майстерності практич-
них психологів та соціальних педагогів. 
Це перша спроба узагальнення досвіду 
інститутів підвищення кваліфікації, ок-
ремих викладачів та фахівців психологіч-
ної служби системи освіти. Сподіваємось, 
вона буде вдалою і допоможе викладачам 
та слухачам курсів післядипломної освіти 
скоротити відстань між бажаним і реаль-
ним на шляху до підвищення професійної 
майстерності. 

ОРІЄНТОВНІ МОДЕЛІ ІНТЕГРУВАННЯ 
НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ ДО ПРОГРАМИ 

КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ІЗ НАПРЯМУ «ПРАКТИЧНА 
ПСИХОЛОГІЯ» 

У каталозі представлено відмінні за фор-
матом та обсягом програми навчальної діяль-
ності. їхнє використання залежить від різних 
факторів: фахового рівня слухачів курсів (ка-
тегорія та досвід роботи), загального напря-
му курсів (спеціалізація) тощо. 

Технологія інтегрування передбачає вклю-
чення інноваційних форм до навчального 
плану, а також відповідну підготовку керів-
ників курсів. Обов'язковим, на наш погляд, 
є детальне вивчення можливостей тих чи ін-
ших інновацій з огляду на потреби відповід-
ної групи слухачів. Саме таку можливість, 
підбір адекватних до запитів слухачів форм 
та змісту навчальної діяльності ми врахову-
вали, добираючи програми до нашого ка-
талогу. 

Окремо варто зупинитись на диферен-
ціації, запропонованій у каталозі: програми 
курсів, спецкурсів, тренінгів, лекцій і прак-
тичних занять. 

Такий підхід передбачає можливість 
експериментального застосування представ-
лених програм без тотальних змін навчаль-
них курсів. При потребі можна комбінувати 
усталений програмний матеріал із включен-
ням окремих інноваційних форм. 

На малюнку 1 (с. 4) відображено можливі 
варіанти інтегрування представлених у ката-
лозі інноваційних матеріалів. 

З 



Мал. 1. Орієнтовна модель інтегрування навчальних курсів до програми курсової підготовки педаго-
гічних працівників із напряму «Практична психологія» 

Фактично, йдеться про декілька варіан- програми. У будь-якому з обраних варіан-
тів застосування представлених у каталозі тів спілкування з автором буде корисним 
програм: використання у тому вигляді, який для ефективнішого застосування і ймовірно 
пропонує автор, комплексу із декількох ав- матиме важливий науково-методичний ре-
торських програм або ж частини авторської зультат. 



До цього розділу включено інноваційні 
програми проблемно-тематичних курсів, які 
можуть бути використані як повноцінний 
курс підвищення кваліфікації практичних 
психологів на базі інституту підвищення 
кваліфікації. 

Запропоновані програми відповідають ви-
могам до змісту та обсягу навчального наван-
таження для курсів підвищення кваліфікації 
(таблиця). 

Така модель передбачає включення 
діагностичного модулю в загальний обсяг 
годин. 

Програма може бути використана як для 
спеціалістів-новачків, так і для працівників, 
які вже мають певний досвід у цьому на-
прямі. Варто звернути увагу на кількісний 
та якісний склад навчальної групи. У разі 
правильного підбору слухачів (гармонійне 
комплектування досвідчених та молодих 
спеціалістів) розкриваються можливості 

для ефективнішої реалізації навчально-
го процесу — за рахунок обміну досвідом, 
розгляду фактичних ситуацій із практики 
тощо. 

Обов'язковим елементом будь-якої про-
грами є виконання курсової роботи. За-
значений підбір слухачів групи дозволяє 
формувати умовні «пари» (досвідчений спе-
ціаліст + новачок) для підготовки роботи 
й моніторингу ефективності виконання її 
на практиці. 

1.1. «ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД 

ПРОБЛЕМНОЇ ДИТИНИ» 
Курси підвищення кваліфікації 

практичних психологів і соціальних 
педагогів ЗНЗ 

Вибір теми обумовлений значним зрос-
танням кількості дітей, які мають відхилення 

Таблиця 
Застосування програми курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних 
педагогів загальноосвітніх навчальних закладів «Психолого-медико-педагогічний супровід 

проблемної дитини» (обсяг — 144 години) 



у психофізичному розвитку різного ступе-
ня — як із вираженою патологією, так і з 
парціальними порушеннями. Знання су-
часних методів діагностики і корекції по-
рушень у розвитку дозволить практичним 
психологам надавати ефективну допомогу 
проблемним дітям. 

Програма курсу розрахована на практич-
них психологів кваліфікаційних категорій за-
гальноосвітніх навчальних закладів та орієн-
тована на професійне зростання практичних 
психологів та їхню науково-дослідницьку 
діяльність. 

Загальний обсяг — 144 години. Тема-
тичний курс складається з трьох модулів: 
соціально-туманітарного, професійного, 
діагностико-аналітичного. 

Мета курсу: 
• ознайомлення Практичних психологів 

із психолого-медико-педагогічним супрово-
дом проблемної дитини як однією з педаго-
гічних технологій; 

• ознайомлення практичних психологів 
із сучасними технологіями психологічної 
діагностики й корекції відхилень у психо-
фізичному розвитку старших дошкільників 
і молодших школярів; 

• формування професійної компетент-
ності практичних психологів щодо зазначе-
ної проблеми, вивчення досвіду колег. 

У результаті навчання слухачі: 
• поглиблять свої знання про психологіч-

ні особливості дітей з різними відхиленнями 
в психофізичному розвитку, ознайомляться 
з критеріями диференціальної діагностики 
відхилень; 

• отримають інформацію про сучасні 
діагностичні та корекційно-розвивальні 
програми для роботи із зазначеними ка-
тегоріями дітей, зокрема з використанням 
нейропсихологічних і тілесно орієнтованих 
методів; 

• сформують навички діагностичної 
та корекційної роботи з гіперактивними, 
агресивними дітьми, з дітьми із затримкою 
психічного розвитку та їхніми батьками. 

Автор: Марина ІЖЕЦЬКА, завідувач 
Кримського республіканського центру прак-
тичної психології і соціальної роботи; викладач 
кафедри педагогіки й психології Кримського 
республіканського інституту післядипломної 
педагогічної освіти. 

Контактна інформація: 0 (652) 27-33-70, 
0 (50) 230-93-41, 0 (67) 917-80-72; e-mail: 
mizhet@ukr.net 

1.2. «ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД 
У ПСИХОКОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ» 

Навчальний курс для практичних 
психологів 

Передбачає оволодіння психодинамічни-
ми методами корекційно-відновлювальної 
роботи: ігрова, піскова, казкотерапія. 

Загальний обсяг курсу — 148 академічних 
годин, із них: 

• перший модуль — «Ігрова терапія. Тео-
рія і практика дитячого психоаналізу» — 
семінар-практикум, 3 дні (30 год); 

• другий модуль — «Юнгіанська казко-
терапія. Аналітична діагностика та інтерпре-
тація символів» — семінар-практикум, 2 дні 
(20 год); 

• третій модуль «Теорія і практика Юн-
гіанської піскової терапій» — семінар-прак-
тикум, 4 дні (40 шд). 

Факультативи: 
• «Тренінг емоційної зрілості» (динаміч-

ний тілесно-орієнтований тренінг) — 4 дні 
(38 год); 

• «Психологічна допомога особистості 
у кризових станах» — 2 дні (20 год). 

Мета курсу: 
1. Ознайомити з уявленнями про здорову 

особистість у контексті концепцій різних 
психодинамічних теорій. 

2. Розширити знання про закономірності 
розвитку психіки в онтогенезі з точки зору 
психоаналізу. 

3. Навчити будувати моделі корекцій-
но-відновлювальної роботи, ґрунтуючись 
на результатах психоаналітичної діагностики 
та використовуючи психодинамічні методи 
(ігрову, піскову, казкотерапію). 

4. Відпрацювати навички індивідуальної 
корекційно-відновлювальної роботи з дітьми 
та підлітками, які мають порушення в емо-
ційно-вольовій, поведінковій та особисгісній 
сферах. Надавати психологічну допомогу 
особистості у кризових станах. 

5. Відпрацювати навички групової корек-
ційно-відновлювальної роботи. 

6. Навчити диференціювати різні моделі 
побудови стосунків «клієнт — психолог», 
а також рефлексувати характер власних по-
чуттів у взаємодії з клієнтом. 

За результатами курсу слухачі опанову-
ють сучасні технології психокорекції — виду 
діяльності практичного психолога, що по-
требує особливої майстерності і професійної 
делікатності. 

Слухачі розкривають для себе суть пси-
ходинамічного підходу у психокорекційній 
роботі, знайомляться з основними психо-
динамічними методами психокорекції, за-
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своюють вимоги до організації і проведення 
корекційних занять із дітьми різних вікових 
категорій, розуміють специфіку корекцій-
ної роботи при різних психологічних пору-
шеннях в адаптації дитини, відпрацьовують 
практичні навички корекційної роботи. 

Автор: Тетяна РЄПНОВА, завідувач Одесь-
кого обласного центру практичної психології 
і соціальної роботи. 

Контактна інформація; 0 (67) 934-01-42; 
e-mail: repka-odessa@ukr. net 

II. ПРОГРАМИ СПЕЦКУРСІВ 
Запропоновані програми спецкурсів ста-

нуть у нагоді при формуванні навчально-тема-
тичного плану курсів підвищення кваліфіка-
ції — як одна зі складових інваріантної части-
ни. Так, наприклад, спецкурс «Психологічне 
здоров'я вчителя» може бути базою для роз-
гляду питань у розділі «Психологічний супро-
від навчально-виховного процесу» (мал. 2). 

