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Передмова 
 

Складовою управлінської діяльності центру практичної психології і 
соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М.В. Остроградського є організаційно-
методичний супровід діяльності фахівців психологічної служби, який 
передбачає вивчення, узагальнення та поширення їх кращих здобутків та 
напрацювань як на обласному, так і всеукраїнському рівнях. 

Інформаційно-методичний збірник «Організаційно-методичний 
супровід діяльності фахівців психологічної служби» створений з метою 
надання інструктивно-методичної допомоги в практичній діяльності її 
співробітникам та інформування педагогічних працівників про передові 
технології роботи психологічної служби. 

Тематика представлених у збірнику матеріалів обумовлюється 
завданнями, сформульованими у Концепції розвитку психологічної служби 
системи освіти України на період до 2012 року, та відображає пріоритетні 
напрямки роботи психологічної служби. 

Представлені у збірнику авторські навчальні програми з психології 
задовольняють нагальну потребу практичних психологів, зважаючи на 
відсутність таких програм, затверджених на рівні Міністерства освіти і 
науки України.  

Практичний інтерес для соціальних педагогів представляють: досвід 
співпраці соціального педагога із представниками інших державних 
організацій щодо соціального супроводу сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах; досвід роботи консультативного пункту сім’ ї і 
шлюбу на базі школи та досвід участі у розбудові місцевої громади.  

Одним із елементів системи дій, спрямованих на підвищення якості 
надання послуг у сфері практичної психології, є експертна діяльність. У 
відповідному розділі представлені її нормативно-правові, науково-
теоретичні та методичні аспекти. 

Соціологічні дослідження дають можливість здійснювати одночасно 
діагностичну та прогностичну функції, а рівень їх організації та способи 
презентації результатів є індикатором професійної компетентності 
співробітників психологічної служби. 

Збірник адресований керівникам районних (міських) центрів 
практичної психології і соціальної роботи, методистам, які відповідають за 
психологічну службу в РМК, практичним психологам, соціальним 
педагогам, викладачам, студентам психолого-педагогічних факультетів, 
іншим зацікавленим особам. 

Будемо вдячні за діалог, відгуки та зауваження читачів. 
Наша адреса: Полтавський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені М. В. Остроградського, центр практичної 
психології і соціальної роботи (к.4.3.), вул. Жовтнева, 64,                             
м. Полтава, 36029. Тел.: 0-532-615-064, e-mail: psyhology@pei.poltava.ua . 
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Розділ І. Експертна діяльність 
 

1.1. Нормативно-правова база 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
НАКАЗ 

 
Київ 

20 квітня 2001 р.                                                                          № 330 
 
Про затвердження Положення 

про експертизу психологічного і 
соціологічного інструментарію, що 
застосовується в навчальних 
закладах Міністерства освіти і 
науки України 

 
Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти 

України (наказ Міністерства освіти України від 03.05.99 р. № 127, 
зареєстровано у Міністерстві юстиції України 30.12.99 р. за № 922\4215), 
Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи 
(наказ Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 р. № 385), 
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності 
(наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522, 
зареєстровано у Міністерстві юстиції України 26.12.2000 р. за номером     
№ 946\5167) та з метою забезпечення експертизи психологічного і 
соціологічного інструментарію, що застосовується в дошкільних, 
загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної 
середньої освіти 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити Положення про експертизу психологічного і 

соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах 
Міністерства освіти і науки України (додається). 

2. Директору Інституту психології ім. Г.С. Костюка Академії 
педагогічних наук України (Максименко С.Д., за згодою), директору 
Українського науково-методичного центру практичної психології і 
соціальної роботи (Панок В.Г.) до 30.12.2001 р. розробити критерії 
експертизи психологічного і соціологічного інструментарію. 

3. Департаменту розвитку  дошкільної, загальної середньої 
позашкільної освіти (Романенко В.П.) спільно з Українським НМЦ 
практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г.) до 30.12.2004 року 
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здійснити ревізію всього діагностичного, корекційного та 
психотерапевтичного інструментарію, що застосовуються фахівцями 
психологічної служби системи освіти. 

4. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам 
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій: 

- вжити організаційних заходів щодо здійснення експертизи 
діагностичних методик, психокорекційних, психотерапевтичних 
реабілітаційних технік і технологій, соціологічних та соціально-
психологічних опитувальників; 

- не допускати проведення тренінгів, обстежень та опитувань всіх 
учасників навчально-виховного процесу представниками сторонніх 
організацій без попередньої експертизи згідно з цим Положенням; 

- здійснювати експертизу психологічного і соціологічною 
інструментарію, що застосовується в навчальних закладах сторонніми 
організаціями, на умовах госпрозрахунку. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
міністра Огнев'юка В.О. 

 
 
 
 
Міністр        В.Г. Кремень 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і 
науки України  
від 20.04 2001 р. № 330 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію,  
що застосовується в навчальних закладах  

Міністерства освіти і науки України 
 

1. Загальні положення 
1.1. Дане Положення визначає загальні завдання і основні 

організаційні засади здійснення експертизи психологічного і 
соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах 
Міністерства освіти і науки України. 

1.2. Експертизу психологічного і соціологічного інструментарію 
мають право здійснювати Український науково-методичний центр 
практичної психології і соціальної роботи, республіканський (Автономна 
Республіка Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські, районні 
(міські) центри практичної психології і соціальної роботи (далі - Центри) 
та методисти, які відповідають за психологічну службу, (далі - методисти). 

1.3. Мета діяльності Центрів у даному напрямку полягає у 
забезпеченні експертизи діагностичних методик, психокорекційних, 
психотерапевтичних та реабілітаційних технік і технологій, соціологічних 
та соціально-психологічних опитувальників, що застосовуються в 
дошкільних, усіх типах загальноосвітніх та інших навчальних закладах 
системи загальної середньої освіти. 

1.4. При проведенні експертизи Центри керуються законодавчими та 
нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, а 
також цим Положенням та затвердженими у встановленому порядку 
критеріями експертизи. 

1.5. Контроль за діяльністю Центрів по проведенню експертизи 
покладається на Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти 
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та на 
місцеві органи управління освітою. 

2. Основні завдання і функції 
2.1. Завданнями Центрів є: 
- організація та здійснення експертизи діагностичних методик, 

психокорекційних, психотерапевтичних та реабілітаційних технік і 
технологій, що застосовуються у психологічному супроводі навчально-
виховного процесу; 

- підготовка висновків про можливість індивідуальних і групових 
обстежень дітей та учнів, учителів і батьків, проведення соціологічних та 
соціально-психологічних опитувань у навчальних закладах; 
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- визначення відповідності здійснення психологічної діяльності в 
навчальних закладах системи освіти державним вимогам. 

2.2. Центри відповідно до покладених на них завдань: 
- координують і здійснюють проведення експертизи матеріалів або 

діяльності психологічного змісту; 
- складають календарні плани проведення експертизи та доводять 

їх до відома організацій (фізичних осіб), що отримують дозвіл на право 
здійснення психологічної діяльності; 

- за наслідками експертизи надають дозвіл на здійснення 
психологічної діяльності; 

- розглядають апеляції за фактами порушення процедури 
проведення експертизи; 

- готують у межах своєї компетенції пропозиції та зауваження з 
питань процедури психологічної експертизи; 

- надають консультативні послуги і здійснюють методичне 
супроводження матеріалів експертизи; 

- сприяють розвитку міжнародного, міжгалузевого обміну 
інформацією та досвідом у психологічній сфері; 

- інформують громадськість та зацікавлені організації про 
результати експертизи. 

3. Компетенція, права та обов'язки 
3.1. До компетенції Українського НМЦ практичної психології і 

соціальної роботи відноситься: 
- експертиза психодіагностичних методик; 
- сертифікація психокорекційних, психотерапевтичних і 

психотренінгових методик, методів та технологій; 
- експертиза авторського або вдосконаленого класичного 

інструментарію; 
- експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та 

соціально-психологічних досліджень щодо стану освіти в Україні в цілому, 
або окремої її області; 

- рецензування психологічних, психолого-педагогічних новацій, 
які проводяться у масштабах України, відповідного регіону чи області; 

- рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-
психологічного змісту, розрахованих для практичних психологів, 
соціальних педагогів, вихователів, учителів, батьків; 

- розгляд діагностичне складних і конфліктних випадків на 
підставі документів, поданих обласними Центрами, навчальними 
закладами, організаціями, фізичними особами (висновок Українського 
НМЦ практичної психології і соціальної роботи є остаточним); 

- надання консультативної, організаційної і методичної допомоги 
обласним Центрам; 

- організація підвищення кваліфікації спеціалістів та експертів 
обласних Центрів. 

3.2. До компетенції республіканського (Автономна Республіка Крим), 
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обласних, Київського та Севастопольського міських Центрів відноситься: 
- експертиза психодіагностичних методик; 
- експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та 

соціально-психологічних досліджень результати яких будуть 
поширюватись на район (місто), або декілька районів області; 

- рецензування психологічних, психолого-педагогічних новацій, 
які проводяться у масштабах району (міста), або декількох районів 
області; 

- рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-
психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників навчально-
виховного процесу, які поширюються на район (місто), або декілька 
районів області; 

- розгляд конфліктних випадків на підставі документів, поданих 
районними (міськими) центрами практичної психології і соціальної 
роботи (методистами), навчальними закладами, організаціями, фізичними 
особами. 

3.3 До компетенції районних (міських) Центрів (методистів) 
відноситься: 

- експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та 
соціально-психологічних досліджень, результати яких будуть 
поширюватись на один або декілька навчальних закладів; 

- рецензування психологічних, психолого-педагогічних новацій, 
які проводяться у масштабах одного або декількох навчальних закладів; 

- рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-
психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників навчально-
виховного процесу, які поширюються на один або декілька навчальних 
закладів; 

- розгляд конфліктних випадків на підставі документів, поданих 
практичними психологами (соціальними педагогами), навчальними 
закладами, організаціями, фізичними особами. 

3.4. Центри мають право: 
- залучати в установленому порядку фахівців у якості експертів до 

розгляду питань, що належать до їх компетенції, а також до проведення 
консультацій та експертизи; 

- повертати матеріали на доопрацювання; 
- запрошувати на свої засідання відповідальних працівників 

міністерств, відомств, підприємств, наукових установ, керівників і 
спеціалістів навчальних закладів освіти та їх підрозділів; 

- отримувати під час проведення експертизи документацію, іншу 
інформацію щодо психологічної діяльності юридичних і фізичних осіб; 

- приймати рішення щодо призупинення дії дозволу або його 
анулювання у разі невиконання або порушення організацією (особою) 
умов впровадження психологічної діяльності, подання недостовірної 
інформації тощо; 

- проводити комплексну психологічну експертизу по запиту 
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державних та громадських установ, зокрема, правоохоронних, судових 
органів та адвокатури стосовно фактів заподіяння морально-психологічної 
шкоди юридичним та фізичним особам і оцінки розмірів такої шкоди; 

- надавати науково-інформаційну та методичну допомогу 
психологам, що працюють в інших галузях; 

- проводити консультації, навчальні семінари, тренінги тощо; 
- надавати платні психологічні послуги.  
3.5. Центри зобов'язані: 
- забезпечити об'єктивність і достовірність результатів 

психологічної експертизи; 
- належним чином оформляти документи з експертизи, 

забезпечити їх розгляд у встановлені терміни; 
- виконувати роботу компетентно, дотримуючись вимог діючого 

законодавства, відповідних нормативно-правових актів та даного 
Положення; 

- дотримуватись конфіденційності процесу експертизи та 
одержаної при цьому інформації стосовно діяльності навчального закладу 
(організації); 

- повідомляти вищестоящі організації про всі істотні перешкоди, 
що мали місце при проведенні психологічної експертизи. 

3.6. Експерти повинні володіти необхідними знаннями та навичками 
з таких питань: 

- державних вимог (стандартів) у галузі практичної психології і 
соціальної роботи, інших нормативно-правових актів, на відповідність 
яким проводиться експертиза; 

- порядку і змісту роботи на різних етапах психологічної 
експертизи; 

- формування матеріалів психологічної експертизи, підготовки 
обґрунтованих висновків і підсумкових документів експертизи. 

4. Рішення Центрів 
4.1. Засідання Центрів з питань психологічної експертизи 

проводяться за потребою, але не рідше, ніж один раз на півроку. 
4.2. Засідання проводяться під керівництвом директорів (завідуючих) 

Центрів (методистів) і набирають чинності, якщо у них взяло участь не 
менше половини їх складу. 

4.3. Рішення засідань Центрів приймаються відкритим голосуванням 
більшістю голосів присутніх. 

4.4. Рішення Центрів оформляються протоколами, які зберігаються на 
правах архівних документів, за підписом директорів (завідуючих) та 
відповідальних секретарів. 

4.5. Навчальні заклади освіти (організації, фізичні особи) за 
результатами експертизи отримують у встановленому порядку рішення 
Центрів (додаток 1) або відповідні сертифікати на право здійснення 
психологічної діяльності (додаток 2) терміном від 3 до 5 років. 

4.6. Рішення Українського НМЦ практичної психології і соціальної 
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роботи є обов'язковим для виконання усіма ланками психологічної служби 
системи освіти України. 

4.7. Рішення республіканського (Автономна Республіка Крим), 
обласних, Київського та Севастопольського міських Центрів (у межах 
своєї компетенції) є обов'язковим для виконання районними (міськими) 
Центрами (методистами). 

4.8. Рішення районних (міських) Центрів, методистів (у межах своєї 
компетенції) є обов'язковими для виконання практичними психологами та 
соціальними педагогами дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших 
навчальних закладів системи загальної середньої освіти. 

5. Фінансово-господарська діяльність 
5.1. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням психологічної 

експертизи, здійснюється на підставі договору (додаток 3) з навчальними 
закладами освіти (організаціями, особами), на вимогу яких проводиться 
експертиза, за попередньо складеними кошторисами (додаток 4). Кошти за 
проведення психологічної експертизи перераховуються на окремий 
рахунок центрів практичної психології і соціальної роботи на умовах 
попередньої оплати. 

5.2. Терміни роботи експертних груп на місцях визначаються 
календарним планом проведення експертизи (додаток 5), але не більше 5-
ти робочих днів. 

5.3. За особами, які залучаються до роботи у якості експертів, на час 
проведення психологічної експертизи зберігається середня заробітна плата 
за основним місцем роботи. 

5.4. Директори (завідуючі) Центрів, методисти за рахунок коштів, 
отриманих за проведення психологічної експертизи, а також добровільних 
внесків юридичних та фізичних осіб, можуть встановлювати заохочувальні 
виплати для осіб, які залучаються до роботи у експертних групах. 

 
 
 
 
 
 
 

Директор Українського НМЦ 
практичної психології і  
соціальної роботи        В.Г. Панок 
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ПОЛТАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
НАКАЗ 
м. Полтава 

 
від « 09 » листопада 2006р.       № 694 

 
Про організаційні заходи 

щодо здійснення експертизи 
психологічного та соціологічного 
інструментарію 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 
р. № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і 
соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах 
Міністерства освіти і науки України» та з метою забезпечення експертизи 
психологічного та соціологічного інструментарію, що застосовується в 
дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи 
загальної середньої освіти області 

НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити склад обласної експертної комісії при Полтавському 

обласному центрі практичної психології і соціальної роботи (додаток 1)1. В 
роботі обласної експертної комісії керуватися Положенням про експертизу 
психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в 
навчальних закладах Міністерства освіти і науки України затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 р. № 330. 
Здійснювати експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, 
що застосовується в навчальних закладах сторонніми організаціями, на 
умовах госпрозрахунку. 

2. Начальникам районних (міських) відділів (управлінь) освіти, 
керівникам районних (міських) психологічних служб, директорам 
професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ 
рівнів акредитації, інтернатних закладів не допускати проведення тренінгів, 
обстежень та опитувань всіх учасників навчально-виховного процесу 
представниками сторонніх організацій без попередньої експертизи. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
В.о. начальнка управління  
освіти і науки                                                                   В.І. Дуброва 

                                                           
1 Відповідно до наказу Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського від 27.01.2009 року № 22 назву «Полтавський обласний центр практичної 
психології і соціальної роботи» змінено на «Центр практичної психології і соціальної роботи 
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського» 
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Додаток 1 
до наказу управління  
освіти і науки  
від 09.11.2006 р. № 694 
 

 
Склад експертної комісії при Полтавському обласному центрі 

практичної психології і соціальної роботи 
 

Голова експертної комісії - Василенко К.М., завідувачка Полтавського 
обласного центру практичної психології і соціальної роботи. 
 

Члени експертної комісії: 
 

- Моргун В.Ф., кандидат психологічних наук, професор, завідувач 
кафедри психології Полтавського державного педагогічного університету 
імені В.Г. Короленка; 

 
- Лук’яненко Н.О., методист Полтавського обласного центру 

практичної психології і соціальної роботи; 
 
- Новак О.О., викладач кафедри педагогічної майстерності 

Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В. Остроградського. 
 

Секретар комісії - Сухенко Я.В., методист Полтавського обласного 
центру практичної психології і соціальної роботи. 
 
 
 

 
 
Ректор                                                                     П.І. Матвієнко 
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УКРАЇНА  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  
імені М.В.Остроградського  

 
Україна, 36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 64, тел. (05322) 7-26-08, факс 50-80-85, e-mail: root@pei.poltava.ua 

 

Від 14.12.2006   № 1208                             Начальникам районних (міських) 
відділів (управлінь) освіти, 
керівникам районних (міських) 
психологічних служб, директорам 
закладів інтернатного типу, 
директорам ПТНЗ, ВНЗ I-II рівня 
акредитації 

Про порядок проведення 
експертизи психологічного та 
соціологічного інструментарію 
 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені М.В.Остроградського на виконання наказу Міністерства освіти і 
науки України від 20.04.2001 року № 330 «Про затвердження Положення 
про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що 
застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки 
України», наказу обласного управління освіти і науки від 09.11.2006 р.      
№ 694 «Про організаційні заходи щодо здійснення експертизи 
психологічного та соціологічного інструментарію» повідомляє, що 
порядок проведення експертизи психологічного та соціологічного 
інструментарію обласним центром практичної психології і соціальної 
роботи здійснюється наступним чином: 

1. З 1 по 31 березня та з 1 по 30 вересня приймаються заяви на 
проведення експертизи від керівників районних центрів практичної 
психології і соціальної роботи, методистів, які відповідають за 
психологічну службу, практичних психологів, соціальних педагогів за 
встановленими формами. 

2. Робота обласної експертної комісії здійснюється протягом травня 
та жовтня. 

3. Рішення експертної комісії підписується ректором Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та видаються 
протягом червня, листопада. 

Звертаємо увагу, що детальна інформація буде надіслана в лютому 
2006 року. 

 

Ректор        П.І. Матвієнко 
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1.2. Науково-теоретичний аспект експертизи 
1.2.1. Проблематика експертної діяльності 
Основною метою діяльності психологічної служби, як зазначено у 

Концепції її розвитку на період до 2012 року, є «підвищення якості та 
забезпечення доступності послуг у сфері практичної психології і 
соціальної роботи, спрямованих на збереження і укріплення здоров’я, 
підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного та 
гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, 
посилення розвивального та виховного компонентів системи освіти»           
[32, с. 240]. 

Одним із елементів системи дій, спрямованих на підвищення якості 
таких послуг та їх контроль, є експертиза психологічного та соціологічного 
інструментарію, який використовується у закладах освіти як фахівцями 
психологічної служби, так і представниками сторонніх організацій 
(громадських, медичних та ін.). Нормативно-правові аспекти такої 
діяльності регулюються Положенням про експертизу психологічного та 
соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах 
Міністерства освіти і науки України (далі Положення), яке затверджене 
наказом МОН від 20.04.2003 р. № 330. 

При проведенні експертної роботи в Полтавській області виникло ряд 
питань, обумовлених нечіткими формулюваннями у Положенні, 
відсутністю розробленого методичного апарату та досвіду проведення 
експертизи у співробітників обласних, районних психологічних служб. 
Передусім, стосовно визначення об’єкту та критеріїв експертизи; розробки 
максимально об’єктивної системи оцінки; підготовки експертів. 

Зміст експертної діяльності полягає в тому, що «будь-яка експертиза, 
як оцінка діяльності суб’єкта або результатів його діяльності, припускає 
наявність суб’єкта експертизи, об’єкта експертизи, методології, 
конкретних методів оцінки, з метою одержання результатів експертизи 
(висновків)» [цит. за: 39, с. 63]. 

Розробка теорії психологічної експертизи досліджень, потребує 
відповідей на такі питання:  

• коли виникає потреба в проведенні експертизи; 
• у чому полягає специфіка експертизи як виду інтелектуальної 

діяльності; 
• хто може виступати у ролі експерта, або які характерні риси має 

позиція експерта; 
• які об’єкти можуть бути предметом експертизи; 
• чим відрізняється специфіка експертизи в системі освіти           

[93, с. 3]. 
У наступних параграфах представлено відповіді на ці питання, 

виходячи з досвіду експертної роботи психологічної служби Полтавської 
області. 
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1.2.2. Визначення основних понять 
Насамперед потребують уточнення поняття «психологічний 

інструментарій», «соціологічний інструментарій». В тексті Положення 
зазначено, що мета центрів практичної психології і соціальної роботи 
«полягає у забезпеченні експертизи діагностичних методик, корекційних, 
психотерапевтичних та реабілітаційних технік і технологій, соціологічних 
та соціально-психологічних опитувальників, що застосовуються в 
дошкільних, усіх типах загальноосвітніх та інших навчальних закладах 
системи загальної середньої освіти» [31, с. 136].  

В результаті електронного пошуку в психологічних словниках 
(близько 60 видань), лише в статті, яка розкриває зміст поняття 
«психотерапія», знайдена наступна інтерпретація: «У загальному вигляді 
до психологічного інструментарію входять такі засоби та форми дій, які 
можуть впливати на інтелектуальну діяльність пацієнта, на його емоційний 
стан та поведінку» [37].  

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 
інструментарій визначається як «набір інструментів, що застосовується в 
якій-небудь спеціальності», а інструмент як «знаряддя праці» [13, с. 400]. 
Отже, психологічний інструментарій можна розглядати як набір знарядь 
праці, що використовується в роботі психолога. Про соціологічний 
інструментарій у Положенні йдеться з огляду на існування 
міждисциплінарних зв’язків соціології, соціальної психології та соціальної 
педагогіки. 

Можливість визначити набір інструментів фахівців психологічної 
служби з’являється якщо відштовхнутися від видів роботи практичного 
психолога2 (далі ПП) та соціального педагога3 (далі СП).  

Таблиця 1 
Види роботи та відповідний інструментарій 

№ Види роботи Фахівець Інструментарій 

1 
Проведення ділових ігор, 
інтерактивних занять, 
тренінгів 

ПП, СП Програми тренінгів, розробки окремих занять 

2 Навчальна діяльність ПП, СП 
Програми гуртків, факультативів, курсів за 
вибором психологічної спрямованості 

3 Консультування ПП, СП - 
4 Зв’язки з громадськістю ПП, СП - 

5 

Психодіагностика, 
соціально-психологічні 
дослідження 

ПП 

Програми психодіагностичних, соціологічних та 
соціально-психологічних досліджень,  
стандартизовані психодіагностичні методики, 
соціологічні, соціально-психологічні 
опитувальники 

Діагностика, соціально-
педагогічні дослідження 

СП 
Паспорти учнів, класу, школи; програми 
соціологічних, соціально-психологічних 
досліджень, окремі психодіагностичні 

                                                           
2 Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-352 від 27.08.2000 р.  
3 Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-128 від 05.03.2008 р. 
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методики; соціологічні, соціально-педагогічні 
опитувальники 

6 

Корекційно-
відновлювальна та 
розвивальна робота 

ПП 
Корекційно-розвивальні програми 

Розвивальна робота СП 

7 
Психологічна просвіта, 
виступи 

ПП Психологічні просвітницькі програми 

Просвіта, виступи СП Просвітницькі програми, окремі виступи 

8 

Організаційна (обстеження 
житлово-побутових умов, 
оформлення документації 
на оздоровлення та ін.)  

СП 
Акт обстеження житлово-побутових умов, 
документація на оздоровлення, інші документи4 

 
Співставлення видів роботи фахівців психологічної служби та 

інструментів для їх здійснення дає підстави під психологічним 
інструментарієм розуміти корекційно-розвивальні, просвітницькі, 
навчальні, тренінгові програми; під соціологічним - програми 
соціологічного, соціально-психологічного, соціально-педагогічного 
дослідження (далі Програми); або окремі їх складові: психодіагностичні 
методики, соціологічні, соціально-психологічні, соціально-педагогічні 
опитувальники, методичні розробки окремих заходів та рекомендації 
учасникам навчально-виховного процесу.  

1.2.3. Специфіка психологічного та соціологічного 
інструментарію 

В літературі існують різні погляди на визначення корекційної та 
розвивальної роботи. Одні автори вважають, що розвивальна діяльність 
спрямована на створення соціально-психологічних умов для цілісного 
розвитку школярів із урахуванням вікових особливостей, а також вищих 
можливостей дітей із прискореним темпом психічного розвитку, а 
корекційна діяльність зорієнтована на певні проблеми, та наголошують на 
тому, що розвивальна та корекційна робота має розгортатися як цілісний 
процес впливу на дитину [44, с. 249]. Інша точка зору розглядає 
можливість корекційної роботи лише з дітьми, які мають розумові вади та 
виступають об’єктом впливу. З позицій суб’єктного підходу розвиток 
представляє реалізацію можливостей, які закладено природою [9]. 

Оскільки процеси інтеграції дітей з особливими освітніми потребами 
в загальноосвітні навчальні заклади набувають значного поширення, 
фахівці психологічної служби повинні мати в своєму арсеналі інструменти 
для здійснення як корекційної, так і розвивальної роботи. При створенні 
відповідних Програм потрібно враховувати можливості дітей та 
розставляти відповідні акценти. 
Навчальна діяльність ПП та СП здійснюється в межах варіативної 

складової за окремими навчальними програмами. У Тимчасових 
нормативах часу на основні види роботи практичного психолога 

                                                           
4 Затверджені нормативами форми та бланки документів 
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(соціального педагога)5 та Нормативах на основні види роботи 
соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами6 
в розділі «навчальна діяльність» зазначено «викладання навчального 
матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків». 
Факультативи та курси за вибором (елективні курси), є понад 
програмними, необов'язковими для відвідування учнями навчальними 
курсами, що додаються на вибір з метою розвитку інтересів учнів до 
певного навчального предмета, певної наукової або виробничої галузі.  
Факультативний курс - це навчальний курс, зміст якого 

безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом 
і, який обирається для розширення свого загального кругозору, 
прилучення до нових сфер знання і людської діяльності. 
Курс за вибором (елективний курс) - навчальний курс, що доповнює, 

поглиблює зміст певного курсу чи предмета державного освітнього 
компонента і обирається учнем відповідно до його навчальних інтересів 
[38]. У контексті профілізації елективні курси забезпечують 
внутріпрофільну спеціалізацію, розширюють, поглиблюють знання, які 
надаються під час вивчення циклу профільних предметів.  

У навчальній діяльності для забезпечення варіативної складової 
навчальних планів ПП та СП можуть використовувати як програми 
факультативів та курсів за вибором, що мають гриф Міністерства освіти і 
науки України, так і авторські програми затверджені на обласному рівні. 

Докладний аналіз цього напрямку роботи та авторські програми з 
психології представлено в третьому розділі (див с. 55). 
Процедура створення психодіагностичних методик досить складна та 

потребує ґрунтовних знань математичної статистики та можливостей для 
апробації. Такий обсяг роботи, як правило, є окремим науковим 
дослідженням. Існує велика кількість стандартизованих методик 
спрямованих на дослідження різних психічних процесів, якостей, станів 
особистості та особливостей міжособистісної взаємодії. Вони відповідають 
вимогам репрезентативності, надійності, валідності та широко 
представлені у наукових фахових виданнях, спеціальних збірниках із 
психодіагностики. Останнім часом набувають поширення їх електронні 
варіанти, які значно полегшують процес обробки та інтерпретації 
результатів.  

Специфіка експертної оцінки психодіагностичних методик полягає у 
встановленні ідентичності методик, які використовуються в закладах 
освіти з оригіналами, та доцільності їх використання. Для цього 
користувачу необхідно представити: інформацію про автора, процедуру 
розробки, сферу застосування; ключі для інтерпретації отриманих даних; 
опитувальники; стимульний матеріал; указати літературне джерело.  