Можливості використання представле-
них програм не обмежуються тільки курсами 
підвищення кваліфікації. Цілком правомірне 
застосування деяких з них у процесі між-
курсової підготовки практичних психологів 
та соціальних педагогів, методистів психо-
логічної служби. 

Інший варіант застосування запропоно-
ваних програм — це включення їх як спец-
курсів для студентів психологічних та деяких 
педагогічних спеціальностей. 

Важливою умовою ефективності та ре-
зультативності навчальних програм є адек-
ватний вибір аудиторії відповідно до про-
блематики та формату освітньої діяльності. 
Деякі програми варто застосовувати для спе-
ціалістів, які мають певний досвід роботи 
1 здатні творчо реалізувати отримані знання, 
вміння та навички. 

2.1. «ОСНОВИ ІГРОТЕРАШЇ» 
Навчальний курс для практичних 
психологів, соціальних педагогів, 

студентів ВНЗ 

Загальний обсяг курсу — 14 год. Скла-
дається з 2 модулів: 

1. Гра як психотерапевтичний засіб (6 год: 
2 лекц., 4 семінарські). 



2. Структурування ігротерапевтичного 
процесу (8 год: 4 лекц., 4 семінарські). 

Мета курсу: ознайомлення з історією, тео-
рією та практикою ігрової терапії; розкриття 
специфіки методів ігрової терапії та її гуманіс-
тичної спрямованості; опанування знань, 
умінь і навичок застосування різноманітних 
прийомів, методів і технологій у практиці 
психологічної допомоги; оволодіння метода-
ми індивідуальної та групової ігротерапії. 

У результаті навчання слухачі отриму-
ють знання організаційно-методичних засад 
ігротерапії, навчаються проводити ігротера-
певтичні заняття. 

2.2. «ОСНОВИ СИМ ВОЛДРАМИ» 
Навчальний курс для практичних 
психологів, соціальних педагогів, 

студентів ВНЗ 

Загальний обсяг курсу — 14 год. Скла-
дається з 2 модулів. 

1. Теоретичні засади методу символдрами 
(4 год: 2 лекц., 2 семінар.). 

2. Методика проведення символдрама-
тичного сеансу. Робота з малюнком (8 год: 
4 лекц., 4 практ.). 

Мета курсу: ознайомлення з історією, 
теорією та практикою катати мно-імагінатив-
ної терапії, розкриття специфіки проведення 
індивідуальної та групової форм катитимно-
імагінативної терапії, організаційно-мето-
дичних особливостей психотерапевтичних 
сеансів. 

У результаті навчання слухачі отримують 
знання основ організаційно-методичних за-
сад методу кататимно-імагінативної терапії 
(символдрами), уміння застосувати елементи 
методу у практиці психологічної допомоги. 

2.3. «ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
Навчальний курс для практичних 
психологів, соціальних педагогів, 

студентів ВНЗ 

Загальний обсяг курсу — 12 год. Скла-
дається з 2 модулів: 

1. Теоретичні проблеми соціально-педаго-
гічної діяльності (4 год: 2 лекц., 2 практ.). 

2. Технології реалізації функцій соціаль-
но-педагогічної діяльності (8 год: 4 лекц., 
4 практ.). 

Мета курсу: формування системного під-
ходу до вивчення соціально-педагогічних 
явищ та цілісного уявлення про фактори 
та закономірності соціалізації дитини; роз-
криття специфіки соціально-педагогічної 

діяльності та її гуманістичної спрямованості; 
оволодіння технологіями соціально-педа-
гогічної діяльності; ознайомлення зі зміс-
том соціально-педагогічної діяльності щодо 
підвищення рівня соціальної адаптації дітей 
засобами їхнього особистісного розвитку; 
ознайомлення зі змістом соціально-педаго-
гічної діяльності з профілактики явищ дез-
адаптації. 

У результаті навчання слухачі отримують 
знання про фактори та закономірності со-
ціалізації дитини, вивчають технології реалі-
зації соціально-педагогічної діяльності. 

Автор: Світлана ЛИТВИНЕНКО, профе-
сор кафедри вікової і педагогічної психології 
Рівненського державного гуманітарного уні-
верситету. 

Контактна інформація: 0 (362) 28-94-84; 
e-mail: vade@ukrwest.net 

2.4. «ЕКСПЕРТИЗА ПСИХОЛОГІЧНОГО 
ТА СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЯК НАПРЯМОК 
ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ» 
Навчальний курс для працівників 

психологічної служби 

Тематика курсу: 
• нормативно-правова база здійснення 

експертизи психологічного та соціологічного 
інструментарію; 

• науково-теоретичні засади проведення 
експертизи; 

• організаційно-методичне забезпечення 
експертної діяльності; 

• моніторинг експертної діяльності 
в системі освіти. 

Загальний обсяг курсу — 16 год. 
Мета курсу: 
• забезпечення суб'єктів освітньої та со-

ціально-психологічної діяльності, які по-
требують експертизи матеріалів та тих, хто 
її здійснює, нормативно-правовими та нау-
ково-методичними знаннями щодо якісного 
виконання цього напряму роботи; 

• упровадження експертизи на всіх рів-
нях функціонування психологічної служби, 
її моніторинг. 

У результаті навчання відбувається: 
• підвищення фахового рівня працівни-

ків психологічної служби; 
• вивчення нормативно-правової бази 

та науково-теоретичних засад проведення 
експертизи; 

• формування навичок експертної діяль-
ності та вмінь організації її моніторингу. 
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Автор: Яна СУХЕНКО, Полтавський 
обласний інститут післядипломної педаго-
гічної освіти, методист центру практичної 
психології і соціальної роботи. 

Контактна інформація: м. Полтава, 
вул. Жовтнева, 64; 0 (532) 61-50-64; 0 (95) 
460-96-95; e-mail: psyhology@pei.poltava.ua 

2.5. «ВИКОРИСТАННЯ 
АРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ 

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 
ТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА» 
Навчальний курс для практичних 
психологів, соціальних педагогів, 

педагогів ЗНЗ 

Загальний обсяг курсу — 18 годин, скла-
дається з трьох тематичних модулів. 

Мета курсу: формування професійних 
компетенцій для здійснення арт-терапевтич-
ної діяльності. 

Завданнями курсу є: 
• систематизація знань щодо основ-

них напрямів арт-терапії, сучасних методів 
та форм арт-терапевтичної роботи, особ-
ливостей використання арт-терапевтичних 
технік у психокорекційній практиці; 

• формування вмінь та навичок дослі-
дження і виявлення почуттів на символіч-
ному рівні, надання соціально прийнятного 
виходу агресивності та іншим негативним 
почуттям, надання допомоги у подоланні 
педагогічного вигорання; 

• розвиток навичок емпатії, рефлексії, 
аналізу, адаптивносгі та соціальної активності. 

У результаті навчання слухачі опанують 
основні теоретичні знання та практичні на-
вички застосування арт-терапевтичних тех-
нологій у своїй діяльності. 

Реалізація завдань для досягнення резуль-
татів модуля здійснюється в очному форматі 
шляхом: 

• розгляду навчального матеріалу на лек-
ціях; 

• самостійного вивчення слухачами на-
вчального матеріалу на основі розробленого 
для модуля комплексу навчально-методич-
них матеріалів; 

• виконання практичних завдань, спря-
мованих на набуття слухачами вмінь і нави-
чок застосовувати на практиці набуті теоре-
тичні знання; 

• написання та захисту на підсумковій 
очній сесії індивідуальної творчої робо-
ти у вигляді комплексу арт-терапевтич-
них вправ для подальшого використання 
у психотерапевтичній роботі з обраної проб-
леми. 

Автор: Людмила ПІДЛИПНА, директор 
Івано-Франківського обласного центру прак-
тичної психології та соціальної роботи. 

Контактна інформація: 0 (342) 55-64-65, 
0 (50) 984-18-50. 

2.6. «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я 
УЧИТЕЛЯ» 

Спецкурс для практичних 
психологів, соціальних педагогів, 

учителів, вихователів ДНЗ, 
шкіл-інтернатів 

Загальний обсяг курсу: програма курсу 
розрахована на 68 академічних годин і в 
повному обсязі може викладатися в облас-
них інститутах післядипломної педагогічної 
освіти для педагогів. Крім того, практич-
ний психолог може проводити спецкурс 
у навчальних закладах як психолого-пе-
дагогічний семінар. Окремі розділи і те-
ми підходять і для психолого-педагогічної 
просвіти. 

Програма складається з 4 розділів. 
Мета: 
• формування у педагогів системи де-

мократичних цінностей, заснованих на прин-
ципах толерантності і поваги до інших учас-
ників навчально-виховного процесу; 

• розвиток емоційної відкритості, здат-
ності орієнтуватись у своїх почуттях та усві-
домлювати їх; 

• формування навичок сприйняття 
та адекватної оцінки емоційних станів інших 
людей, уміння регулювати свої почуття; 

• розвиток емпатійних здібностей та пе-
дагогічної рефлексії; 

• розв'язання конфліктних ситуацій, 
уміння переводити конфлікти в конструк-
тивні стабілізуючі; 

• стресостійкість, уміння знімати пси-
хологічне напруження та втому; розвиток 
здатності опановувати себе в критичних си-
туаціях. 