                                                           
5 Нормативи розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та 
затверджені наказом Міністерства освіти від 07.12.1995 р. № 339 
6 Нормативи наведено у листі МОН України від 05.03.08 р. № 1/9-128 
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Дієвим інструментом вивчення думок, ставлень, намірів та поведінки 
учнів педагогів, батьків є соціологічне дослідження. Його результатами, як 
правило, є кількісні показники. Досвід роботи в центрі практичної 
психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти ім. В.Г. Остроградського (далі Центрі) 
свідчить, що фахівці не завжди готові до організації та проведення таких 
досліджень на високому рівні, а відповідно й до надання достовірної 
інформації. На відміну від психодіагностичних методик, соціологічні 
анкети розробляються безпосередньо для кожного дослідження, тому цей 
процес вимагає спеціальних знань, умінь та навичок.  
Даний вид роботи, безперечно, вимагає експертної оцінки, що по суті 

означає розподілену відповідальність між автором програми 
соціологічного дослідження та експертом. 

 
1.3. Менеджмент експертної діяльності  

1.3.1. Суб’єкти експертизи 
Суб’єктами експертної діяльності згідно з Положенням виступають 

співробітники центрів практичної психології і соціальної роботи та 
методисти, які відповідають за психологічну службу. Передбачається 
також можливість залучення інших фахівців на умовах госпрозрахунку, 
але в сучасних умовах здійснення госпрозрахункової діяльності на рівні 
районних (міських) відділів освіти, методичних кабінетів є досить 
проблемним питанням. Тобто, реально мова може йти лише про 
здійснення внутрішньої, або монопрофесійної експертизи, яка полягає у 
оцінюванні професійної діяльності однієї людини іншим професіоналом, 
але більш високого рівня кваліфікації [94, с. 6].  

Практика свідчить, що здійснення експертизи є серйозним 
навантаженням на керівника районної (міської) психологічної служби, 
оскільки їй підлягає весь інструментарій, яким користуються ПП та СП (в 
окремих містах їх кількість сягає 80 осіб). Очевидно, що такий обсяг 
роботи може негативно відобразитися на якості експертної діяльності. 

Вихід із ситуації можна знайти, якщо, наприклад, організувати роботу 
«Школи експертів» на районному (міському) рівнях. «Експерт – це той, 
хто знає деякі найгірші помилки, які можуть бути зроблені у його темі, і 
знає як уникнути їх» [цит. за 39, с. 64]. В школі могли б навчатися 
практичні психологи та соціальні педагоги вищої кваліфікаційної категорії 
із подальшою перспективою проведення експертизи матеріалів менш 
досвідчених колег. Її діяльність можна розглядати як один із варіантів 
підвищення рівня науково-методичної компетентності співробітників 
служби. 

Для забезпечення змістовної сторони навчання в Центрі розроблена 
методика експертної оцінки. Вона включає: алгоритм проведення 
експертизи; вимоги до використання психодіагностичного інструментарію; 
структуру аналітичного звіту та порядок формування експертного 
висновку; визначення предметів та критеріїв експертизи для кожного виду 



20 
 

Програм та шкали для їх якісної оцінки. Визначені критерії надають 
можливість експерту уникати суб’єктивізму під час оцінки матеріалів, а 
значення коефіцієнту відповідності визначає можливість, або 
неможливість використання Програми в професійній діяльності психолога, 
соціального педагога [85]. 

1.3.2. Етапи запровадження 
Запровадження експертизи психологічного та соціологічного 

інструментарію як одного з напрямків роботи психологічної служби в 
Полтавській області здійснювалося у декілька етапів. 

1. Перший етап (2007 – 2008 н.р.) передбачав виконання наступних 
завдань на обласному рівні: 

• підготовку та затвердження нормативно-правової 
документації на обласному рівні; 

• вивчення науково-теоретичних засад проведення експертизи; 
• створення експертної комісії при Центрі, визначенні порядку 

її роботи; 
• розробку необхідних методичних матеріалів для якісного та 

повного забезпечення експертизи психологічного та соціологічного 
інструментарію та забезпечення ними фахівців психологічної служби 
області; 

• організацію та проведення навчального семінару з питань 
експертизи та надання консультативної допомоги фахівцям районного 
(міського) рівнів, які будуть виступати експертами на місцевому рівні; 

• експертну оцінку матеріалів які використовуються на обласному 
рівні у порядку визначеному листом ПОІППО «Про порядок проведення 
експертизи психологічного та соціологічного інструментарію» від 
14.12.2006 р. № 1208. 

2. Другий етап (2008-2009 р.р.) полягав у поширенні експертної 
діяльності на районних (міських) рівнях. Зокрема, керівниками районних 
(міських) центрів, методистами, що відповідають за психологічну службу: 

• підготовлено розпорядчі документи щодо проведення експертизи 
на районному (міському) рівнях, визначено порядок проведення, 
відповідальних, терміни та доведено цю інформацію до відома всіх 
учасників навчально-виховного процесу; 

• проводиться експертиза психологічного та соціологічного 
інструментарію, який використовується практичними психологами, 
соціальними педагогами навчальних закладів відповідно до Положення, 
методичних розробок Центру; 

• проаналізовано результати експертної діяльності на районному 
(міському) рівні та передано їх для узагальнення на обласному рівні. 
Протягом 2007 – 2009 р.р. Центром: 
• здійснювалася експертиза психологічного та соціологічного 

інструментарію, який використовується на обласному рівні; 
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• створено базу даних кращих матеріалів, які пройшли обласну, 
районну (міську) експертизу з метою їх презентації та поширення на 
науково-практичних семінарах, нарадах, конференціях, курсах підвищення 
кваліфікації, в друкованих виданнях, засобах масової інформації; 

• вивчено стан експертної діяльності; 
• упорядковано та поширено анотований каталог кращого 

педагогічного досвіду працівників психологічної служби Полтавської 
області. 

1.3.3. Аналіз результатів та перспективні завдання 
Завдання, які стоять перед психологічною службою на сучасному 

етапі її розвитку відповідно до Концепції розвитку психологічної служби 
системи освіти України на період до 2012 року, обумовлюють декілька 
напрямків в діяльності співробітників Центру: управлінський 
(організаційний), контрольно-аналітичний, науково-методичний. Зміст 
експертної діяльності та її результати узагальнено та систематизовано за 
цими напрямками у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Напрямки, зміст та результати експертної діяльності 

Напрямок 
діяльності 

Зміст та результат діяльності 

Управлінська 
(організаційна) 

Затвердження нормативно-правової документації на обласному рівні: 
• Наказ Полтавського обласного управління освіти і науки «Про 

організаційні заходи щодо здійснення експертизи психодіагностичного та 
соціологічного інструментарію» від 09.11.2006 р. № 694. 

• Лист Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені М.В. Остроградського «Про порядок 
проведення експертизи психологічного та соціологічного 
інструментарію» від 14.12.2006 р. № 1208. 
Підготовка та проведення двічі на рік засідань експертної комісії при 
Центрі (протокол № 1 від 15.11.2006 р.; протокол № 2 від 15.11.2007 р.; 
протокол № 3 від 14.04.2008 р.; протокол № 4 від 28.10.2008 р.; протокол 
№ 5 від 07.05.2009 р.). 

Контрольно-
аналітична 

Організація та проведення моніторингу експертної діяльності 
психологічної служби в системі освіти Полтавської області. 

Науково-методична 

Підготовка експертних висновків. 
Розробка методичних рекомендацій: 

• Методичні рекомендації щодо розробки та поширення 
методичних матеріалів як одного з напрямків діяльності фахівця 
психологічної служби (лист ПОІППО від 07.04.09 р. № 420); 

• Методичні рекомендації щодо експертної діяльності 
психологічної служби (лист ПОІППО від 22.07.2009 р. за № 754). 
Випуск методичного посібника «Експертиза психологічного та 
соціологічного інструментарію в системі освіти Полтавської області : 
[методичний посібник] / Я. В. Сухенко. за ред. В. Ф. Моргуна. – Полтава 
: ПОІППО, 2007. – 128 с.». 
Створення бази даних кращих матеріалів, які пройшли обласну, районну 
(міську) експертизу з метою їх презентації та поширення. 
Укладання анотованого каталогу кращого педагогічного досвіду 
працівників психологічної служби системи освіти Полтавської області за 
результатами експертної діяльності. 
Розробка лекцій за даною тематикою для викладання на курсах 
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підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів, 
директорів, заступників директорів навчальних закладів. 
Надання індивідуальних консультацій за запитом педагогічних 
працівників стосовно даного напрямку роботи 

 
В травні 2009 р. Центром вивчався стан експертної діяльності. Це 

дало можливість створити базу даних матеріалів, які пройшли експертну 
оцінку на обласному, районних (міських) рівнях, та упорядкувати 
анотований каталог кращого педагогічного досвіду працівників 
психологічної служби. У ньому представлено відомості про авторів, 
бібліографічний опис та анотації до 101 Програми з 22 районів (міст) 
області [3].  

Звісно, не лише кількісними показниками визначається ефективність 
експертної діяльності. Вони, скоріше, свідчать про те, що процес «зрушив 
з місця». Якщо ж пригадати, що психологічній службі виповнилося 16 
років, а юнацький вік практично у всіх вікових періодизаціях пов’язується 
із пошуком відповідей на питання «яким бути?» та «ким бути?», то перехід 
до таких «дорослих» технологій свідчить про оптимістичні перспективи 
«юначки». Їх досягнення потребує наступних дій: 

• підготовки експертів із числа висококваліфікованих 
співробітників психологічної служби; 

• підвищення рівня комп’ютерної грамотності та доступу до 
оргтехніки фахівців психологічної служби;  

• проведення моніторингу експертної діяльності за кількісними та 
якісними показниками; 

• формування обласного банку даних авторських програм 
психологічної спрямованості; 

• представлення кращого педагогічного досвіду співробітників 
психологічної служби у науково-методичних посібниках, тематичних 
збірниках та укладання анотованих каталогів. 

• здійснення експертизи всього наявного психологічного та 
соціологічного інструментарію який використовується на районному 
(міському), обласному рівнях; 

• розробки механізму проведення експертизи для сторонніх 
організацій на умовах госпрозрахунку. 

Актуальним питанням є пошук критеріїв ефективності самої 
експертної діяльності, її впливу на якість соціально-психологічного 
супроводу та, в кінцевому результаті, на створення оптимальних умов для 
розвитку особистості. Ймовірно, для відповіді на нього потрібно буде 
виходити за рамки внутрішньої експертизи та розробляти механізми її 
розширення за рахунок міжпрофесійної (поліпрофесійної) та суспільної 
(споживацької) експертизи. С.Ф. Клепко з цього приводу зазначає: «У грі з 
вичерпною інформацією найкраща результативність досягається новою 
організацією даних, у чому, власне, і полягає метод інтеграції. Така нова 
організація вдається частіше за все при з’єднанні в один ряд даних, які до 
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того вважалися незалежними. Цим обумовлюється взаємозалежність двох 
типів експертної діяльності в освіті – внутрішньої та зовнішньої» [39, с. 
64].  

Отже, сучасний етап експертної діяльності можна вважати гарним 
підґрунтям для пост-експертної інтегрованої діяльності психологічної 
служби. 

 
1.4. Методична скринька 

1.4.1. Вимоги щодо використання психодіагностичного 
інструментарію в системі освіти Полтавської області 

До професійних користувачів психодіагностичного інструментарію та 
користувачів, які не мають фахової психологічної освіти (соціальні 
педагоги, вчителі, адміністрація) пред’являються вимоги різного роду. 
Представлені вимоги розроблені та адаптовані автором збірника на основі 
викладених у збірнику «Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по 
психологической диагностике / [Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М.]. – К. : 
Наук. Думка, 1989. – 200 с. (переклад з рос.)» [11]. 
Використання психодіагностичного інструментарію практичним 

психологом обумовлюється тим, що він: 
1. Знає і застосовує на практиці загальні теоретико-методологічні 

принципи психодіагностики. 
2. Стежить за поточною методичною літературою з 

психодіагностики. 
3. Має власний банк методик. Використовує в роботі лише ті 

методики, які містяться в переліку психодіагностичного інструментарію, 
рекомендованого до використання у закладах освіти Полтавської області. 
В разі необхідності, подає додатковий психодіагностичний інструментарій 
на експертизу в Центр. 

4. Відповідає за рішення, прийняті на основі тестування. 
Попереджає можливі помилки, що допускаються непрофесіоналами, 
незнайомими з обмеженнями використання того або іншого тесту. 

5. Забезпечує необхідний рівень надійності психодіагностичних 
висновків, за потреби, паралельно застосовуючи стандартизовані методики 
та метод незалежних експертних оцінок. 

6. При підборі методик у батарею (програму обстеження) керується 
не суб'єктивними перевагами й упередженнями в оцінці методик, а 
виходить з вимоги максимальної ефективності діагностики — максимум 
надійності при мінімумі затрат. 

7. Забезпечує ретельне дотримання усіх вимог для проведення 
методик. Підрахунок балів, інтерпретація, прогноз здійснюються у 
відповідності до методичних рекомендацій. 

8. Психодіагностику дітей віком до 14 років проводить лише за 
умови попереднього погодження з батьками (оформлення письмового 
дозволу). 
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9. Забезпечує конфіденційність психодіагностичної інформації, 
отриманої від досліджуваного на основі «особистої довіри». Психолог 
обов'язково попереджає досліджуваного про те, хто і для чого може 
використовувати його інформацію, не має права приховувати від 
досліджуваного те, які рішення можуть бути винесені на основі 
психодіагностики. 

10. Зберігає професійну таємницю: не передає особам, не 
уповноваженим вести психодіагностичну практику, інструктивних 
матеріалів, не розкриває перед потенційним досліджуваним секрету тієї 
або іншої психодіагностичної методики, на якій заснована її валідність, 
попереджає про те, ким і для чого буде використана інформація про 
результати обстеження. 

11. Обов'язково розглядає в ході обстеження поряд з найбільш 
ймовірною і альтернативну діагностичну гіпотезу (інтерпретацію даних), 
застосовуючи в психодіагностиці принцип аналогічний принципу 
презумпції невинності в судочинстві. 

12. Уповноважений особисто перешкоджати некоректному і 
неетичному застосуванню психодіагностики і повинен виконувати цей 
обов'язок незалежно від посадової субординації. 

13. При підборі методики (тесту) згідно гіпотези дослідження та 
складеного плану дослідження, потрібно чітко усвідомлювати: кому, у 
якому вигляді будуть представлятися результати діагностики, хто буде 
основним реалізатором рекомендацій психолога. Рекомендації, адаптовані 
для кожної групи користувачів, повинні відповідати принципу «Не 
нашкодь». 
Окремі, добре теоретично і практично обґрунтовані методики, які не 

потребують спеціальних знань при інтерпретації, можуть 
використовувати соціальні педагоги, вчителі, адміністрація (далі 
користувачі) навчального закладу. При цьому вони повинні дотримуватися 
ряду вимог:  

1. Попередньо проконсультуватися з практичним психологом про 
те, які саме методики можуть бути застосовані для вирішення поставлених 
завдань. 

2. Якщо практичний психолог попереджає користувача про те, що 
правильне використання методики вимагає загальних знань з 
психодіагностики, або спеціальної підготовки, то користувач зобов'язаний 
або вибрати іншу методику, або залучити до проведення психодіагностики 
практичного психолога, або відмовитися від психодіагностики взагалі. 

3. Психодіагностику дітей віком до 14 років проводить лише за 
умови попереднього погодження з батьками (оформлення письмового 
дозволу у довільній формі). 

4. Користувач, що одержує доступ до психодіагностичних методик, 
автоматично бере на себе зобов'язання по дотриманню всіх вимог 
професійної таємниці. 
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5. Користувач дотримується всіх етичних нормативів у проведенні 
обстеження стосовно досліджуваного і будь-якої третьої особи, він так 
само, як і практичний психолог, не має права зловживати довірою і 
зобов'язаний попереджати досліджуваного про те, як буде використана 
інформація. 

6. Методики, які не забезпечені стандартною однозначною 
інструкцією, необхідними показниками надійності і валідності, вимагають 
паралельного використання високопрофесійних експертних методів, не 
можуть бути використані соціальними педагогами, вчителями, 
адміністрацією. 

7. Будь-який користувач методик (тестів) дотримується 
процедурних і етичних нормативів, вживає заходів для запобігання 
некоректного використання методик. 

1.4.2. Алгоритм проведення експертизи 
Процедура проведення експертизи психологічного та соціологічного 

інструментарію будується відповідно до досить твердого алгоритму, але 
при цьому передбачає значну творчу роботу і високу кваліфікацію самого 
експерта. Вона може бути розбита на визначені етапи чи «кроки», кожен з 
яких розв’язує своє власне завдання. Повна експертиза передбачає 
проходження всіх етапів, але в деяких випадках, у залежності від завдання 
на експертизу, вона може здійснюватися і як часткова. 

Остаточне рішення про можливості використання представлених на 
експертизу матеріалів в системі освіти Полтавської області приймається на 
засіданні експертної комісії створеної при Центрі. При прийнятті 
остаточного рішення комісія керується експертним висновком. 

Визначають наступні кроки здійснення експертизи:  
1. Параметричне визначення конкретного матеріалу як предмета 

експертизи. 
2. Критеріальний опис матеріалу. Будується як поглиблений опис і 

якісне оцінювання в рамках тих визначень, що були отримані на першому 
кроці. 

3. Якісна оцінка відповідності критеріям. Дає можливість 
експертній комісії прийняти рішення про можливість (неможливість) 
використання матеріалів поданих на експертизу у навчальних закладах 
Полтавської області. Якісна оцінка передбачає наступні дії: 

• до кожного з критеріїв зазначених у таблицях 4, 5, 6, 7 
визначається один з показників («відповідає», «відповідає частково», «не 
відповідає»), який позначається як 1 бал у відповідній клітинці; 

• окремою умовою подальшого обрахунку є відсутність показника 
«не відповідає» по жодному з критеріїв. Іншими словами, наявність хоча б 
одного показника «не відповідає» свідчить про невідповідність матеріалу в 
цілому вимогам щодо створення та використання психологічного, 
соціологічного інструментарію, навчальних матеріалів та неможливість 
його подальшого використання; 
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• подальший обрахунок проводиться за показником «відповідає»: 
для цього визначається відношення кількості набраних балів до загальної 
кількості можливих за даним показником, тобто визначається «коефіцієнт 
відповідності»; 

• відповідність матеріалу вимогам щодо створення та 
використання психологічного та соціологічного інструментарію, 
навчальних матеріалів визначається значенням коефіцієнту відповідності 
(таблиця 3). 

Таблиця 3 
Визначення відповідності матеріалів 

Значення коефіцієнту відповідності Відповідність вимогам 
в межах від 0,75 до 1,0 матеріал відповідає вимогам 

 
в межах від 0,50 до 0,75 

матеріал може розглядатися на предмет 
відповідності вимогам, за умови 

доопрацювання 
в межах від 0 до 0,50 матеріал не відповідає вимогам 

4. Формування експертного висновку. Експертний висновок 
повинен бути чітко структурованим за такими пунктами: 

• предмет експертизи; 
• мета і завдання експертизи; 
• опис предмета експертизи; 
• характеристика предмета експертизи з чітким наголошенням на 

критеріях аналізу та, за необхідності, з точним описом проведених 
додаткових досліджень (предмет дослідження, завдання, вибірка, 
інструментарій, результати); 

• розгорнені оцінні судження за компонентами матеріалу; 
• загальні висновки. 
1.4.3. Експертиза психодіагностичного інструментарію 

Центром на засіданнях експертної комісії визначено та затверджено 
(протокол № 1 від 15.11.2006 р., протокол № 2 від 15.11.2007 р., протокол 
№ 3 від 14.04.2008 р., протокол № 4 від 28.10.2008 р.) перелік 
психодіагностичних методик рекомендований до використання у закладах 
освіти Полтавської області [85]. Його сформовано за принципами 
відповідності методик:  

• віковим особливостям учасників навчального процесу; 
• вимогам надійності, валідності, достовірності; 
• потребам практичних психологів у дослідженні психічних 

властивостей особистості, станів, процесів та міжособистісних взаємин; 
особливостей навчально-виховного процесу; 

• вимогам ефективного використання в умовах навчального 
закладу. 

Також враховувалися можливості доступу до психодіагностичних 
методик, їх наявність в збірниках по психодіагностиці. 

У випадку, коли фахівець психологічної служби має потребу у 
використанні додаткової психодіагностичної методики, яка не ввійшла до 
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визначеного переліку, але міститься у збірниках по психодіагностиці, 
необхідно подати її на експертизу до Центру у визначеному порядку. 
Критерії експертизи психодіагностичного інструментарію відображено в 
таблиці 4. 

Таблиця 4 
Критерії експертизи психодіагностичного інструментарію 

Предмет  
експертизи 

Критерії поглибленого аналізу 
Якісна оцінка за 

шкалою 
Відповідає Відповідає 

частково 
Не 

відповідає 

Змістовна 
частина 
тесту 

Вимоги щодо використання тесту дозволяють 
користувачам отримати інформацію про 
процедуру розробки тесту, сфери його 
застосування та інтерпретацію отриманих 
результатів: 

Х Х Х 

• автори методики та історія її розробки    
• призначення методики    
• принцип побудови методики    
• одиниця вимірювання та надійність результатів    
• обґрунтованість методики    
• дані по психометричній перевірці та 
стандартизації 

   

• дані про інтерпретацію результатів    
Стимульний матеріал: Х Х Х 
• опис завдань, які необхідно виконати    
• приклади, які допомагають краще зрозуміти 
завдання 

   

• питання, завдання з якими працює клієнт    
Реєстраційний бланк (бланк відповідей): Х Х Х 
• не повинен містити інформацію, яка вказує на 
конструкт, який досліджується 

   

• бланк не повинен бути занадто навантажений 
цифрами, рядками та ін. 

   

• на бланку мають бути відведені місця для 
представлення необхідних соціально-
демографічних даних 

   

Ключі до тесту: Х Х Х 
• для інтелектуальних тестів, досягнень - набори 
правильних або неправильних відповідей на 
завдання 

   

• для визначення ступеню прояву тієї чи іншої 
характеристики особистості - набори відповідей з 
оцінками до питань або оцінками до варіантів 
відповідей 

   

Використання 
тесту 

Відомості про процедуру розробки: Х Х Х 
• сфера застосування    
• дані про вибірку, на якій проводилась 
стандартизація 

   

• аналіз пунктів тесту, валідності, надійності    
Вимоги до застосування: Х Х Х 
• область розповсюдження тесту    
• вимоги до користувачів    
• опис процедури проведення    
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• стандарт тестового матеріалу    
Дані по обробці та інтерпретації результатів: Х Х Х 
• зразки реєстраційного бланку та ключів    
• процедура обробки таблиці для переводу 
«сирих» балів у стандартні шкали 

   

• приклади інтерпретації результатів    
Коефіцієнт відповідності  

 
1.4.4. Експертиза корекційно-розвивальних програм 

Аналіз проблем психологічної служби та досвіду роботи практичних 
психологів свідчить, що мова не може йти окремо про діагностику, окремо 
про корекцію або розвиток. Практичний психолог на основі даних 
психодіагностики розробляє програму (за ступенем потреби, можливостей) 
подальшого розвитку тих чи інших сторін особистості; виконує 
корекційну, розвивальну роботу; відслідковує виконання наданих 
рекомендацій вчителями, батьками, дітьми; фіксує відповідність, або 
розходження з прогнозованим результатом, тобто визначає ефективність 
комплексу проведеної роботи. 

Предметом експертизи корекційно-розвивальних програм є 
дотримання принципів створення, особливостей побудови, вимог щодо 
складання та оформлення корекційно-розвивальних програм (таблиця 5). 

Таблиця 5 
Експертиза корекційно-розвивальних програм 

Предмет  
експертизи 

Критерії поглибленого аналізу 
Якісна оцінка за 

шкалою 
Відповідає Відповідає 

частково 
Не 

відповідає 

Принципи 
створення 
програм 

• Принцип системності корекційних, 
розвивальних, профілактичних завдань 

   

• Принцип єдності корекції та діагностики    
• Принцип дотримання вікових, 
психологічних, особистісних особливостей 
клієнта 

   

• Принцип активного використання 
найближчого соціального кола в програмі 

   

• Принцип орієнтації на різні рівні 
організації психічних процесів 

   

• Принцип поступового ускладнення 
матеріалу 

   

• Принцип врахування емоційної складності 
матеріалу 

   

Вимоги  
щодо  

складання 
програм 

• Чітке формулювання мети    
• Підбір конкретних методик і технік для 
роботи 

   

• Підготовка необхідних матеріалів та 
обладнання 

   

• Чітке визначення форми роботи (групова, 
індивідуальна, змішана) 

   

• Визначення загального часу для здійснення 
всієї програми 

   



29 
 

• Визначення періодичності необхідних 
зустрічей та їх тривалість 

   

• Розробка конкретної програми в цілому та 
визначення змісту кожного заняття 

   

• Наявність методичних рекомендацій для  
батьків, педагогів 

   

• Планування форм участі інших осіб 
(соціальних педагогів, педагогів, медиків…) 

   

• Визначення форм і засобів відстеження 
динаміки програми (ходу впровадження, 
результативності) 

   

• Оцінка можливостей реалізації програми, 
внесення доповнень та змін до програми у ході 
роботи 

   

• Можливості подальшого супроводу 
учасників програми після її завершення 

   

• Оцінка ефективності реалізованої програми    

Особливості 
побудови 
програми 

Пояснювальна записка розкриває: Х Х Х 
• актуальність даного напрямку корекційно-
розвивальної роботи 

   

• особливості розвитку дітей даного віку    
• аналіз попереднього обстеження дітей, які 
мають показники, що виходять за норму 

   

Пояснювальна записка включає: Х Х Х 
• мету програми (сприяти, розвивати, 
формувати) 

   

• завдання програми (розвивати, сприяти, 
формувати, діагностувати, коригувати) 

   

• перелік методів та форм роботи, які будуть 
використовуватися під час занять 

   

• перелік діагностичних методик    
• кількість занять, годин    
• тривалість занять    
• періодичність занять    
• кількість дітей у групі    
• прогнозований результат від роботи з дітьми 
за даною програмою 

   

• форми і засоби відстеження динаміки 
програми 

   

• механізм оцінки ефективності програми    
Тематичний план включає: Х Х Х 
• тему занять    
• кількість занять за даною темою    
Конспект заняття містить: Х Х Х 
• тему заняття    
• мету заняття (встановлення, створення, 
розвиток, формування, стимулювання…) 

   

• матеріал, що використовується на заняттях 
(кольорові олівці, аркуші паперу, таблиці, 
картки…) 

   

• хід заняття (назва вправи чи гри, 
тривалість, інструкція для дітей чи психолога, 
хід гри) 
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Методичні рекомендації (педагогам, 
батькам) 

   

Бібліографія (алфавітний список авторів та 
робіт, які використовувалися при написанні 
програми) 

   

Вимоги  
щодо  

оформлення  
програми 

• титульна сторінка затвердженої форми 
(додаток 4) 

   

• на другій сторінці: бібліографічний 
опис програми; анотація; дані про 
рецензентів; номер та дата рішення яким 
затверджено програму 

   

• нумерація сторінок    
• на третій сторінці зміст програми     
• наявність в програмі: пояснювальної 
записки, тематичного плану, конспектів 
занять, методичних рекомендацій, списку 
використаної літератури 

   

• розташування літературних джерел у 
алфавітному порядку 

   

• посилання по тексту програми на літературні 
джерела 

   

Коефіцієнт відповідності  

 
1.4.5. Схема комплексної психолого-педагогічної експертизи 
навчальних матеріалів 

В основу представленої схеми щодо проведення експертизи 
навчальних матеріалів покладено критерії та стандарти розроблені 
професором, доктором психологічних наук Ю.М. Швалбом. Виходячи з 
цих критеріїв здійснюється експертиза методичних матеріалів експертною 
комісією Міністерства освіти і науки України [93, 94]. 

Предметом експертизи навчальних матеріалів виступають 
параметричне визначення матеріалу, особливості побудови програми, 
вимоги до її оформлення. 
І. Перший крок - параметричне визначення матеріалу експертизи. 
Цей етап спрямований на уточнення і визначення конкретного 

навчального матеріалу як предмета експертизи. 
Для усіх видів навчальних матеріалів базовими є три параметри. 
Перший параметр - тип навчального матеріалу. Взагалі, автори 

навчального матеріалу звичайно вказують до якого типу він належить, 
однак, така вказівка ще не означає, що матеріал дійсно є саме таким. Автор 
може щиро помилятися, а може просто не знати, які обов'язкові 
компоненти передбачає той чи інший тип навчального матеріалу. У 
педагогіці прийнято виділяти п'ять основних типів навчальних матеріалів: 

1. Підручник, який повинен забезпечувати засвоєння основних 
знань і формування основних умінь з визначеного навчального предмету. 