Основні завдання спецкурсу: 
• ознайомити з уявленнями про здо-

рову особистість і поняття «психологічне 
здоров'я»; 

• розширити знання про природу, при-
чини виникнення та способи розв'язання 
конфліктів; 

• усвідомити й відкоригувати власні 
особистіші прояви та тенденції у поведінці 
та спілкуванні; 

• навчити диференціювати різні моделі 
побудови відносин «педагог — учень», «пе-
дагог — батьки», «педагог — педагог», «пе-
дагог — адміністратор», а також рефлексу-
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вага характер власних почуттів у взаємодії 
з іншими учасниками навчально-виховного 
процесу; 

• відпрацювати навйчки зняття психо-
емоційного напруження. 

У результаті проходження курсу вчи-
телі отримають інформацію про понят-
тя «психологічне здоров'я особистості», 
критерії здорової особистості; здобудуть 
навички підвищення власної стресостій-
кості, навчаться знімати психологічне 
напруження та втому; розвинуть здатність 
опановувати себе в критичних ситуаціях 
тощо. 

Автор: Руслана МОРОЗ, викладач кафедри 
дошкільної освіти Миколаївського державного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 

Контактна інформація: 0 (512) 72-49-29, 
0 (91) 017-37-50; e-mail: ruslanamoroz® 
rambler.ru 

2.7. «ІГРОВА ТЕРАПІЯ. 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПСИХОТЕРАПІЇ 

ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ» 
^ Спецкурс для практичних психологів 

Мета: ознайомлення слухачів із особ-
ливостями ігрової терапії, її теоретичними 
та практичними аспектами у корекційно-
розвивальній роботі практичного психолога 
закладу освіти. 

Завдання: 
• розкриття сутності ігрової терапії 

як одного з методів арт-терапії; 
• ознайомлення з методами і формами 

ігрової терапії; 
• навчання способів використання ігро-

вих технік у психокорекційній практиці; 
• ознайомлення з особливостями пісоч-

ної терапії у контексті ігрової терапії. 
У результаті успішного опанування спец-

курсу слухачі: 
1. Знатимуть теоретичні основи ігрової 

терапії, форми та методи ігрової терапії 
та особливості пісочної терапії. 

2. Умітимуть використовувати ігрові тех-
ніки у психокорекційній роботі, досліджува-
ти почуття на символічному рівні. 

Авгтор: Оксана ХОМИН, директор Івано-
Франківського центру практичної психології 
1 соціальної роботи. 

Квшшшкттв інформація: 0 (34) 22-22-493; 
e-mail: ivano-fitankivsJe09@ukr.net 

2.8. «ДИТЯЧА ІГРОВА 
ПСИХОКОРЕКЦІЯ» 

Спецкурс для практичних психологів, 
соціальних педагогів, учителів, вихователів 

ДНЗ, шкіл-іитернатів 

Загальний обсяг курсу — 72 години. 
Програма навчально-практичного спецкур-
су включає 11 тем, підсумкове творче зав-
дання. 

Мета спецкурсу: поглиблене ознайомлен-
ня слухачів із найголовнішими та найнові-
шими досягненнями світової тавітчизняної 
сучасної практичної психології з питань ко-
рекції емоційно-вольових та поведінкових 
відхилень у психічному розвитку особистості 
дитини дошкільного віку. 

Завдання спецкурсу: забезпечити форму-
вання практичних навичок і вмінь проведен-
ня групових та індивідуальних корекційно-
відновлювальних занять із дітьми дошкіль-
ного віку для зниження рівня агресивної 
поведінки, конфліктності, тривожності, 
страхів, імпульсивності, подолання замкне-
ності, невпевненості у собі, пасивності, ко-
рекції самооцінки тощо. 

Участь у навчально-практичному спец-
курсі дозволить учасникам отримати знання 
і здобути практичні навички ігрової ди-
тячої психокорекції, оволодіти методами 
саморегуляції та зняття психоемоційного 
напруження, тілесно-руховими, тілесно 
зорієнтованими техніками, казкотерапією, 
арт-терапією, сімейною терапією тощо, 
застосовувати одержані знання та вміння 
на практиці. 

Автор: Руслана МОРОЗ, викладач кафедри 
дошкільної освіти Миколаївського державного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 

Контактна інформація: 0 (512) 72-49-29, 
0 (91) 017-37-50;е-гш3: rusfanamoraz@rambler.m 

2.9. «ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
ТА ПСИХОГІГІЄНА. ПСИХІЧНЕ 

ЗДОРОВ'Я ПЕДАГОГА» 
Спецкурс для практичних психологів ЗНЗ 

Загальний обсяг — 36 годин, розрахова-
ний на І тиждень (6—8 годин на день). 

Мета: поглиблення та розширення знань 
педагогічних працівників у сфері педагогіч-
ної психології та психогігієни, формування 
навичок саморегуляції психічного стану, збе-
реження та зміцнення власного психічного 
здоров'я, формування вмінь оптимально 
застосовувати отримані знання у взаємодії 
з людьми, вмінь ефективного та оптималь-
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ного спілкування, розуміння емоційного 
стану оточення. 

Слухачі курсу ознайомляться з поняттями 
«конфлікт», «психічне здоров'я педагога», 
умовами його збереження та зміцнення, шля-
хами розв'язання конфліктів у педагогічних 
системах, із методами саморегуляції психіч-
ного стану; отримають практичні навички 
профілактики стресового стану, організації 
ефективної міжособистісної комунікації, на-
вички поведінки в конфліктних ситуаціях. 

Автори: Олена МАРІНУШКША, завіду-
вач Центру практичної психології і соціальної 
роботи КЗ 4Харківський обласний науково-ме-
тодичний інститут безперервної освіти»', 

Галина СІЛІНА, старший викладач кафед-
ри методики дошкільної та початкової освіти 
(секція методики виховання та розвитку осо-
бистості) КЗ «Харківський обласний науково-
методичний інститут безперервної освіти*. 

Контактна інформації: 0 (57) 731-27-86, 
0 (50) 935-52-60; e-mail: Lena-marin@list.ru, 
sila@datasvit.net 

2.10. «ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД 
РОЗВИТКУ ДИТИНИ В УМОВАХ 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ» 
Спецкурс для практичних психологів ДНЗ 

Загальний обсяг курсу — 36 годин, розра-
хований на 1 тиждень (6—8 годин на день). 

Мета програми: актуалізація проблем 
організації діяльності практичного психо-
лога в дошкільному навчальному закладі, 
ознайомлення з інноваційними процесами 
в роботі фахівця та з методикою психоло-
гічного супроводу розвитку дитини дошкіль-
ного віку. 

Основне завдання спецкурсу полягає в то-
му, щоб озброїти молодих спеціалістів необ-
хідними теоретичними знаннями щодо пла-
нування та аналізу своєї роботи, реалізації 
корекційно-розвивального напряму в закладі 
освіти та практичними навичками роботи 
з дітьми, вихователями та батьками. 

Очікувані результати: слухачі курсу 
ознайомляться з нормативним забезпечен-
ням діяльності практичного психолога ДНЗ, 
основними напрямами роботи, сучасними 
технологіями в роботі практичного психо-
лога (а саме: технологіями консультування 
батьків, вихователів, методикою психоло-
гічного супроводу розвитку д итини дошкіль-
ного віку), опанують навички проведення 
соціально-психологічного тренінгу з педа-
гогічним колективом. 

Автори: Олена МАРІНУШКША, завіду-
вач Центру практичної психології і соціальної 
роботи КЗ «Харківський обласний науково-ме-
тодичний інститут безперервної освіти»', 

Галина СІЛІНА, старший викладач кафед-
ри методики дошкільної та початкової освіти 
(секція методики виховання та розвитку осо-
бистості) КЗ «Харківський обласний науково-
методичний інститут безперервної освіти»', 

Юлія ЗАМАЗІЙ, методист Центру прак-
тичної психології і соціальної роботи КЗ «Хар-
ківський обласний науково-методичний інсти-
тут безперервної освіти». 

Контактна інформація: 0 (57) 731-27-86, 
0 (50) 93-55-260; e-mail: Lena-marin@list.ru, 
sila@datasvit.net, kharkiv20@ukr.net 

2.11. «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
З ДІТЬМИ "ГРУПИ РИЗИКУ"» 

Спецкурс для практичних психологів 
та соціальних педагогів ЗНЗ 

Загальний обсяг курсу — 36 годин, розра-
хований на 1 навчальний тиждень (6—8 го-
дин на день) або обсягом 24 години — 3 дні 
(8 годин на день). 

Мета: підготовка практичних психологів 
та соціальних педагогів навчальних закладів 
до роботи з дітьми групи ризику. 

Завдання спецкурсу: 
• ознайомити соціальних педагогів з пев-

ним обсягом теоретичних знань щодо сут-
ності проблеми девіантної поведінки дітей, 
підлітків та молоді; 

• сформувати методичні і практичні на-
вички та вміння здійснення соціально-пе-
дагогічного супроводу дітей групи ризику, 
профілактики соціально небезпечних явищ, 
просвітницької діяльності у соціальних пе-
дагогів; 

• поглибити вміння аналізувати, синте-
зувати наявні та отримані знання, літерату-
ру, методичні рекомендації що стосуються 
роботи з дітьми групи ризику, девіантними 
дітьми; s 

• ознайомити соціальних педагогів із 
нормативно-правовою базою організації 
діяльності соціального педагога з дітьми 
групи ризику; 

• поглибити знання щодо сутності 
основних та інноваційних методів, форм, 
напрямів і технологій роботи соціального пе-
дагога з дітьми групи ризику в навчальному 
закладі. 

У результаті навчання слухачі: 
• отримують основні знання про пси-

хологічний відбір дітей до категорії «групи 
ризику», розглядають алгоритм дій супроводу 
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дітей «групи ризику», форми і методи роботи 
з батьками учнів цієї категорії, ознайом-
люються зі структурою ведення тренінго-
вих занять, відпрацьовують навички роботи 
з дітьми «групи ризику»; 

• ознайомлюються та опановують умін-
ня та навички організації своєї діяльності 
з дітьми «групи ризику» в навчальному за-
кладі. 

Автори: Олена МАРІНУШКІНА, завіду-
вач Центру практичної психології і соціальної 
роботи КЗ «Харківський обласний науково-ме-
тодичний інститут безперервної освіти»; 

Галина СІЛІНА, старший викладач кафед-
ри методики дошкільної та початкової освіти 
(секція методики виховання та розвитку осо-
бистості) КЗ «Харківський обласний науково-
методичний інститут безперервної освіти»; 

Ірина ВИШНЕВА, методист Центру 
практичної психології і соціальної роботи КЗ 
«Харківський обласний науково-методичний 
інститут безперервної освіти». 

Контактна інформація: 0 (57) 731-27-86, 
0 (50) 935-52-60; e-mail: Lena-marin@list.ru, 
sila@datasvit.net, kharkiv20@ukr.net 

2.12. «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ» 
Спецкурс для соціальних педагогів 

навчальних закладів усіх рівнів 

Загальний обсяг курсу — 36 годин, розра-
хований на 1 навчальний тиждень (6—8 го-
дин на день). 

Завдання спецкурсу: 
• ознайомити соціальних педагогів із 

певним обсягом теоретичних знань щодо 
сутності соціально-педагогічної діяльності; 

• сформувати методичні та практичні 
навички та вміння здійснення соціально-
педагогічного супроводу навчально-вихов-
ного процесу, профілактики соціально не-
безпечних явищ, просвітницької діяльності 
тощо; 

• поглибити вміння аналізувати, синте-
зувати наявні та отримані знання, літературу 
з планування та організації роботи соціаль-
ного педагога в навчальному закладі; 

• ознайомити соціальних педагогів із 
нормативно-правовою базою, яка регламен-
тує їхню діяльність у загальноосвітніх на-
вчальних закладах; 

• навчити соціальних педагогів модифі-
кувати й адаптувати отримані рекомендації, 
інформацію та матеріали до специфіки ро-
боти свого навчального закладу; 

• поглибити знання щодо сутності 
основних та інноваційних методів, напря-
мів і технологій роботи соціального педагога 
в навчальному закладі. 

Проведення спецкурсу допоможе сфор-
мувати у соціальних педагогів уявлення про 
специфіку та зміст соціально-педагогічної 
роботи. 

Основна увага у спецкурсі приділена та-
кож опануванню практичних умінь та нави-
чок організації своєї діяльності в навчально-
му закладі. 

Автори: Олена МАРІНУШКІНА, завіду-
вач Центру практичної психології і соціальної 
роботи КЗ «Харківський обласний науково-ме-
тодичний інститут безперервної освіти»',-

Галина СІЛІНА, старший викладач кафед-
ри методики дошкільної та початкової освіти 
(секція методики виховання та розвитку осо-
бистості) КЗ «Харківський обласний науково-
методичний інститут безперервної освіти». 

Контактна інформація: 0 (57) 731-27-86, 
0 (50) 935-52-60; e-mail: Lena-marin@list.ru, 
sila@datasvit.net 

2.13. «МЕТОДИКА 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

З ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ» 
Спецкурс для практичних психологів ЗНЗ 

Загальний обсяг курсу — 22 год. Із них: 
лекцій — 4 год, практичних занять — 12 год, 
самостійної роботи — 6 год; 3 модулі — лек-
ційний, практичний, самостійний. 

Мета курсу: забезпечити оволодіння слу-
хачами курсів підвищення кваліфікації тео-
ретичних та практичних основ профорієн-
таційної роботи практичного психолога 
з дітьми та підлітками у загальноосвітньому 
навчальному закладі. 

Завдання курсу: 
• сприяти засвоєнню знань про сучасну 

систему психологічної допомоги у професій-
ному самовизначенні учнів; 

• навчити розуміти і використовувати 
у профорієнтаційній роботі основні прийо-
ми професіографії, професійної діагностики 
та професійної консультації; 

• розвивати потребу в підвищенні ефек-
тивності профорієнтаційної роботи психоло-
га в сучасній школі. 

У результаті навчання слухачі: 
1. Повинні знати: мету, завдання та зміст 

основних етапів професійного самовизна-
чення особистості; психічну структуру про-
фесійної спрямованості особистості; роль 
професійної свідомості у структурі професій-
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ного самовизначення особистості; струк-
туру системи професійної орієнтації та її 
підсистем — професіографії, професійної 
діагностики, професійної консультації; сис-
темно-струкгурний аналіз особистості з ме-
тою профорієнтації; критерії та показники 
професійної спрямованості учнів; характе-
ристику методик професійної діагностики; 
зміст професіографічних документів — пси-
хограми та професіоґрами. 

2. Повинні вміти: здійснювати про-
фесіографічний аналіз об'єктів професійної 
праці для профконсультації та профдіагнос-
тики; виявляти плив зовнішніх компонен-
тів праці на професійні вимоги до праців-
ника; визначати професійно важливі риси 
та з'ясовувати їхню роль у праці; здійсню-

вати вивчення професійних інтересів уч-
нів, діагностику мотивів вибору професії; 
аналізувати результати професійної діагнос-
тики; розробляти професійний план для 
учня; виробляти рекомендації з підготовки 
учня до майбутньої праці; організовувати 
та проводити профконсультаційні бесіди; 
розробляти профінформаційну професіогра-
му та психограму професії; вести карту проф-
діагностування. 

Автор: Ірина КРАВЧЕНКО, завідувач ка-
федри теорії і методики виховної роботи Пів-
денноукраїнського регіонального інституту 
пістдипломної освіти педагогічних кадрів. 

Контактна інформація: 0 (95) 182-38-14; 
e-mail: IDU@kli.kherson.ua 

III. ПРОГРАМИ ТРЕНІНГІВ 
Тренінг, у класичному розумінні, — це за- Щодо потенціалу зостосування тренін-

сіб перепрограмуваюю моделі управління по- гів у програмах підвищення кваліфікації, 
ведінкою та діяльністю, що вже існує в лю- то варто звернути увагу на можливості фор-
дини. Результатом тренінгу завжди є сформо- мату тренінгу (мал. 3): як самостійної форми 
вані навички, поведінкові патгерни тощо. навчання (послідовне поєднання декількох 

Для авторів каталогу тренінг — це сучасна тренінгів професійних навичок), так і окре-
педагогічна технологія, яка дає змогу моде- мого компоненту варіативної складової про-
лювати й вирішувати практичні завдання, грами підвищення кваліфікації (у комплексі 
Запропоновані у каталозі програми тренінгів з лекціями, практичними та самостійними 
репрезентують декілька їхніх видів: психоло- заняттями). 
гічний тренінг, тренінг навичок, методичний Так, наприклад, уключення програми 
тренінг. «Тренінг для тренерів» до варіативної скла-
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дової «Основи психокорекції та психокон-
сультування» — цілком виправдане (як до-
датковий навчальний елемент). 

Інший варіант компонування передба-
чає включення до окремого блоку навчання 
(наприклад, «Основи професійної майстер-
ності практичного психолога») серії тренін-
гів: «Тренінг для тренерів», «Тренінг про-
фесійної зрілості практичного психолога», 
«Тренінг особистісного росту», «Тренінг 
попередження професійного вигорання» 
тощо. 

3.1. «ТРЕНІНГ ДЛЯ ТРЕНЕРІВ» 
Тренінг для практичних психологів 

та соціальних педагогів, які планують 
опанувати додаткову спеціалізацію 

Загальний обсяг курсу: 40 годин, 4 мо-
дулі. 

Мета: надати інформацію про теоретичні 
аспекти діяльності тренера, а також про фор-
мування практичних навичок у проведенні 
тренінгів. 

Завдання: ознайомлення з теоретични-
ми та практичними аспектами підготовки 
до проведення тренінгів. 

У процесі навчання слухачі опановують 
навички рефлексії власної діяльності, кон-
структивної взаємодії з групою, проведен-
ня тренінгу, а також детально досліджують 
процедури та зміст супервізії практичної 
тренерської роботи. 

До програми тренінгу додається «Мето-
дика проведення тренінгу та каталог психо-
гімнастичних вправ та ігор». 

Автор: Наталія САВЄЛЬЄВА, практичний 
психолог-методист, співробітник Дніпропет-
ровського обласного методичного центру прак-
тичної психології і соціальної роботи. 

Контактна інформація: 0 (56) 371-11-23, 
0 (66) 232-12-63; e-mail: saveleva09n@mail.ru 

3.2. «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ» 

Курс тренінгів для практичних психологів 
системи освіти 

Загальний обсяг курсу — 50 академічних 
годин. ^ 

Мета: формування базових знань і вмінь 
із психологічного консультування. 

Завдання: 
• подати базові уявлення про структуру 

1 процес психологічного консультування; 
• сформувати психологічну готовність 

до консультативної практики. 

Автор: Віра ЧЕРНОБРОВЫНА, Лугансь-
кий національний університет імені Тараса 
Шевченка, доцент кафедри психології; докто-
рант кафедри психології НПУ імені М. П. Дра-
гоманова. 

Контактна інформація: 0 (642) 61-33-45; 
0 (99) 458-09-78; e-mail: chernver@mail.ru 

3.3. «ТРЕНІНГ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ЗРІЛОСТІ ПРАКТИЧНОГО 

ПСИХОЛОГА» 
Тренінг для практичних психологів 

закладів освіти 

Загальний обсяг курсу — 3 модулі, які 
включають 7 тем. 