2. Навчальний посібник, що виконує в навчальному процесі ті ж 
функції, але може відноситься не до всього навчального предмета, а до 
його деяких частин, чи бути присвяченим визначеному аспекту даного 
навчального предмета. 
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3. Методичні рекомендації - спрямовані на опис інструментальної і 
технологічної складових навчального предмета. 

4. Додаткова література, до якої можуть бути віднесені різного роду 
хрестоматії, збірники текстів, задач тощо, тобто спеціально дібрані 
матеріали, що дозволяють поглибити знання чи закріпити уміння, отримані 
з інших навчальних джерел. 

5. Навчальна програма - опис послідовності розгортання 
навчального предмета за змістом і в часі. 

Для кожного типу матеріалів існують свої, досить суворі правила 
їхнього предметного наповнення, структурування й оформлення, добре 
описані в педагогічній літературі. 
Другий параметр - адресність навчального матеріалу. Як правило, 

навчальні матеріали досить жорстко прив'язані до того чи іншого 
навчального предмету і, тому, експертні проблеми виникають у зв'язку з 
тими матеріалами, що не є основними. У той же час, треба враховувати, що 
в зв'язку зі швидкою диференціацією системи освіти, виникненням 
різноманітних форм додаткової і безперервної освіти жорстка прив'язка 
навчального предмета й адресата стали розмиватися, і набула високого 
ступеню невизначеності. 

В цілому можна виокремити чотири типи основних споживачів 
навчальних матеріалів. При цьому необхідно враховувати, що ці типи є 
особливими позиціями в освітній ситуації, а не соціальними ролями чи 
статусною характеристикою: викладачі, учні, організатори, інтересанти (ті, 
хто використовує різні навчальні матеріали в процесі самоосвіти). 

Важливо пам'ятати, що в сучасних умовах кожну з зазначених позицій 
може займати практично будь-яка людина. Так, наприклад, у рамках 
програми «Рівний – рівному» ті самі підлітки можуть послідовно займати 
позиції учня, організатора, викладача, і так далі. Крім того, останнім часом 
з'явилася значна кількість навчальної літератури для батьків, яких у 
даному випадку треба буде виділяти в окремий тип споживача. 
Третій параметр - тематична (змістовна) визначеність навчального 

матеріалу. 
Навчальний матеріал, що попадає на експертизу, повинен бути чітко 

визначеним за його місцем в загальній архітектоніці навчального процесу. 
Зокрема, це передбачає визначення його структурного місця в системі 
інших навчальних матеріалів. 

За цим параметром можна виокремити чотири типи матеріалу, що 
відповідають рівням аналізу: окремий предмет; окрема тема (розділ) у 
предметі; фрагмент теми; згадування. 

Таким чином, перший крок експертизи задає загальну категоріальну 
оцінку матеріалу і дозволяє скласти його опис як предмет наступних 
експертних дій.  

II. Другий крок - критеріальний опис матеріалу. 
Будується як поглиблений опис і якісне оцінювання навчального 

матеріалу в рамках тих визначень, що були отримані на першому кроці. 



32 
 

Проблема полягає в тім, що експерт зобов'язаний максимально 
уникати суб'єктивізму під час оцінки матеріалу. Це означає, що під час 
опису й оцінки матеріалу експерт повинен спиратися не на свій власний 
життєвий досвід, а на об'єктивні й чітко сформульовані критерії. 

Другим важливим моментом є те, що критерії аналізу і критерії 
оцінювання є принципово різними. 

Для кожного базового параметра, незалежно від конкретної 
характеристики, будуються критерії аналізу і шкали оцінювання. Наведені 
нижче критерії аналізу за кожним параметром є мінімально необхідними й 
у кожному конкретному випадку можуть доповнюватися, розширюватися, 
поглиблюватися. 

Причому, треба враховувати, що, коли на першому кроці опис 
предмета експертизи будується в основному як його формальне 
визначення, то на другому кроці це завжди змістовний аналіз матеріалу. 
Тому аналіз краще починати зі змісту самого матеріалу, 

За тематичним (змістовним) параметром навчального матеріалу 
мінімальним набором критеріїв аналізу може бути такий: 

1. Обґрунтованість місця даного навчального матеріалу в загальній 
структурі навчального процесу. Аналіз повинен показати 
наявність/відсутність відповідного культурного й освітнього контексту для 
даного матеріалу. 

2. Внутрішня логічність. Проблема полягає не стільки в тім, що 
логіка експерта і логіка автора можуть не збігатися, скільки в тім, що 
логіка розгортання поняття може не збігатися з логікою засвоєння. Тому 
експерт повинен аналізувати логіку навчального матеріалу з погляду 
логіки засвоєння. При цьому експерт постійно має враховувати той факт, 
що логіка науки не співпадає з логікою навчального предмета і не існує 
єдино «правильної» логіки перетворення понятійного знання в навчальний 
предмет. 

3. Достатність (ступінь розкриття). Цей пункт завжди пов’язаний із 
значними труднощами тому, що чіткі критерії «достатності» відсутні. У 
деяких випадках виникає необхідність проведення додаткових досліджень. 

4. Новизна (віднесеність до історико-культурного контексту). 
Навчальний матеріал повинен бути проаналізованим з точки зору того, 
наскільки він відображає сучасні уявлення про дану предметну галузь 
знань. Високий темп оновлення базових наукових і особливо прикладних 
знань передбачає і їх адекватну фіксацію в навчальних матеріалах. 
Аналіз матеріалів повинний бути доповнений якісною оцінкою, яка 

може бути здійсненою з використанням умовної шкали: «відповідає», 
«відповідає частково», «не відповідає». Це означає, що експертний 
висновок повинен містити не тільки визначення обґрунтованості, 
логічності, достатності і новизни, але і їхню оцінку за ступенем (рівнем). 

Як бачимо, оцінка змісту навчального матеріалу передбачає високий 
рівень професійних знань експерта в конкретній галузі, що виходить за 
межі власне психології. 



33 
 

Для змістовного аналізу адресності експерти можуть 
використовувати чотири основних критерії: 

1. Відповідність функціональним характеристикам адресата (вікові і 
професійні характеристики). 

2. Відповідність функціональним цілям адресата (мотиви, цілі та 
інтереси). Функціональні цілі адресата мають дві форми представленості. 
По-перше, у формі інституціональних цілей освіти, зафіксованих у 
відповідних документах, по-друге, у вигляді психологічних характеристик 
суб'єктів навчальної діяльності. Розгорнута психологічна експертиза 
передбачає проведення аналізу за обома формами. У зв'язку з цим, іноді 
виникає необхідність проведення спеціальних психологічних досліджень. 

3. Відповідність функціональному рівню готовності адресата 
(досягнутий рівень знань, наявність відповідного життєвого досвіду). 
Проблемі функціональної готовності в системі освіти в останні роки 
приділялася значна увага, особливо у зв'язку з проведеними реформами. 
Для розв'язання експертних завдань найкраще використовувати 
компетентнісний підхід, тобто аналізувати готовність як здатність суб'єкта 
до розв’язання визначеного типу завдань. 

4. Функціональна новизна для адресата. Навчальний матеріал має 
нести в собі певний розвиваючий потенціал. Він може бути дуже різним, 
від простого повідомлення деяких нових відомостей до формування нових 
способів мислення чи інших психічних здібностей. Оцінка розвивального 
ефекту є одним із найважливіших і найскладніших завдань психологічної 
експертизи. Крім того, у сучасних умовах досить часто виникає ситуація, 
коли який-небудь навчальний матеріал фактично дублює вже наявні 
розробки. 

Для якісної оцінки адресності вводиться умовна шкала: «відповідає», 
«відповідає частково», «не відповідає». Тобто експерт повинен оцінити 
ступінь відповідності навчального матеріалу функціональним 
характеристикам, цілям, рівню готовності і завданням розвитку адресата. 

Для поглибленої характеристики типологічної віднесеності 
матеріалу мінімально необхідним набором критеріїв є: 

1. Наявність структурних компонентів, що забезпечують розуміння 
цілей і задач, які ставили автори даного матеріалу. Взагалі ж, звичайні 
правила культури оформлення тексту передбачають наявність 
пояснювальної частини, в якій автори формулюють цілі і завдання. 

2. Наявність структурних компонентів, що забезпечують розуміння 
змісту матеріалу. Такими компонентами виступають різного роду 
метатексти. У навчальних матеріалах забезпечення розуміння найчастіше 
здійснюється за рахунок використання таких метатекстових форм, як: 
рефлексивне пояснення; рефлексивні схеми; моделі; табличне чи графічне 
структурування матеріалу; приклади й ілюстрації. Експерт ні в якому разі 
не повинен покладатися на своє власне розуміння/нерозуміння. У ході 
експертизи треба провести пілотне дослідження рівня розуміння даного 
навчального матеріалу адресатом. 
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3. Наявність структурних компонентів, що забезпечують перехід від 
розуміння матеріалу до відповідних умінь та способів практичної дії на 
основі даного матеріалу. 

4. Наявність структурних компонентів, що забезпечують 
можливість включення матеріалу в інші культурні й особистісні 
контексти. Звичайно в якості таких компонентів використовуються різні 
форми гіпертекстів, що виступають прикладами такого включення 
матеріалу в інші контексти. Знання перестають носити абстрактний 
характер, вони стають особистісними, а уміння стають універсальними і 
можуть використовуватися суб'єктом в різних сферах діяльності. На цій 
підставі і будується експертний аналіз (таблиця 6). 

Для якісної оцінки типологічних характеристик навчального 
матеріалу вводиться умовна шкала: «відповідає», «відповідає частково», 
«не відповідає». 

Таблиця 6 
Експертиза навчальних програм 

Предмет 
експертизи 

Критерії поглибленого аналізу 
Якісна оцінка за 

шкалою 
Відповідає 

Відповідає 
частково 

Не 
відповідає 

Параметричне 
визначення 
матеріалу 

Тематизм (основний предмет, окрема тема 
(розділ) в предметі, фрагмент теми, 
згадування): 
• Обґрунтованість місця в загальній структурі 
(контекстуальність) 

Х Х Х 
   

• Внутрішня логічність    
• Достатність (ступінь розкриття)    
• Новизна (віднесеність до історико-
культурного контексту) 

   

Адресність (викладачі, учні, організатори, 
інтересанти): Х Х Х 

• Відповідність функціональним 
характеристикам адресата (вікові та 
професійні характеристики) 

   

• Відповідність функціональним цілям 
адресата (мотиви, цілі та інтереси) 

   

• Відповідність функціональному рівню 
готовності адресата (рівень знань, наявність 
відповідного життєвого досвіду) 

   

• Функціональна новизна для адресата 
(матеріал має нести певний розвиваючий 
потенціал) 

   

Типологічна віднесеність (навчальна 
програма) 

Х Х Х 

• Наявність структурних компонентів, що 
забезпечують розуміння цілей і завдань, які 
ставили розробники програми 

   

• Наявність структурних компонентів, що 
забезпечують розуміння змісту програми 

   



35 
 

 Наявність структурних компонентів, що 
забезпечують перехід від розуміння матеріалу 
до відповідних умінь і способів практичних 
дій на основі даної програми 

   

• Наявність структурних компонентів, що 
забезпечують можливість включення 
програми в інші культурні і особистісні 
контексти 

   

Особливості 
побудови 
навчальної 
програми 

Пояснювальна записка включає: Х Х Х 
• мету програми     
• завдання програми    
• перелік методів та форм роботи, які будуть 
використовуватися під час занять 

   

• кількість занять, годин    
• тривалість занять    
• періодичність занять    
• прогнозовані результати від роботи з 
дітьми за даною програмою 

   

• форми відстеження динаміки програми    
• механізм оцінки ефективності програми    
Тематичний план включає: Х Х Х 
• тему занять    
• кількість занять за даною темою    
Конспект заняття містить: Х Х Х 
• тему заняття    
• мету заняття (встановлення, створення, 
розвиток, формування, стимулювання, тощо) 

   

• матеріал, що використовується на занятті    
• хід заняття    
Бібліографія (алфавітний список авторів та 
робіт, які використовувалися) 

   

Вимоги  
щодо  

оформлення 
програми 

• титульна сторінка затвердженої форми 
(додаток 4) 

   

• на другій сторінці: бібліографічний 
опис програми; анотація; дані про 
рецензентів; номер та дата рішення яким 
затверджено програму 

   

• нумерація сторінок    
• на третій сторінці зміст програми     
• наявність в програмі: пояснювальної 
записки, тематичного плану, конспектів 
занять, методичних рекомендацій, 
списку використаної літератури 

   

• розташування літературних джерел у 
алфавітному порядку 

   

• посилання по тексту програми на 
літературні джерела 

   

Коефіцієнт відповідності  

 
1.4.6. Експертиза соціологічного інструментарію 

Відповідно до Положення Центром та відповідальними особами на 
районному (міському) рівнях здійснюється експертиза та надання дозволу 
на проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень. 



36 
 

Предметом експертизи в цьому випадку може бути програма 
дослідження, аналітичний звіт про соціологічне дослідження, або анкета 
(опитувальний лист). В залежності від запиту, визначається конкретний 
предмет та здійснюється відповідна експертна оцінка (таблиця 7). 

Таблиця 7 
Експертиза соціологічного інструментарію 

Предмет 
експертизи 

Критерії поглибленого аналізу 
Якісна оцінка за 

шкалою 
Відповідає 

Відповідає 
частково 

Не 
відповідає 

Етапи 
соціологічного 
дослідження 

Розробка програми соціологічного 
дослідження: 

Х Х Х 

• Визначення проблемної ситуації (вибір теми 
дослідження) 

   

• Огляд літератури за даною тематикою    
• Формулювання мети та завдань 
дослідження 

   

• Визначення понять    
• Формулювання гіпотези як обґрунтованого 
припущення про наявність зв’язку між 
поняттями (змінними) 

   

• Розробка дослідницького проекту (вибір 
методів дослідження, обґрунтування вибірки 
та розробка анкети) 

   

Поетапне планування опитування (збір 
даних, реєстрація інформації) 

   

Обробка та узагальнення результатів у 
вигляді аналітичного звіту 

   

Представлення результатів громадськості 
(друковані  видання, прес-конференції, 
виступи перед зацікавленою аудиторією) 

   

Структура 
аналітичного 

звіту 

Передмова включає назву закладу який 
здійснює проект, подяку учасникам проекту, 
консультантам та експертам 

   

Зміст містить глави, параграфи, списки 
таблиць та графіків, якщо вони є в додатках 

   

У вступі відображено мету, актуальність, 
теоретичну та прикладну значимість 
дослідження, гіпотезу, короткий опис та 
обґрунтування вибірки, характеристику 
використаних методів та основних процедур 

   

В теоретичній частині пояснюється та 
обґрунтовується постановка проблеми на фоні 
існуючих теорій, або формулюються 
концептуальні принципи власного підходу 

   

Емпірична частина найоб’ємніша, тому 
потрібно розділити її на більш дрібні, 
відповідно до досліджуваних змінних 

   

У висновках коротко описуються вагомі 
результати дослідження, не дублюючи тих, які 
вже представлялися в емпіричній частині. 
Повідомляється про підтвердження, або 
скасування гіпотези 
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Примітки містять коментарі з приводу 
міркувань основної частини звіту, стосуються 
деталей представлених даних, або погляди 
інших дослідників на ті ж соціальні явища 

   

Бібліографія (алфавітний список авторів та 
робіт, які використовувалися при написанні 
звіту) 

   

Додатки: таблиці, ілюстрації, анкета, інші 
методики, які використовувалися для збору 
даних 

   

Анкета 

Повна назва організації та структурного 
підрозділу якій проводить дослідження (1-
ша сторінка) 

   

Звернення до учасника опитування 
(центральна частина 1-ої сторінки): 

Х Х Х 

• Повідомлення мети дослідження    
• Запрошення до участі в обговоренні 
визначеної проблеми 

   

• Нагадування про значимість відвертих 
відповідей 

   

• Інформація про способи відповідей на 
питання різних типів 

   

• Гарантія анонімності    
• Подяка за згоду взяти участь в опитуванні    
• Місто, дата проведення дослідження    
Макет опитувального листа: Х Х Х 
• Дотримання принципу розподілу складних 
(в середині) та простих (на початку) питань 

   

• Кількісне співвідношення складних і 
простих питань (1:3) 

   

• Рівномірність розподілу питань різного 
типу по всій анкеті 

   

• Антропометричні питання (в кінці анкети): 
стать, вік, освіта, етнічний статус, соціальний 
статус, матеріальний стан 

   

Графіка анкети: Х Х Х 
• Яскрава та лаконічна назва, яка відображає 
ідею (окрема сторінка, центральне місце) 

   

• Формулювання запитань та варіанти 
відповідей надруковані різними шрифтами, 
або виокремлюються відступом лівого поля 

   

• Питання-фільтри повинні мати чіткі, 
виділені шрифтом посилання з вказівкою до 
якого питання переходити після відповіді на 
попереднє 

   

• За потребою додаткові коментарі до 
окремих питань 

   

• Використання малюнків нейтрального 
характеру 

   

Оцінка питань (доцільність, доступність, 
кількість (15-45 питань)) 

   

Пілотажне дослідження (апробація анкети, 
корекція питань за результатами апробації) 

   

Коефіцієнт відповідності  
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1.4.7. Формування експертного висновку та структура 
аналітичного звіту 
Весь накопичений матеріал повинний бути представленим експертом 

у вигляді експертного висновку. Для цього експерт перевіряє свої власні 
висновки за всіма перерахованим вище критеріями на їх внутрішню 
узгодженість для загального висновку, який має таку структуру: 

1. Детальний опис документів, що аналізувались: 
• методики, програми, посібники, підручники; 
• точні бібліографічні дані - автори, рік видання, видавництво; 
• обсяг – кількість д.а.; 
• цільова аудиторія - вік, клас, тип навчального закладу. 
2. Мета і завдання експертизи: 
• опис мети і завдань, які задекларовані авторами матеріалу, що 

аналізується; 
• співставлення задач з новими стандартами освіти, завданнями 

соціально-психологічного супроводу, вказування на розбіжності і 
невідповідності у реально викладеному матеріалі. 

3. Опис предмета експертизи. 
4. Характеристика предмета експертизи з чітким наголошенням на 

критеріях аналізу та, за необхідності, з описом проведених додаткових 
досліджень (їх предмет, завдання, вибірка, інструментарій, результати). 

5. Аналіз відповідності використання форм, методів діяльності та 
змісту матеріалів: 

• віковим, статевим та індивідуальним особливостям учнів; 
• іншим об’єктам, в результаті взаємодії з якими, учасники можуть 

отримувати таку ж саму інформацію. 
6. Визначення можливостей впливу даного матеріалу на учня 

(розвиток; корекція; уточнення, розширення, поглиблення знань). Експерт 
має враховувати наявність різних поглядів у суспільстві на дану 
проблематику; та визначити, чи не містить аналізований ним матеріал 
елементів навчання різним формам девіантної поведінки або поведінки, що 
не відповідає рівню розвитку учасників. 

6. Розгорнуті оціночні судження за компонентами матеріалу. 
7. Забезпеченість наочними посібниками, стимульним матеріалом, 

роздатковими матеріалами, комп'ютерними програмами: 
• наявність-відсутність таких матеріалів; 
• тематична відповідність; 
• оцінка наочних матеріалів; 
• оцінка сприйняття матеріалу; 
• оцінка ефективності застосування. 
8. Загальні висновки експертизи та рекомендації. 

 
 Дата          Підпис 
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Додаток 1 
Форма для подання на експертизу  

переліку психодіагностичних методик 
Голові експертної комісії при 
центрі практичної психології і 
соціальної роботи Полтавського 
обласного інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти імені М.В. Остроградського 
______________________________ 

(П.І.П.) 
 

Прошу провести експертизу психодіагностичних методик, які 
використовуються у роботі практичного психолога, соціального педагога 
___________________________________________________________________________ 
 (назва навчального закладу, П.І.П. фахівця психологічної служби) 

 
№ 
п/п 

Назва 
методики, автор 

Джерело Спрямованість 
методики 

Вік 

     
 
Дата       Підпис 

 
 

Додаток 2 
Форма для подання на експертизу 

переліку програм  
Голові експертної комісії при 
центрі практичної психології і 
соціальної роботи Полтавського 
обласного інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти імені М.В. Остроградського 
______________________________ 

(П.І.П.) 
 
Прошу провести експертизу програм, які використовуються у роботі 

практичного психолога, соціального педагога, 
________________________________________________________________
  (назва навчального закладу, П.І.П. фахівця психологічної служби) 
програми додаються. 
 
№ 
з/п 

Назва програми, автор, 
джерело 

Кількість 
занять 

Вік Спрямованість 
програми 

     
 

Дата       Підпис 
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Додаток 3 
Форма заяви для подання на експертизу 

корекційно-розвивальної, просвітницької, навчальної програми 
Голові експертної комісії при 
центрі практичної психології і 
соціальної роботи Полтавського 
обласного інституту 
післядипломної педагогічної 
освіти імені М.В. Остроградського 
______________________________ 

(П.І.П.) 

Заява 
Прошу провести експертизу програми (вказати вид, назву, вікову 

категорію, спрямованість), програма додається. 
 
Дата        Підпис 
 

 
Додаток 4 

Зразок оформлення титульної сторінки програми 
 

 
Управління освіти виконкому Полтавської міської ради 

Міський методичний кабінет 
Загальносвітня школа № 11 

 
 
 
 
 
 

Розвиток комунікативних навичок в учнів початкової школи 
(корекційної-розвивальна програма) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полтава - 2009 
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Розділ ІІ. Соціологічне дослідження 
 

2.1. Підготовка та проведення 
В соціологічному дослідженні визначається декілька основних етапів. 

Перші п’ять етапів зазначених нижче, називають програмою дослідження. 
Програма є необхідним документом, в якому виділяють три розділи: 
теоретичний (постановка проблеми, визначення мети та завдань, 
формулювання гіпотези); методичний (обґрунтування вибірки, методів 
отримання даних, обробки та аналізу інформації); організаційний (план 
дослідження, порядок проведення окремих етапів, розподіл ресурсів). Далі 
представлено етапи соціологічного дослідження [79]. 

1. Обґрунтування дослідження: 
• для кого та для чого проводиться дослідження; 
• наявні ресурси (фінансові, людські, технічні, тощо), джерела 

надходження ресурсів, яких не вистачає; 
• яким чином дослідження вписується в загальний план роботи. 
2. Визначення фокусу дослідження. Ключові питання, на які 

потрібно одержати відповіді в ході дослідження, можуть стосуватися: 
• вивчення соціально-демографічної структури групи ризику;  
• оцінки необхідності запланованих заходів з профілактики 

тютюнопаління; 
• визначення рівня обізнаності представників певної соціальної, або 

демографічної групи щодо проблеми та зміни рівня обізнаності за 
результатами проведеної роботи. 

Отже, для визначення фокусу дослідження можна сформулювати такі 
питання: «що досліджується?», «хто досліджується?», «чому?», «як?», 
«коли?», «де?». 
Наприклад: якщо досліджується вживання наркотиків юнаками у віці 

14 – 16 років в районі (місті), можна скласти такий перелік питань: 
• «хто?» - що це за юнаки, які їх соціальні, гендерні та демографічні 

характеристики; 
• «що?» - що за наркотики вони вживають, чи комбінують вони їх; 
• «чому?» - причини початку та продовження вживання наркотиків; 
• «як?» - яким чином вживають наркотики, які типові обставини, які 

типи ризикованої поведінки; 
• «коли?» - як часто та в який час вживають наркотики, який середній 

стаж вживання, в якому віці починають вживати наркотики; 
• «де?» - в яких місцях району відбувається вживання. 
3. Формулювання гіпотези як обґрунтованого припущення про 

наявність зв’язку між поняттями (змінними). Гіпотеза є припущенням про 
характер та структуру об’єкту, який планується вивчати. Вона має 
відповідати меті дослідження. Гіпотеза вважається правильно 
сформульованою, якщо в її змісті, хоча б опосередковано, міститься засіб її 
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перевірки. Скасування гіпотези в результаті дослідження також є 
важливим результатом, який допомагає по-новому підійти до проблеми. 

4. Вибір методів та засобів дослідження: 
• опитування – анкета, інтерв’ю; 
• робота фокус-групи – диктофон; 
• спостереження – зовнішній спостерігач, або внутрішній. 
5. Побудова вибірки.  
Генеральною сукупністю є всі люди в складі групи, яка знаходиться у 

фокусі дослідження. Вибірка - це те число одиниць спостереження, яке за 
рядом критеріїв визнане достатнім для екстраполяції (перенесення) 
висновків на всю генеральну сукупність. Репрезентативна вибірка - 
вибірка, яка є істинним відображенням генеральної сукупності, тобто має 
той самий профіль ознак (наприклад статевовікову, або класову 
структуру). Розрізняють одноступеневі (в яких одразу відбираються 
безпосередньо об’єкти дослідження - навчальний заклад, завод), 
багатоступеневі (спочатку відбираються певні групи досліджуваних 
об’єктів, після чого відбір відбувається всередині цих груп). Однак 
декілька ступенів відбору призводить до появи дизайн-ефекту 
(збільшенню помилки вибірки). Обрахувати його складно і можливо лише 
після закінчення дослідження. 

В соціологічному дослідженні використовують наступні способи 
формування вибірок: 

• Систематичний відбір – відбір за певною системою, схемою 
(наприклад – якщо генеральна сукупність 100 тис. одиниць, а розмір 
вибірки визначено в 1000 одиниць, то потрібно відбирати кожен 10 номер 
зі списку). Це найпоширеніший метод відбору. 

• Простий випадковий відбір (за типом лотереї) – вибірка, яка 
формується таким чином, всі одиниці генеральної сукупності мають 
абсолютно рівні шанси потрапити до вибіркової сукупності. Складний, але 
самий надійний з точки зору достовірності дослідження метод відбору. 

• Регулярний розподіл – експериментально доведено, що приблизно з 
36 одиниці спостереження починається регулярний розподіл. Тобто вибір 
тих чи інших варіантів відповідей починає повторюватися, та при 
подальшому опитуванні нарощується тільки чисельність відповідей, а їх 
змістовна спрямованість вже істотно для мети дослідження не змінюється. 
В залежності від кількості критеріїв відбору (наприклад - сімейний стан, 
наявність дітей, вища освіта) у вибірці має бути представлено 35 
одружених, 35 неодружених, 35 з дітьми, 35 без дітей, 35 з вищою освітою 
і 35 без вищої освіти. В сумі, з урахуванням можливих збігів за критеріями 
відбору отримуємо чисельність вибіркової сукупності. 

• Стратифікована пропорційна вибірка – маючи дані про властивості 
генеральної сукупності, з якої складається вибірка, можна до початку 
відбору визначити групи (страти) та намітити кількість одиниць 
спостереження, включених у вибіркову сукупність від кожної страти. 
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Якщо для кожної з цих страт відомий розподіл у всій генеральній 
сукупності, потрібно орієнтуватися на те, щоб до вибірки пропорційно 
ввійшла така ж кількість одиниць спостереження по кожній із страт, як і по 
всій генеральній сукупності. Наприклад, якщо відповідно до гіпотези, на 
думку респондента може впливати його статевовікові характеристики та 
рівень освіти, а в складі міського населення 47% чоловіків, 53% жінок, 
32% людей у віці від 18 до 25 років та 38% мають вищу освіту, то в такій 
же пропорції вони мають бути представлені у вибірці. 

• Квотна вибірка – сукупність вибірки здійснюється квотами 
(долями) від кожної певної групи населення. Така вибірка не 
репрезентативна, бо не випадкова, але застосовується для висунення 
гіпотези. Часто використовується в маркетингових дослідженнях. 

• Реплікаційна вибірка – вибірки, які розділяються на дві рівнозначні 
частини (в психології - експериментальна та контрольна групи). 

• Експертна вибірка – спрямована на вивчення носіїв певної рідкої 
ознаки (наприклад експерти в певній сфері). Формуються методом 
«снігового кому» - знаходиться один респондент і через нього виходять на 
інших потенційних респондентів. 

• Диспропорційна вибірка – інколи тільки така вибірка може 
забезпечити достовірність емпіричного дослідження. Наприклад - потрібно 
вивчити певні особливості етнічних груп. Якщо основна етнічна група – 
90%, а національні меншини складають 10% населення, побудова 
репрезентативної вибірки із співвідношенням 1 до 10 не забезпечить мету 
дослідження. Потрібно визначити рівні квоти для названих груп. Така 
вибірка не буде пропорційною відносно генеральної сукупності, але тільки 
вона зможе забезпечити мету виконання мети дослідження. 