Мета: сприяти розвитку навичок прак-
тичної роботи у психологів системи освіти, 
усвідомленню професійної позиції і соціаль-
ної ролі практичного психолога; сформува-
ти в учасників розуміння відповідальності 
за власний професійний шлях. 

Завдання: 
• сприяти опануванню вмінь застосову-

вати теоретичні знання і методи безпосеред-
ньо у професійній діяльності практичного 
психолога; 

• формувати мотивацію до професійного 
зростання і самовдосконалення; 

• сприяти виявленню і корекції еталон-
ного варіанту діяльності; 

• стимулювати творчу і соціальну ак-
тивність та ініціативу у професійній діяль-
ності. 

У процесі проходження тренінгу учасники 
розвиватимуть навички професійної емпатії 
та рефлексії, навчаться обирати необхідні 
практичні методи відповідно до поставлених 
завдань, сформують і розвиватимуть прак-
тичні навички вирішення складних ситуацій 
у професійній діяльності, отримають зворот-
ний зв'язок від інших учасників тренінгу, 
що сприятиме усвідомленню і закріпленню 
власної професійної позиції і подальшому 
професійному зростанню. 

Автор: Руслана МОРОЗ, викладач кафедри 
дошкільної освіти Миколаївського державного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 

Контактна і/формація: 0 (512) 72-49-29, 
0 (91) 017-37-50; e-mail: mslanamoioz@mmbter.m 

3.4. «ТРЕНІНГ НАВИЧОК 
КОНСУЛЬТУВАННЯ» 

Тренінг для практичних психологів, 
соціальних педагогів, учителів 

Загальний обсяг курсу — 40 годин. 

mailto:saveleva09n@mail.ru
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Мета: розвиток базових навичок та фор-
мування індивідуального стилю консульта-
тивної діяльності педагогічних працівни-
ків. 

У результаті проходження тренінгу слухачі 
отримують навички структурування консуль-
тативної взаємодії, дізнаються про техніки 
консультування, особливості проблемно-
орієнтовного консультування. 

Автор: Наталія ЗАРІЧНА, практичний 
психолог-методист, співробітник Дніпропет-
ровського обласного методичного центру прак-
тичної психології і соціальної роботи. 

Контактна інформація: 0 (56) 371-11-23. 

3.5. «ТРЕНІНГ ПРОФЕСІЙНОЇ 
САМОСВІДОМОСТІ ПРАКТИЧНОГО 

ПСИХОЛОГА» 
Тренінг для практичних психологів 

системи освіти 

Загальний обсяг — 24 години. Тематич-
ний курс складається з трьох сесій. 

Мета: усвідомлення практичними пси-
хологами власних професійних можливос-
тей, визначення шляхів професійного роз-
витку. 

У тренінгу використовуються засоби 
активного психологічного навчання, само-
діагностики, які спрямовані на розуміння 
професійного «Я», прийняття себе у про-
фесії, управління власним професійним роз-
витком. 

Завдання тренінгу вирішуються шляхом 
розвитку рефлексивного самоаналізу про-
фесійного «Я», проектування образу про-
фесійного майбутнього, усвідомлення про-
фесійної позиції. 

У результаті участі в тренінгу слухачі 
розвинуть упевненість у своїй професійній 
компетентності, набудуть уміння ставити 
перед собою реальні професійні цілі, при-
ймати схвалення і не реагувати на критику 
болісно, готовність брати на себе відпові-
дальність за прийнятті рішення, проявляти 
повагу до особистості іншого. 

Автор: Любов КЛЬОЦ, завідувач Жи-
томирського центру практичної психології 
і соціальної роботи, викладач Житомирського 
обласного інституту післядипломної педаго-
гічної освіти. 

Контактна інформанті: 0 (412) 47-36-91, 
0 (68) 218-53-26; e-mail: lubanaklez@ukr.net 

3.6. «ТРЕНІНГ ОСОБИСПСНОГО 
РОСТУ» 

Семівар-тренінг для практичних психологів, 
соціальних педагогів, методистів районних 
(міських) методичних кабінетів, учителів, 

заступників директорів, керівників закладів 
освіти 

Загальний обсяг — 24 години, розрахова-
ний на 3 заняття. 

Мета: розвиток особистості, професій-
ної компетентності, особистісне зростання 
і максимальне використання свого потенціа-
лу в житті і професійній діяльності. 

Завдання: 
• розвинути адекватне розуміння самого 

себе і здійснити корекцію самооцінки; 
• розвинути вміння та потребу в пізнан-

ні інших людей, гуманістичне ставлення 
до них; 

• формувати життєві плани та коригува-
ти ціннісні орієнтації; 

• розвинути емоційну стійкість у склад-
них життєвих ситуаціях; 

• розвинути вміння переборювати жит-
тєві труднощі; 

• сформувати професійно значущі риси 
та уміння практичного психолога (рефлек-
сія, сензитивність, відповідальність, емпатія 
тощо). 

Учасники семінару-тренінгу ознайомлять-
ся з механізмами і психологічною культурою 
особистісного зростання, з технікою само-
пізнання, засвоять методики діагностики осо-
бистіших і професійно значущих рис педагога, 
психолога, соціальною працівника; оволодіють 
технікою регуляції творчого самопочуття, тех-
нікою розвитку впевненості та пошуку власних 
ресурсів; розвинуть уміння долати труднощі 
у важких життєвих ситуаціях. 

Автор: Олена МАРІНУШКІНА, завідувач 
Центру практичної психології і соціальної ро-
боти КЗ «Харківський обласний науково-мето-
дичний інститут безперервної освіти 

Контактна інформація: 0 (57) 731-27-86, 
0 (50) 935-52-60; e-mail: Lena-marin@list.ru 

3.7. «ТРЕНІНГ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ 

ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 
Тренінг для методистів відділів (управлінь 

освіти), практичних психологів 

Загальний обсяг курсу — 18 год, скла-
дається з 3 модулів: 

mailto:lubanaklez@ukr.net
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1. Синдром «професійного вигорання 
в діяльності педагогічних працівників» — 
6 год. 

2. Ефективна педагогічна діяльність 
і професійно важливі риси сучасного педа-
гога — 6 год. 

3. Тілесно зорієнтовані техніки у попере-
дженні і подоланні професійного вигорання 
педагогів — 4 год. Підсумковий контроль 
у формі тесту — 2 год. 

Мета курсу: формування професійних 
компетенцій для здійснення діагностики, 
попередження та подолання синдрому «про-
фесійного вигорання» педагогічних праців-
ників. 

Завдання: 
1. Систематизувати знання щодо: 
• синдрому професійного вигорання пе-

дагогічних працівників; 
• основних факторів, що впливають 

на професійне вигорання; 
• основних складових та фаз синдрому 

професійного вигорання; 
• основних ознак ефективності педаго-

гічної діяльності; 
• основних ролей та характеристик 

успішного педагога; 
• природних способів регуляції (саморе-

гуляції) організму; 
• наявних тілесно зорієнтованих технік 

релаксації. 
2. Сформувати вміння (навички): 
• здійснювати діагностику (самодиагнос-

тику) рівня професійного вигорання; 
• визначати ефективність власної діяль-

ності, діяльності педагогічних працівників; 
• диференціювати соціальні, вікові, 

індивідуальні та організаційні фактори, 
що впливають на вигорання; 

• давати характеристику основних скла-
дових синдрому вигорання; 

• діагностувати й диференціювати фази 
синдрому вигорання педагогічних працівни-
ків, надавати індивідуальні консультації; 

• володіти основними способами са-
морегуляції, відстежувати зв'язок вико-
ристання способів саморегуляції з підви-
щенням ефективності педагогічної діяль-
ності; 

• володіти окремими тілесно зорієнто-
ваними техніками релаксації. 

3. Розширити компетенції щодо: 
• визначення ефективності власної 

діяльності, діяльності педагогічних праців-
ників; 

• діагностики, попередження та подо-
лання синдрому «професійного вигорання» 
педагогічних працівників; 

• диференціації фаз синдрому вигорання 
педагогічних працівників, надання індивіду-
альних консультацій; 

• володіння основними способами са-
морегуляції, бачення зв'язку використання 
способів саморегуляції з підвищенням ефек-
тивності педагогічної діяльності; 

• володіння окремими тілесно зорієнто-
ваними техніками релаксації. 

У результаті проходження тренінгу слу-
хачі отримують: 

1. Знання про: 
• синдром професійного вигорання пе-

дагогічних працівників; 
• основні фактори, що впливають на 

професійне вигорання; 
• основні ознаки ефективності педаго-

гічної діяльності, основні ролі та характе-
ристики успішного педагога; 

• природні способи регуляції (саморегу-
ляції) організму. 

2. Уміння: 
• самостійно давати характеристики 

основних складових синдрому вигорання; 
• діагностувати й диференціювати фази 

синдрому вигорання педагогічних працівни-
ків, надавати індивідуальні консультації; 

• володіти окремими тілесно зорієнто-
ваними техніками релаксації; 

• самостійно застосовувати діагностич-
ний інструментарій; 

• природно долати стрес, самовідновлю-
ватися. 

Автор: Юлія МЕЛЬНИК, завідувач кабі-
нету-центру практичної психології і соціаль-
ної роботи Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 

Контактна інформація: 0 (362) 64-96-63, 
0 (68) 569-35-07; e-mail: rivnepsyholog@mail.ru 
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IV. ПРОГРАМИ ЛЕКЦІЙНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Представлена у цьому розділі інфор-

мація презентує матеріали, які можна 
розглядати як додаткові (інформаційно-
методичні). 