• Хаотична (безсистемна) вибірка – відбір всіх бажаючих 
(телевізійне опитування). Об’єм вибірки залежить від однорідності 
досліджуваного об’єкта – чим більше відмінностей, тим більша вибірка; 
від кількості та об’єму підгруп, які будуть в подальшому аналізуватися. 
Мінімальний об’єм вибірки 12 об’єктів. В таблиці 8 представлено об’єм 
вибіркової сукупності (при випадковому відборі!) в залежності від 
генеральної сукупності, які дають максимальну помилку 5%, 3%. 

Таблиця 8 

Об’єм генеральної 
сукупності 

Об’єм вибіркової сукупності 
(всіх людей, яких потрібно дослідити) 

5 % 3 % 
100 80 - 
200 133 169 
500 222 344 
1000 285 526 
2000 333 714 
5000 370 909 
10000 384 1000 
20000 392 1052 

5. Розробка анкети передбачає дотримання певних правил: 
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• Макет опитувального листа: зазначення повної назви організації та 
структурного підрозділу, який проводить дослідження (1-ша сторінка); 
звернення до учасника опитування (центральна частина 1-ої сторінки): 
повідомлення мети дослідження; запрошення до участі в обговоренні 
визначеної проблеми; нагадування про значимість відвертих відповідей; 
інформація про способи відповідей на питання різних типів; гарантія 
анонімності; подяка за згоду взяти участь в опитуванні; місто, рік 
проведення дослідження. 

• Співвідношення запитань: дотримання принципу розподілу 
складних (в середині) та простих (на початку) питань; кількісне 
співвідношення складних і простих питань (1:3); рівномірність розподілу 
питань різного типу по всій анкеті; антропометричні питання (в кінці 
анкети): стать, вік, освіта, етнічний статус, соціальний статус, матеріальне 
положення. 

• Графіка анкети: яскрава та лаконічна назва, яка відображає ідею 
(окрема сторінка, центральне місце); формулювання питань та варіанти 
відповідей надруковані різними шрифтами або виокремлюються відступом 
лівого поля; питання-фільтри повинні мати чіткі, виділені шрифтом 
посилання з вказівкою до якого питання переходити після відповіді на 
попереднє; за потребою додаткові коментарі до окремих питань; 
використання малюнків нейтрального характеру. 

• Оцінка питань: якість питань: доцільність, доступність; кількість 
(15-45 питань). 

• Пілотажне дослідження: апробація анкети, корекція питань за 
результатами апробації. 

6. Проведення дослідження: безпосередній збір даних та реєстрація 
отриманої інформації. 

7. Інтерпретація результатів: коротко описуються вагомі 
результати дослідження, не дублюючи тих, які вже представлялися в 
емпіричній частині дослідження. Повідомлення про підтвердження, або не 
підтвердження гіпотези. 

8. Оформлення аналітичного звіту за результатами дослідження, 
рекомендацій.  

Аналітичний зміст містить передмову (назву закладу який здійснює 
дослідження, подяку учасникам, консультантам, експертам), зміст (глави, 
параграфи, списки таблиць та графіків), вступ (формулювання мети, 
актуальності, значимості дослідження, гіпотези, опис та обґрунтування 
вибірки, характеристика методів та процедур), теоретичну частину 
(пояснення та обґрунтування постановки проблеми), емпіричну частину 
(самий об’ємний розділ, тому розділяється на більш дрібні частини 
відповідно до досліджуваних змінних), висновки (найвагоміші результати 
дослідження, не дублюючи тих, які представлялися в емпіричному 
дослідженні, повідомлення про підтвердження, або скасування гіпотези), 
примітки, бібліографію, додатки. 
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2.2. Презентація результатів: організація прес-конференції 
Презентація результатів соціологічного дослідження має декілька 

варіантів. Найбільш доцільними з них в системі освіти є: 
• укладання аналітичного звіту на виконання розпорядчих 

документів, або замовникам дослідження [84];  
• висвітлення результатів у періодичній пресі, або фахових 

виданнях [86];  
• організація прес-конференції. 
Якщо перші два варіанти активно використовуються співробітниками 

психологічної служби, то організовувати та провести прес-конференцію, 
напевно, доводилося не кожному. Опанування цією діяльністю 
представляє собою «зону найближчого розвитку», тому наводимо 
алгоритм підготовки та проведення прес-конференції, який пропонує 
досвідчений бізнес-тренер Р. Гандапас [16]. 

При всій прозорості поняття «прес-конференція» і зрозумілості 
основного сценарію (питання-відповідь), існують чіткі вимоги до її 
організації та проведення, які суттєво впливають на якість і 
результативність такої форми поширення інформації. Наведений алгоритм 
визначає суттєві моменти в підготовці та проведенні прес-конференції і, в 
той же час, залишає достатньо простору для творчо налаштованих 
організаторів. 
Крок на місці 
Перш ніж прийняти рішення про проведення прес-конференції 

оцініть, по-перше, вагомість інформації яку ви збираєтесь донести та, по-
друге, зважте свої можливості щодо професійної організації такого заходу. 
Якщо Ваш привід не тягне на Новину або Ви не готові зробити все на 
вищому рівні, прес-конференція може спрацювати проти Вас. Журналісти 
цінують свій час і не пробачать запрошення на захід, де вони не тільки не 
одержали цінної інформації, але і стали свідками невмілих спроб справити 
враження.  
Крок перший: вибираємо місце і час 
Кращі дні: вівторок, середа, четвер. Чому не підходить понеділок - і 

так зрозуміло. П'ятниця не підходить тому, що Ваш матеріал вже не 
потрапляє в суботній, самий тиражний і читаний, випуск газет. У випуск, 
вівторка, він теж, швидше за все, не потрапить, оскільки вже не буде 
новиною. Перш ніж призначити день, переконайтеся, що цього дня не 
запланована подія більш вагома ніж Ваша. У журналістів є право вибору, 
тому вони будуть там, де «роздають» найціннішу інформацію. 
Кращий час - друга половина дня, але в межах робочого часу. 

Журналісти не зрадіють, якщо їм доведеться затримуватися на роботі 
допізна або працювати у вихідні. 

Якщо навіть день і час вибрані вдало, на кількість журналістів в залі 
може вплинути вибране Вами місце проведення. Воно повинне бути там, 
куди репортери без проблем зможуть добратися на громадському 
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транспорті. Декілька спостережень: дзеркала заважають телеоператорам, 
колони заважають тим, хто входить і виходить, шум з вікон заважає всім. 
Складіть програму, вона може виглядати так: 15.30 - прибуття 

учасників, реєстрація, кава; 15.45 - виступ; 16.15 - питання і відповіді. 
Крок другий: запрошуємо ЗМІ 
Перше запрошення відправте за тиждень, друге за 3 дні до прес-

конференції. Не економте: хай їх рознесе кур'єр і передасть «особисто в 
руки». Не пізніше ніж за добу зателефонуйте щоб дізнатися, чи одержано 
взагалі Ваше запрошення, по-друге, нагадати про себе і, врешті-решт, 
розрахувати, скільки учасників слід чекати.  

Але спершу Вам буде потрібна база даних засобів масової інформації. 
Можна скласти анкету (назва ЗМІ, адреса, телефон, факс, e-mail, дні та час 
(для ТБ) виходу, прізвище, ім'я, по батькові головного редактора, 
контактні особи) та розіслати її по факсу, або отримати відповіді у 
телефонному режимі та занести отримані дані в комп'ютер. У пункті 2.3. 
розділу ІІ  наводимо базу даних ЗМІ в Полтавській області. 
Запрошувати на прес-конференцію не журналістів доцільно і навіть 

корисно, якщо ці люди «в темі». Вони можуть ставити актуальні питання 
та направляти хід прес-конференції в потрібне русло.  
Крок третій: складаємо прес-реліз 
Для чого він потрібен? Журналісти одержують «рибу» майбутнього 

матеріалу. Не варто розраховувати на те, що репортер вкладе весь свій 
талант у відображення того, що відбувався на прес-конференції. Маючи ж 
прес-реліз, він, додавши від себе зовсім небагато, має готовий матеріал для 
репортажу. Більш того, він може опублікувати його й у тому випадку, 
якщо не зможе потрапити на прес-конференцію. У організаторів своя 
вигода: є гарантія, що події, дати і імена не будуть спотворені, а головну 
думку буде передано адекватно.  

Перший абзац прес-релізу називається «лід». Його краще виділити 
курсивом. У ньому повинна бути відразу повідомлена вся найважливіша 
інформація. Кожен подальший параграф повідомлятиме читачу вже менш 
важливі дані. Якщо для Вашого прес-релізу в газеті буде дуже мало місця, 
редактор відріже останні абзаци. Тому найважливіше викладайте спочатку.  
Основні поради при підготовці прес-релізу: 
• Друкуйте прес-реліз на фірмовому бланку; на одній стороні листа 

чорним кольором, шрифтом «Таймс» з подвійним інтервалом, 
використовуючи якісну техніку. Якщо повідомлення все-таки займає 
більше однієї сторінки, внизу кожної сторінки поставте «далі» 

• Поставте дві дати (одна розкриває час написання, інша говорить 
про час, коли інформацію слід обнародувати. Наприклад: «для публікації 
не раніше 15 березня»). 

• Придумайте заголовок, який привертає увагу та зв’язаний з 
матеріалом. Це легше зробити коли матеріал вже готовий. Часто саме 
цікавий заголовок визначає успіх всього матеріалу. 
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• Почніть з інтригуючого твердження, вражаючих статистичних 
даних або провокаційного питання. Пишіть про проблеми читачів. 
Подавайте потрібну вам інформацію в такому ключі, щоб було видно, яким 
чином ці факти впливають на їх життя. Не переоцінюйте важливість 
вашого матеріалу для ЗМІ. В ідеалі, текст повинен займати не більше 
однієї сторінки. 

• Намагайтеся обмежити кожну позицію у вашому прес-релізі 
двадцятьма словами. Пишіть коротко і просто, але ніколи не жертвуйте 
фактами. Створюйте матеріал від імені журналіста, бажано, щоб він був 
готовий до прямої публікації. Ретельно проаналізуйте свій матеріал, 
стискайте, редагуйте, удосконалюйте. Перевірте всю орфографію і 
пунктуацію. Дайте кому-небудь прочитати його. Попросіть висловити 
свою думку (бажано, критичну).  

• Додайте логотип фірми або фото. Надіслана вами картинка має 
великі шанси бути опублікованою, а значить, відміченою читачами.  

• Ніколи не надсилайте прес-реліз в редакцію до того, як його 
схвалять на всіх бюрократичних сходинках у вашій компанії та поставлять 
підпис під ним. Прес-реліз, до речі, може бути складений і після прес-
конференції (у минулому часі) і направлений всім журналістам, в першу 
чергу тим, кого не було. 
Крок четвертий: зустрічаємо гостей 
Найкомунікабельніших і найпривітніших співробітників призначають 

в групу по зустрічі та реєстрації гостей і учасників. Група розміщується 
за столом з написом «реєстрація учасників» біля входу. Функції групи: 
привітати того, хто прийшов; попросити його представитися і зробити 
відмітку про явку у заздалегідь підготовленому списку запрошених; видати 
комплект роздаткових матеріалів і сувеніри; представити (за необхідності) 
директору закладу або відповідальному за проведення прес-конференції; 
вказати дорогу або навіть провести в конференц-зал.  

Доцільно розмістити оголошення про прес-конференцію на вході в 
будівлю, з позначенням поверху і кімнати; стрілки з текстом: «прес-
конференція», «гардероб»; таблички на дверях та покажчики «реєстрація» 
на столі, де фіксується прибуття журналістів.  

Всі організатори повинні мати нагрудні покажчики (бейджі) з назвою 
структури, яка проводить прес-конференцію, П.І.Б. співробітника, щоб 
журналісти бачили, до кого вони можуть звернутися з процедурних та 
інших питань.  

Кожен журналіст повинен одержати максимум інформації письмово 
для спрощення процесу написання майбутніх матеріалів. В теку можна 
покласти: прес-реліз; інформаційний листок про офіційних осіб, які 
виступатимуть; буклет про організацію (історія створення фірми, головні 
напрями діяльності, майбутні плани); фотографії. Покладіть також, якщо є, 
копії попередніх статей про вас. Це допоможе зробити журналістам 
розширений матеріал. Допомагайте один одному! 
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На стіл, за яким сидітимуть учасники, поставте таблички. Прізвище, 
ім'я, по батькові ньюсмейкерів повинні бути вказані повністю, достатньо 
крупно і повторені на зворотному боці (щоб він без праці зміг знайти своє 
місце за столом).  

На стіні за столом учасників повісьте ваш логотип, в цьому випадку 
він з найбільшою вірогідністю потрапить у поле зору відеокамер. Навіть 
якщо камер немає - його варто повісити.  

Бажано кожного учасника забезпечити: мікрофоном; пляшкою 
мінеральної води; стаканом; папером і ручкою для записів.  
Крок п'ятий: зустрічаємо ньюсмейкерів 
Аналогу цього слова в українській мові немає, але тут йдеться про 

тих, кому належить відповідати на питання. Якщо до прес-конференції не 
дійдуть декілька журналістів, буде прикро, але не смертельно. Якщо її не 
знайде ньюсмейкер - справа погана. Зустріньте його біля входу в будівлю. 
Передбачте приміщення, де він міг би сісти перед початком, випити чашку 
кави, поговорити з організаторами. Необхідно чітко прояснити тривалість 
вступної мови, послідовність виступів, кількість часу, що відводиться на 
питання-відповіді - це допомагає зняти напругу, встановити первинний 
контакт між ньюсмейкером і ведучим, настроїтися на потрібну хвилю. 
Скільки чоловік повинно сидіти в президії? Чим менше, тим краще, 

щоб не було схоже на урочисте засідання. Розподіл ролей на прес-
конференції: ньюсмейкер і ведучий. Перша роль припускає 
відповідальність за інформацію, як таку. Друга - за процедуру ведення 
прес-конференції. Ведучий вітає присутніх, представляє учасників, 
регулює надходження питань, стежить за регламентом. 
Прес-конференція почалася. Відкриття прес-конференції допустимо 

затримати на 5-10 хв. і, навіть, бажано. За цей період підтягнуться ті, що 
запізнилися. Проте розрив тривалістю більше 15 хвилин може 
спровокувати ускладненнями: аудиторія починає гарячкувати.  
Як довго проводити прес-конференцію? Планована тривалість 30-60 

хвилин. Навіть якщо питання не вичерпалися, має сенс припинити прес-
конференцію штучно. Але зробіть це майстерно, без грубощів. Хай всі 
учасники ще раз відчують ту пошану, яку ви до них відчуваєте.  
Крок шостий: починаємо говорити 
Вступна промова хвилин на 10 необхідна. Її завдання скоріше полягає 

у тому, щоб задати емоційну тональність, ніж забезпечити інформацією. У 
цьому сенсі найважливішою є перша хвилина виступу. Те, як вона 
пройшла, визначить хід всієї прес-конференції.  