Дозволимо зауважити, що практичні за-
няття серед інших форм навчальної діяль-
ності мають на меті: на основі засвоєних 
системних знань включати слухачів у різні 
види самостійної діяльності — практичної, 
інтелектуальної, предметної, актуалізуючи 
сформовані навички та вміння. 

Проблема розвитку особистості практич-
ного психолога посідає одне з найважливіших 
місць у процесі як курсової, так і міжкурсо-
вої підготовки. Не останню роль у цьому 
процесі відіграє й саморозвиток спеціаліста, 
його вміння та готовність до самовдоско-
налення. Саме тому презентовані програми 
зорієнтовані на актуалізацію самопізнання 
та саморозвитку. 

4.1. «РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА» 

Курс лекційно-практичних занять для 
практичних психологів системи освіти 

Лекційні заняття: «Самопізнання як осно-
ва самовиховання»; «Самопізнання як про-
цес»; «Теоретичні основи саморозвитку та йо-
го механізми»; «Професійне самопізнання 
та саморозвиток практичного психолога». 

Практичні (семінарські) заняття: само-
пізнання та саморозвиток особистості; са-
мопізнання як основа самовиховання; само-
пізнання як процес; механізми самопізнан-
ня: ідентифікація та рефлексія; бар'єри са-
мопізнання; теоретичні основи саморозвитку 
та його механізми; професійне самопізнання 
та саморозвиток практичного психолога. 

Цільова аудиторія: практичні психологи 
системи освіти. 

Інтегрування у навчальну програму ло-
кальних (за формою) елементів (лекцій, 
семінарів, практичних занять) (мал. 4) пе-
редбачає врахування специфіки навчальної 
групи (досвід роботи, особливості на-
вчальних закладів, рівень базової освіти 
та кваліфікації). 

Загальний обсяг курсу — 16 годин. 
Мета: оволодіти спеціальними науко-

вими професійними знаннями та практич-
ними навичками з проблем самовихован-
ня, самопізнання, розвитку самосвідомості 
особистості практичного психолога; набу-
ти досвіду особистісних змін, послідовного 



самопізнання та сприяння особистісному 
зростанню, розкриттю необхідності само-
розвитку як процесу самостійного та свідо-
мого з'ясування психології власної сутності 
та свого місця в системі психологічної служ-
би освітнього закладу. 

Основні завдання: 
• оволодіння теоретичними знаннями 

з проблеми самовиховання, самопізнання 
та саморозвитку особистості на різних віко-
вих етапах; 

• розкрити значення самопізнання як 
механізму розвитку самосвідомості та роз-
глянути його як процес; 

• розглянути рефлексію та ідентифіка-
цію як механізми самопізнання; ознайоми-
тися з основними засобами самопізнання 
та саморозвитку; 

• набути досвіду особистісних змін, по-
слідовного самопізнання та сприяння осо-
бистісному зростанню. 

У процесі вивчення курсу слухачі повинні: 
• знати і володіти основними поняттями 

психології самопізнання та саморозвитку 
особистості на різних вікових етапах та на 
етапі професійного зростання, основні ме-
ханізми цих процесів, основні причини 
труднощів, які виникають у процесі само-
виховання, самопізнання та саморозвитку, 
основні методи саморегуляції; 

• уміти використовувати отримані знан-
ня для того, щоб набути досвіду особистісних 
змін, послідовного самопізнання та сприян-
ня особистісному зростанню, аби компетен-
тно сприяти особистісному розвитку дитини 
на різних вікових етапах та ефективно здій-
снювати процес професійного самопізнання 
та саморозвитку, уміти використовувати ме-
тода саморегуляції своїх психічних станів. 

Автор: Лариса КОРОБКА, завідувач ка-
федри психології Сумського обласного інсти-
туту післядипломної педагогічної освіти. 

Контактна інформація: 0 (63) 400-07-77. 

4.2. «ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ В РОБОТІ 
ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА» 
Конспект лекції для практичних 

психологів ЗНЗ 

Консультування як допомога в оптимі-
зації життєдіяльності, адаптації до нових, 
незвичних умов існування, гармонізації себе, 
свого оточення та способу життя. 

Консультування як превентивна, запобіж-
на робота, що не дає проблемам надто заго-
стритися, стати хронічними. 

Порівняльний аналіз основних підходів 
щодо вивчення феномена психологічного 
неблагополучия особистості. 

Фундаментальні психологічні настанови 
консультанта: 

• емпатійне глибинне слухання; 
• неосуд і співчуття; 
• віра в іншу людину; 
• повага свободи іншої людини; 
• доброзичливість і привітність; 
• невдаваність, щирість. 
Стратегія допомоги при проведенні кон-

сультування: 
• психофізіологічний підхід (зниження 

рівня психоемоційного напруження клієн-
тів, даючи їм змогу висловити по черзі своє 
обурення); 

• соціально-психологічний підхід (на-
вчити їх змінювати ставлення до проблеми). 

Усвідомлення власної відповідальності 
за клієнта; консультування у колег, обгово-
рення причин і наслідків залежної поведінки 
під час зустрічей із клієнтом, уключення 
у-свою роботу супервізора. Кризове кон-
сультування як різновид психологічного 
консультування, забезпечення підтримки, 
психологічної допомоги здоровим людям 
у складних, проблемних, кризових життєвих 
ситуаціях. 

Ключові слова: консультування психоло-
гічне, кризове консультування, спонтанна 
психологічна допомога, самореабілітація, 
екзистенційна ситуація, екзистенційний 
вакуум, термінальна ситуація, кризові дис-
функції. 

Понятійний апарат 
Психологічне консультування — специфіч-

ним чином організована взаємодія між пси-
хологом і клієнтом, спрямована на підтрим-
ку клієнта, на роботу з його станами, пере-
живаннями, проблемами, взаєминами. 

Стресостійкість консультанта — здатність 
до тривалого надання продуктивної психо-
логічної допомоги і можливість вчасно від-
стежувати дію факторів професійного виго-
рання для їхньої профілактики, збереження 
гнучкої соціально-психологічної адаптації. 

Критична ситуація — це складні життєві 
обставини, що виникають або загострюють-
ся даже швидко, несподівано, не залишаючи 
клієнтові часу для адаптації. Нова життєва 
ситуація сприймається як складна, неба-
жана, несприятлива, потребує від клієнта 
перегляду перспективних планів, відмови 
від звичних життєвих стратегій, прийому 
небуденних рішень. 

Кршзом ситуація передбачає перегляд 
«Я»-концепції, критичне переосмислення 



свого життєвого сценарію. Людина відчу-
ває, що з нею щось не так, що її зусилля 
пристосуватися, вийти із ситуації, органі-
зувати своє життя іншим чином — марні. 
На першому плані виявляються не зовнішні 
обставини, не ситуація, а сама особистість 
у колі її значущих взаємин. Від психолога-
консультанта очікуються тривалі і система-
тизовані впливи, спрямовані на полегшення 
прийняття того, що відбулося, прийняття 
себе теперішнього. 

Екзистенційна ситуація виникає під час 
такої глибокої життєвої кризи, коли сенс 
існування втрачається практично цілком. 
Ідеться не про подолання непростої життєвої 
ситуації, не про вихід із кризи, пов'язаний зі 
взаєминами, навіть не про ставлення до се-
бе — не влаштовує звичний спосіб життя, 
повсякденна його якість. Бажаним, жаданим, 
єдино необхідним стає пошук нового смислу 
буття, водночас людина не вірить, що все 
колись зміниться на краще. 

Психологічна кризова реабілітація — про-
фесійна допомога людині, котра потрапила 
у кризову життєву ситуацію, у відновленні 
нормальної життєдіяльності, продуктивного 
рівня функціонування. Вдало проведена ре-
абілітація сприяє асиміляції як позитивних, 
так і негативних новоутворень кризового 
періоду, досягненню більшої інтегрованості 
«Я»-концепції, зростанню суб'єктивної за-
доволеності життям. 

Самореабілітація спрямована на самостій-
ну роботу людини із собою у складних жит-
тєвих обставинах. Це самодопомога в яко-
мога продуктивнішому подоланні внутрішніх 
і зовнішніх перешкод, виході зі скрутного 
становища. Самореабілітація передбачає на-
явність особистісного контролю. 

Особистісний контроль — здатність пере-
творювати, видозмінювати власне ставлення 
до кризової життєвої ситуації, певним чи-
ном модифікувати свою поведінку. Параметр 
суб'єктивного контролю підтримує позитив-
ний, стабільний «Я»-образ. Людина завжди 
хоче контролювати свою життєву ситуацію, 
себе, своє оточення, і цей мотив є одним із 
найголовніших. 

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ 
САМОКОНТРОЛЮ 

1. Якими є завдання консультування? 
2. Яким чином визначається ефективність 

консультативної роботи? 
3. Від чого залежить тривалість консуль-

тацій? 
4. Які принципи покладені в основу ро-

боти консультанта? 

5. Що таке спонтанна психологічна до-
помога? Наведіть приклад вашого власного 
досвіду в цій сфері. 

6. У чому полягають особливості кон-
сультування представника психоаналітич-
ного напряму та консультанта гуманістичної 
орієнтації? 

7. Які форми психологічного захисту 
ви знаєте? Яким чином із ними краще пра-
цювати? 

8. Як ви розумієте положення про те, 
що особистість консультанта є знаряддям 
його праці? 

9. Якими професійно значущими для кон-
сультативної практики рисами ви наділені? 
Чого вам не вистачає? Яким чином ви могли 
б розвинути чи відкоригувати ті риси своєї 
особистості, що заважають ефективному 
консультуванню? 
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V. ДОДАТКИ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК 
ПРОГРАМИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ІЗ НАПРЯМУ 
«ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 

Пояснювальна записка 
Актуальні потреби підготовки нового 

покоління до життєдіяльності в динамічно 
змінюваному світі, надання психологічної 
допомоги та захист учнів вимагають докорін-
ного переосмислення змісту та завдань на-
вчально-виховного процесу в закладах освіти 
та забезпечення їх кваліфікованими кадрами 
практичних психологів. 

Програма й навчально-тематичний план 
курсів підвищення кваліфікації практичних 
психологів створені з урахуванням сучасних 
вимог до організації діяльності психологічної 
служби системи освіти відповідно до Кон-
ституції України, концептуальних засад За-
конів України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту», Державного стандарту ба-
зової і повної середньої освіти, Концепції 
загальної середньої освіти (12-річна шко-
ла), Положення про психологічну службу 
системи освіти України, Конвенції ООН 
про права дитини, Декларації прав людини, 
Національної програми патріотичного ви-
ховання населення, формування здорового 
способу життя, розвитку духовності та зміц-
нення моральних засад суспільства й нових 
концептуальних підходів до психолого-пе-
дагогічного супроводу розвитку особистості 
дітей, підлітків і молоді у національній сис-
темі освіти. 

Програма розроблена з урахуванням 
сучасних вимог практики та ґрунтується 
на низці тверджень принципового харак-
теру. 

Перше: практична психологія — це особ-
ливий вид людської діяльності, який зу-
мовлює відповідні форми, методи та зміст 
підготовки практичних психологів. 

Друге: не будь-яка людина здатна працю-
вати практичним психологом, тому процес 
підвищення кваліфікації таких спеціалістів 
має включати не тільки навчання психології, 
а й формування професійно важливих рис 
спеціаліста. Це так званий психологічний 
світогляд як певний тип життєвої філосо-
фії особистості, побудовані на ньому струк-
турні цінності, спрямованість особистості, 

розвинуті механізми соціальної перцепції, 
навички спілкування, нахили, вміння керу-
вати процесом взаємодії з іншими, навички 
саморегуляції, розвинута професійна інтуїція 
та ін. 

Третє: зміст підготовки практичних пси-
хологів має складатися з таких умовних 
блоків: вивчення традиційних психологіч-
них дисциплін, що здійснюється традицій-
ними методами; опанування теоретичних 
засад практичної психології, яке проходить 
у процесі участі в семінарах і тренінгах; 
оволодіння психологічними технологіями, 
практичними навичками, що формуються 
у практичній роботі. 

Четверте: практичні психологи мають спе-
ціалізуватися у конкретному виді практичної 
психології, відтак у процесі їхньої підготовки 
мають здійснюватися професійний відбір 
та поглиблення професійної орієнтації, пев-
на спеціалізація у конкретному виді (техніці) 
роботи. 

Навчальна програма курсів розроблена 
для поглиблення професійних знань і вмінь 
практичного психолога, підвищення його 
педагогічної майстерності, приведення 
професійної компетентності практичного 
психолога у відповідність із визначеними 
завданнями освіти і виховання, підвищен-
ня інтелектуального і загальнокультурного 
рівня слухачів курсів. 

Основними підходами організації підви-
щення кваліфікації практичних психологів 
є функціональний та особистісний. 

Функціональний підхід уключає такі основ-
ні компоненти: 

1. Мотиваційний — урахування та фор-
мування системи мотивів, що відповідають 
меті та завданням діяльності психологічної 
служби в системі освіти, навчального закла-
ду, соціальним запитам. 

2. Когнітивний — актуалізація і розши-
рення сукупності знань, необхідних для 
розв'язання завдань. 

3. Операційний — забезпечення подаль-
шого розвитку професійних умінь та нави-
чок практичного розв'язання завдань. 

Особистісний підхід полягає у визнанні 
пріоритету особистісних рис практичного 
психолога, а також у забезпеченні можли-
востей розвитку тих його характеристик, які 
визначають ставлення до предмета діяль-
ності, до інших учасників навчально-вихов-
ного процесу, самого себе, суспільства. 



Тематика лекційних, семінарських і прак-
тичних занять, а також організація педа: 

гогічної практики розроблені відповідно 
до змісту діяльності практичного психолога 
загальноосвітнього закладу та за результата-
ми діагностико-прогностичних досліджень. 

Теоретичні заняття спрямовані на вдоско-
налення професійних знань слухачів і можуть 
проводитись у формі лекції (проблемно-
оглядової, лекції-бесіди, лекції-диспуту, лек-
ції з елементами рольової ігри), семінарських 
занять, конференцій, круглих столів, педа-
гогічних читань, диспутів, дискусій тощо. 
Організація практичної частини та методика 
розкриття тем співзвучні сучасним потребам 
практичної психології. Програма враховує 
рівень кваліфікаційної характеристики прак-
тичного психолога. 

У структурі навчальної програми закла-
дена ідея оптимального співвідношення між 
теоретичною і практичною спрямованістю 
навчання. 

Структурно програма складається з трьох 
цілісних взаємопов'язаних модулів: соціаль-
но-гуманітарного, професійного та діагнос-
тико-аналітичного. 

Соціально-гуманітарний модуль забезпечує 
соціально-гуманітарну підготовку слухачів. 

Професійний модуль сприяє вдосконален-
ню рівня майстерності практичного психо-
лога, ознайомлює з новітніми досягненнями 
у сфері практичної психології на прикладі 
України з урахуванням регіональних особ-
ливостей, сприяє обміну досвідом. 

Діагностико-аналітичний модуль перед-
бачає оцінювальні заняття, які дають змогу 
вчасно корегувати навчально-тематичний 
план курсів, що забезпечить його ефектив-
ність, систематизації знань, умінь і навичок 
слухачів, формування у них прагнення до са-
моосвіти. 

Основна мета програми: 
• підвищення рівня кваліфікації прак-

тичних психологів на основі вивчення та ак-
тивного впровадження ними нових прийомів 
та методів роботи; 

• розширення діапазону знань соціаль-
но-психологічних методик, збаг^ ія їхньо-
го творчого потенціалу; 

• забезпечення новою інформацією. 
Програмою передбачено: 
• цикл занять науково-теоретичного 

спрямування (аудиторне навчання); 
• цикл лекцій і тем, які допоможуть 

слухачам оволодіти науковими основами 
системних технологій, спрямованих на вирі-
шення конкретних проблем особистості, де у 
комплексі присутні діагностика, постановка 

корекційних завдань, планування спільної 
діяльності, процедура визначення ефектив-
ності проведеної роботи; 

• вивчення особливостей та методики 
роботи з обдарованими дітьми; 

• підготовку та захист авторських або 
колективних творчих проектів (авторські 
програми, методичні рекомендації тощо); 

• консультації з окремих питань (при 
потребі) для слухачів; 

• кваліфікаційний екзамен із соціально-
гуманітарного та професійного модулів; 

• вхідне та вихідне діагностування. 
Орієнтовна тематика лекційних і практич-

них занять, характер та методика розкриття 
тем співвідносяться із запитами слухачів. 

Програма розрахована на 216 годин, із 
них: 144 — аудиторних, 72 — самостійна ро-
бота (таблиця на с. 23). 

ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНО-
КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Під час проходження курсів підвищення 
кваліфікації практичний психолог має погли-
бити та вдосконалити систему знань і вмінь, 
що сприятиме активізації його творчої діяль-
ності та професійного зростання. 

Практичний психолог кваліфікаційної 
категорії «спеціаліст другої категорії»: 

1. Повинен знати: 
• основні теоретичні положення розвит-

ку особистості в системі освіти; 
• соціальні структури суспільства та прин-

ципи дослідження соціальних явищ; 
• сутність, зміст і особливості методів 

дослідження індивідуально-типологічних 
особливостей дітей, їхню структуру та кла-
сифікацію; 

• загальні закономірності розвитку осо-
бистості в онтогенезі й особливості соціаль-
ної ситуації розвитку в кожному віковому 
періоді; 

• особливості розвитку дітей із фізич-
ними та психічними вадами, закономірності 
їхньої освіти та виховання; 

• основи здійснення самоаналізу резуль-
тативності діяльності. 

2. Повинен'уміти: 
• проводити діагностику особистісних 

рис, особливостей характеру, рівня розвитку 
пізнавальних процесів; 

• допомагати у професійному самови-
значенні старшокласників, проводити ін-
дивідуальні психологічні консультації з про-
блем професійного вибору; 

• організовувати соціометричні дослі-
дження у класах, визначати структуру від-
носин, розподілу ролей; 



• застосовувати психокорекційні програ-
ми, тренінги для розвитку навичок прийнят-
тя рішень, захисту від тиску однолітків; 

• допомагати вчителям у визначенні ін-
дивідуального підходу до навчання і вихо-
вання учнів. 

Практичний психолог «спеціаліст першої 
категорії», крім вимог до «спеціаліста другої 
категорії»: 

1. Повинен знати: 
• соціальну реальність, розуміння акту-

альних соціально-психологічних проблем; 
• правові основи діяльності практичного 

психолога закладу освіти; 
• психофізіологію навчання, функціо-

нальних станів; 
• принципи та правила роботи тренін-

гових груп; 
• систему потреб особистості, яка є 

основою виникнення конфліктів; 
• методологію використання теоретич-

них основ, законів та положень для форму-
вання розуміння наукової картини світу. 

2. Повинен уміти: 
• виявляти дітей із низьким рівнем роз-

витку пізнавальних процесів, затримкою 
психічного розвитку, вадами розумового 
розвитку; 

• вивчати можливу «групу ризику», дез-
адаптацію учнів, які мають труднощі у на-
вчанні, поведінці; визначати причини трудно-
щів і розробляти шляхи їхнього подолання; 

• запобігати конфліктам в учнівських 
колективах, проводити спеціальні заняття 
з учнями для розвитку навичок конструк-
тивного розв'язання конфліктів; 

• психологічно забезпечувати диферен-
ційоване навчання учнів; 

• організовувати та проводити сеанси 
психологічної релаксації, навчати прийомів 
саморегуляції та аутотренінгу. 

Практичний психолог «спеціаліст вищої 
категорії», крім вимог до спеціаліста другої 
та першої категорії: 

1. Повинен знати: 
• загальні питання наукових досліджень 

і джерельні методологічні передумови со-
ціально-психологічних досліджень; 

• основні питання загальної теорії кон-
сультування; 

• сфери застосування психодіагностики 
та особливості проведення психодіагностич-
ного обстеження за різних умов; 

• специфіку потреб різних категорій і ві-
кових груп; 

• сімейні ролі та шляхи їхньої реалізації, 
етапи розвитку сім'ї; 

• типологію конфліктів, способи та засо-
би їхнього попередження і прогнозування. 

2. Повинен уміти: 
• здійснювати психологічний супровід 

розвитку дітей та учнівської молоді; визна-
чати рівень психологічної готовності до .на-
вчання у школі; виявляти дітей, які мають 
труднощі в адаптаційний період; 

• консультували вчителів, батьків із питань 
індивідуального підходу в роботі з дітьми; 

• організовувати роботу з обдарованими 
дітьми та дітьми з творчими здібностями; 

• проводити психокорекційну роботу 
з формування навичок саморегуляції, пси-
хологічну просвіту з питань індивідуального 
підходу до дитини; 

• проводити скринінгові психодіагнос-
тичні обстеження для виявлення дітей, які 
мають труднощі в навчанні, поведінці, емо-
ційні розлади; 

• попереджати суїцидальну поведінку 
дітей і підлітків; 

• психологічно підтримувати вчителя 
та брати участь у прийнятті ефективних 
управлінських рішень. 
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«Асоціація практикуючих психологів Одесь-
кої області». 

Методичні розробки: 
«Тренінг емоційної зрілості», «Фантазии 

между строк: мета-рисунки в психологичес-
ком консультировании», методичні посібни-
ки «Планування роботи практичного психо-
лога», «Соціальний патронаж сім'ї». 

Контактна інформація: 
0 (67) 93-40-142; 
e-mail: repka-odessa@ukr.net 

САВЄЛЬЄВА Наталія Володимирівна — 
практичний психолог-методист, співробітник 
Дніпропетровського обласного методичного 
центру практичної психології і соціальної 
роботи, регіональний тренер проекту «Рів-
ний — рівному», тренер проекту «Покращен-
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ня якості соціальних послуг дітям та сім'ям 
у громаді». 

Методичні розробки: «Технологія про-
ведення тренінгу», «Профорієнтаційний 
практикум», «Психофізіологічний супровід 
навчання», «Профілактика девіантної по-
ведінки», «Психодіагностичні мінімуми у за-
гальноосвітній школі», «Психодіагностичні 
мінімуми в ДОУ», «Діти і підлітки "групи 
ризику"». 

Контактна інформація: 
0 (56) 371-11-23, 0 (66) 232-12-63; 
e-mail: saveleva09n@mail.ru 

CIJIIHA Галина Олександрівна — стар-
ший викладач кафедри методики дошкільної 
та початкової освіти (секція методики ви-
ховання та розвитку особистості) КЗ «Хар-
ківський обласний науково-методичний ін-
ститут безперервної освіти». 

Методичні розробки: 
Надання психологічної допомоги мо-

лоді, яка схильна до суїциду чи здійснила 
спробу суїциду: Метод, рекомендації / Авто-
ри-укладачі: Марінушкіна О. Є., Житєньо-
ва М. К., Замазій Ю. О. - X.: ХОНМІБО, 
2007. - 76 с. 

Компактна інформація: 
0 (57) 731-27-86; 
e-mail: sila@datasvit.net 

СУХЕНКО Яна Валеріївна — методист 
центру практичної психології і соціальної 
роботи Полтавського ОІППО, аспірант УМО 
ЦІППО. 

Методичні розробки: 
Сухенко Я. В. Експертиза психологічного 

та соціологічного інструментарію в системі 
освіти Полтавської області: Метод, посіб-
ник / За ред. В. Ф. Моргуна. — Полтава: 
ПОІППО, 2007. - 128 с. 

Сухенко Я. В. Експертиза психологічного 
та соціологічного інструментарію в системі 
освіти Полтавської області // Психолог. — 
2008. - № 7-8 . - С. 10-14. 

Сухенко Я. В. Методичні рекомендації 
щодо розробки та поширення методичних 
матеріалів як одного з напрямків діяльності 
фахівця психологічної служби. — Полтава: 
ПОІППО, 2009. -6 с . 

Сухенко Я. В. Методичні рекомендації 
керівникам районних (міських) центрів, ме-
тодистам, які відповідають за психологічну 
службу щодо проведення експертизи психо-
логічного та соціологічного інструментарію 
в системі освіти Полтавської області: Ма-
теріали обласного семінару-практикуму «На-
уково-практичні засади упровадження про-

фільного навчання». — Полтава: ПОІППО, 
2008. - С, 24-31. 

Контактна інформація: 
м. Полтава, вул. Жовтнева, 64, 
0 (532) 61-50-64, 0 (95) 460-96-95; 
e-mail: psyhology@pei.poltava.ua 

ХОМИН Оксана Євгенівна — директор 
Івано-Франківського центру практичної 
психології і соціальної роботи. 

Методичні розробки: 
Гояобіна JI. Д., Хомин О. Є. Веселі занят-

тя (розвивальна програма) // Психолог. — 
2007. - № 38. 

Хомин О. Є. Зміст роботи шкільної пси-
хологічної служби з дітьми трудових мігран-
тів / Освітянське слово. — 25 вересня 2008. 

Хомин О. Є. Практичний психолог 
у школі // Освітянське слово. — 27 вересня 
2007. 

Контактна інформація: 
0 (34) 222-24-93, 0 (67) 778-65-71; 
e-mail: ivano-frankivsk09@ukr.net 

ЧЕРНОБРОВЫНА Віра Андріївна — кан-
дидат психологічних наук, доцент кафед-
ри психології Луганського національного 
університету імені Т. Шевченка, докторант 
кафедри психології НПУ імені М. П. Драго-
манова, спеціаліст із транзактного аналізу. 

Методичні розробки: тренінговий курс 
«Основи психологічного консультування». 

Контактна інформація: 
0 (99) 458-09-78; 
e-mail: chernver@mail.ru 

ГАРКАВЕНКО Зоя Олександрівна — кан-
дидат психологічних наук, старший науковий 
співробітник Українського НМЦ практичної 
психології і соціальної роботи, доцент ка-
федри управління та євроінтеграції Інституту 
соціології, психології та управління Націо-
нального педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова. 

Методичні розробки: «Тренінг для тре-
нерів» (авторський тренінг із підготовки тре-
нерів у громадському секторі); «Лідер: фун-
кція чи покликання» (авторський тренінг 
для керівників молодіжних організацій); 
«Управління конфліктами в державних ор-
ганізаціях» (авторський тренінг для держав-
них службовців); «Лідерський потенціал 
сучасної жінки: виявлення та реалізація» 
(авторська розробка програми школи жі-
ночого лідерства; організаційно-Діяльніс-
ні та рольові ігри в навчальному процесі 
(розробка авторських ігор та методичних 
рекомендацій до їхнього впровадження). 
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Контактна інформація: 
0 (44) 252-70-11; 
e-mail: ucap@ukr.net 

ЛУНЧЕНКО Надія Вікторівна — науковий 
співробітник Українського НМЦ практичної 
психології і соціальної роботи, практичний 
психолог вищої кваліфікаційної категорії, 
практичний психолог-методист, «Відмінник 
освіти України». 

Методичні розробки: 
Лунченко Н. Особливості атестації пра-

цівників соціально-психологічної служ-
би системи освіти // Метод, рекомендації 
щодо організації та змісту навчально-вихов-
ного процесу в закладах освіти Київщини 
в 2003—2004 навчальному році / За заг. ред. 
Н. І. Клокар. — Біла Церква: КОІПОПК, 
2003. - С. 400-411. 

Лунченко Н. Актуальні проблеми науко-
во-методичної діяльності центру практичної 

психології і соціальної роботи // Психологіч-
на газета. — 2004. — № 16. — С. 6—8. 

Програма освітньої діяльності підвищення 
фахової кваліфікації практичних психологів 
за дистанційною формою навчання: Збірник 
методичних матеріалів / Укл. В. В. Потіха, 
Н. В. Лунченко, І. В! Маценко; за заг. ред. 
Н. І. Клокар. — Біла Церква: КОІПОПК, 
2005. - 112 с. 

Програма освітньої діяльності підвищен-
ня фахової кваліфікації соціальних педагогів 
за дистанційною формою навчання: Збірник 
методичних матеріалів / Уклад. В. В. Потіха, 
Н. В. Лунченко, О. В. Аніщенко; за заг. ред. 
Н. І. Клокар. — Біла Церква: КОІПОПК, 
2005. - 90 с. 

Контактна інформація: 
0 (44) 252-70-11; 
e-mail: ucap@ukr.net 
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