Перші фрази називають «зачином». Зачином може бути звернення 
безпосередньо до інтересів присутніх, оригінальна цитата, цікавий факт, 
вражаюча цифра, питання або ланцюжок питань, прийом співпереживання 
(«нещодавно я став свідком такої розмови…», або «коли я йшов на 
сьогоднішню прес-конференцію...»), жарт або дотепне зауваження. Інший 
безпрограшний варіант - заговорити про свої відчуття з приводу 
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сьогоднішньої зустрічі, цієї події і т.п. Можна розповісти і анекдот. Але 
тільки по темі.  
Десять правил успішного виступу: 
1. Зберіться (для кого ви говорите, що, де і коли).  
2. Тримайтеся теми (яка ваша головна ідея, що ви хочете довести).  
3. Будьте логічні, не перебігайте з теми на тему. 
4. Про всяк випадок майте перед собою текст.  
5. Говоріть, а не читайте - читання говорить про непідготовленість.  
6. Допускайте заперечення (наперед прорахуйте критику).  
7. Говоріть конкретно і ясно, щоб люди могли вас зрозуміти.  
8. Розумно використовуйте графіку: вона повинна тільки 

підтримувати, а не затуляти собою виступ.  
9. Будьте переконливі (слід бути живим, цікавим, щоб довести 

значущість інформації для присутніх).  
10. Обмежте виступ 20 хвилинами (приблизно 6 сторінок тексту). 
Оскільки під час усного виступу слухачі не можуть, як при читанні, 

повертатися до його початку, слід окремі моменти повторювати. Те ж 
стосується і закінчення промови: слід наперед попередити слухачів: «перед 
тим, як перейти до запитань», «на завершення» і т.п. Спробуйте уникнути 
улюбленої фрази: «і останнє», яку часто повторюють неодноразово, 
вбиваючи в слухачах всяку надію дожити до закінчення виступу.  
Приміщення для виступу. Краще, якщо маленьке приміщення 

абсолютно заповнене, чим наполовину порожнє велике. Велика кількість 
слухачів, що сидять далеко один від одного не дозволяє створити в залі 
потрібну атмосферу. Ведучий може запросити учасників пересісти вперед. 
Ймовірно, в перші секунди ніхто не ворухнеться. Будьте ввічливі, але 
наполегливі.  
Фінал. Просте та бездарне «ну що ж, у мене все» - гасить ефект. 

Останнє враження найсильніше, і якщо висновку немає, суть виступу 
вислизає від слухачів. Якщо ситуація має на увазі емоційну стриманість, у 
фіналі допускається коротке повторення сказаного.  

Висновок повинен бути безпосередньо пов'язаний з головною ідеєю 
виступу, бути природним, мажорним, оптимістичним по духу. У ідеалі, 
висновок повинен бути сюрпризом для слухачів, викликати емоційний 
сплеск. Він повинен бути таким, щоб слухачам рефлекторно захотілося 
зааплодувати.  

Але головний критерій успішного виступу не емоції, а 
інформативність. Якщо ви вже вийшли до мікрофону, то зобов'язані 
видавати інформацію. Але знайте міру. Перенавантажувати інформацією 
шкідливо. Не варто приводити великий перелік цифр та імен. Або дайте 
журналістам цю інформацію письмово, або наведіть лише два – три 
приклади, інакше в пресі з'являться спотворення. Намагайтеся не 
висловлюватися з питань, в яких ви некомпетентні.  
Чи можна читати з аркуша? Можна. Але це вже не сучасно, навіть  

смішно. Отже потрібно цього уникати.  
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Крок сьомий:говоримо і показуємо 
Запитайте себе: можу я що-небудь показати слухачам? Картинки, 

таблиці, графіки, схеми, малюнки, карти, наочне представлення підсумків 
по роках і т.д. Візуальні допоміжні засоби вносять в хід прес-конференції 
різноманітність, дозволяють утримувати увагу.  

Зараз весь цивілізований діловий світ використовує мультимедійні 
проектори. Це називається візуальною презентацією. Але, підбираючи 
матеріал для неї, розташовуйте його так, щоб послідовність зорових 
образів забезпечувала підвищення емоційної напруги. Тільки не 
затемнюйте при цьому приміщення повністю: залиште присутнім 
можливість щось записувати.  

Зображення коментуйте стисло і точно, пов'язуючи текстом одну 
картинку з іншою. Не можна спочатку показувати картинки, а потім 
робити доповідь, бо «слово - поганий конкурент зображенню». 

Потрібно ретельно продумати технічні деталі. Технічні збої всіх видів 
викликають роздратування публіки. Необхідно також провести пробу: як 
діє домовленість з помічником про послідовність показу слайдів, 
включенні/виключенні світла і т.д. Можна домовитися про умовні сигнали.  

Наочні матеріали надаються тільки тоді, коли вони потрібні. Не 
можна їх розвішувати або проектувати на екран наперед. Відразу 
прибирайте те, про що вже сказано.  
Крок восьмий: відповідаємо на питання 
Питання - відповіді - це така гра, в якій не повинно бути тих, що 

програли і потерпілих. Сприймайте питання стримано. Якщо з вами не 
погоджуються, вислухайте заперечення уважно. «Слухайте очима» 
(серйозно зважайте на точку зору опонента). Не показуйте збентеження від 
заперечень або провокаційних питань. Починайте відповідь з таких фраз: 
«спасибі за гостре питання» або «проблема, про яку ви говорите, дійсно 
існує». А далі, застосовуєте банальний студентський прийом: говоріть на 
ту тему і видавайте ту інформацію, яку знаєте, або яку вважаєте 
потрібною, наприклад: «але щоб розібратися у вашому питанні 
кваліфіковано, потрібно розповісти ось про що».  Ви багато разів 
спостерігали, як цей прийом застосовують зірки політики і шоу-бізнесу. 

Якщо у вас немає відповіді, варіанти: «у мене зараз немає даних» або 
«не знаю» - значно краще, ніж «без коментарів» або «не хочу відповідати». 
Запишіть питання і скажіть тому, хто його задав, що відповісте йому через 
певний час (наприклад, протягом 24 годин - це завжди добре звучить). 
Записуючи питання на очах у всіх, ви показуєте, що вважаєте питання 
важливим. Відразу визнавайте свої помилки і вибачайтеся, інакше їх з 
насолодою смакуватимуть журналісти.  

Якщо журналіст ставить малозрозуміле питання, у кожному 
конкретному випадку, залежно від ситуації, ви можете вибрати один з 
варіантів:  

• Попросіть повторити питання - швидше за все, він сформулює 
його конкретніше.  
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• Повторіть питання та уточніть чи так ви його зрозуміли.  
• Попросіть декілька хвилин на роздум (продовжуючи паралельно 

відповідати на інші питання) - за цей час про те питання можуть просто 
забути.  

Що робити, якщо задають відразу по 2-3-4 питання? Утримати в 
голові відразу декілька питань неможливо навіть для досвідченого оратора. 
В такому випадку організатори прес-конференції мають оголосити на 
початку регламент її проведення: «ми знаємо, що кількість журналістів, 
охочих поставити питання, велике, а час прес-конференція обмежений, 
тому просимо вас задавати тільки по одному питанню». Якщо з’являться 
спроби порушити регламент, ви зможете нагадати про попередню 
домовленість про одне питання. Також потрібно сказати, що форма 
проведення прес-конференції не допускає дискусію або обмін думками (це 
завадить «самопрезентація» журналіста або іншого учасника прес-
конференції). 

Порядок питань регулюється черговістю піднятих рук. Якщо питань 
немає (або ви дуже затягнули свій виступ, або десь в своєму виступі ви 
зачепили якесь хворе для аудиторії місце, або ви так і не змогли їх 
захопити, зацікавити, або у середині вашого виступу слухачі втратили 
логіку виступу), не намагайтеся «сховати проблему». 

В цьому випадку можна попросити знайомих журналістів або 
співробітників вашої організації поставити які-небудь питання для 
приманки. Нарешті, можна вимовити фразу: «перед прес-конференцією 
нам було передано декілька записок (поступило декілька дзвінків) з 
питаннями» і т.д.  

Спробуйте передбачити, які питання Вам будуть поставлені. Запишіть 
їх на листку кольорового паперу, залишаючи після кожного по 6 рядків. 
Можна вгадати 70%. Підготовка до прес-конференції включає також і 
складання списку можливих питань і відповідей.  

• Поверніться до початку і відповідайте на всі питання, записуючи 
відповіді на диктофон.  

• Тепер прослуховуйте те, що Ви наговорили.  
• Зробіть під питаннями позначки, зафіксуйте яскраві фрази і т.п.  
• Знову запишіть відповіді на плівку, підглядаючи в листок з 

позначками.  
• Прослуховуйте плівку перед прес-конференцією. 
Пам'ятайте, що відповіді на питання можуть виправити або зіпсувати 

враження від виступу. Виходячи з цього декілька інструкцій для того 
моменту, коли Ви вже стоїте перед мікрофоном:  

• З'ясувавши питання, не поспішайте відповідати на нього, не 
намагайтеся повідомити слухачів все, що Вам відомо з даного приводу. Не 
можна перетворювати свою відповідь на додаткову лекцію. Відповідь на 
питання повинна бути гранично коротким.  
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• Якщо питання поставлене чітко, але тихо, його необхідно 
повторити для всіх.  

• Ніколи не йдіть від питань, які звучать, як своєрідний виклик, і 
пов'язані з бажанням перевірити позицію оратора. Відповідь обов'язкова! 
Тільки зберігайте витримку і відчуття гумору.  

• Якщо слухач скористався правом поставити питання для того, 
щоб висловитися, потрібно, спокійно вислухавши його, сказати: «Дякую за 
цінне доповнення!».  

• Пам’ятайте: будь-які питання свідчать про те, що виступ слухали.  
Якщо Ви виступаєте у ролі ньюсмейкера дайте відповіді на 15 

контрольних питань: 
1. Який склад і розмір аудиторії? 
2. Яка їх компетентність в питанні? 
3. Яка тривалість мого виступу? 
4. Хто керуватиме прес-конференцією? 
5. Хто і яким чином представить мене? 
6. Чи потрібне від мене використання відеоматеріалів, слайдів? 
7. У якому приміщенні відбудеться зустріч? 
8. Чи потрібен мені мікрофон? 
9. Буду я виступати з-за столу, кафедри або зі сцени? 
10. Чи буду я читати або відтворювати по пам'яті? 
11. Як я можу із самого початку викликати інтерес до свого виступу? 
12. Чи репетирував я свій виступ? 
13. Чи можу я скоротити довгі фрази? 
14. Чи можу записати свій виступ для подальшого аналізу? 
15. Що мені одягти? 
Крок дев'ятий: підводимо підсумки 
Коли ведучий говорить журналістам: «Дякую і до побачення», прес-

конференція не закінчується - журналісти, як правило, підходять до 
ньюсмейкера, щоб одержати яку-небудь додаткову інформацію. Навіть в 
умовах відсутності часу знайдіть можливість сказати наполегливому 
репортеру декілька слів, а, в крайньому випадку, дайте контактні телефони 
для зв'язку в перспективі.  

В день заходу (максимум - вранці наступного дня) відправте 
матеріали зацікавленим журналістам, які не змогли прийти. Відправте 
подяки відповідним особам. Організуйте засідання з метою аналізу 
сильних і слабких сторін минулої прес-конференції. Якби не пройшов 
захід - нікого не лайте. Використовуйте одержаний досвід для поліпшення 
роботи в майбутньому.  

Після завершення прес-конференції ви проводите пресс-кліпінг - 
аналіз матеріалів, що вийшли в ЗМІ, який украй необхідний як для 
визначення ступеня ефективності акції, так і для формування планів на 
майбутнє.  
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2.3. Довідникова інформація 
про засоби масової інформації у Полтавській області 

 

1. Ефірні засоби масової інформації 
1.1. Телебачення 
1.1.1. Назва ЗМІ: Телестудія «Місто» 

Поштова адреса: м. Полтава, вул. Володимира Козака, 1-а 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адреса:  
Литвиненко Діана, координатор 0532-508-652, 0532-508-653, 
факс 0532-508-651 
e-mail: litvinenko-diana@misto.poltava.ukrtel.net  
 

1.1.2. Назва ЗМІ: ТРК «Лтава», телекомпанія «Лтава» 
Поштова адреса: м. Полтава, вул. Раіси Кириченко, 1 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адреса: 
Ляпаненко Микола Іванович, ген. директор, приймальня 0532-564-070 
Мішин Анатолій Вікторович, директор телебачення 05322-72-454 
Темник Лариса Семенівна, редактор відділу інформації 0532-546-770, 
факс 0532-546-750, м.т. 050-217-5051 
e-mail: admin@ltavatv.poltava.ua  
 

1.1.3. Назва ЗМІ: Телестудія ІРТ 
Поштова адреса: м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адреса: 
Ірина Малашицька, журналіст 0532-615-800, м.т.097-218-4291 
 

1.2. Радіо 
1.2.1. Назва ЗМІ: ТРК «Лтава», радіостанція FM «Ваша Хвиля» 

Поштова адреса: м. Полтава, вул. Раіси Кириченко, 1 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адреса: 
Голубничий Володимир Іванович, гол. редактор 05322-75-189, 0532-562-072 
Кружко Тетяна Костянтинівна, відділ інформації 0532-563-769 
e-mail:tatiana5@ukr.net 
 

1.2.2. Назва ЗМІ: ТРК «Лтава», обласне радіо 
Поштова адреса: м. Полтава, вул. Раіси Кириченко, 1 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адреса: 
Гончар Інна Олександрівна, тел. директора ТРК «Лтава» по радіо  
05322-73-312, 050-600-5707 
Якобенко Інна Олександрівна, гол. Редактор 05322-73-271, 05322-72-167 
Інформаційний відділ 05322-70-513 
e-mail:oblradio@ltava.poltava.org 
 

2. Обласні та міські друковані засоби масової інформації 
2.1. Назва ЗМІ: газета «Зоря Полтавщини» 

Поштова адреса: м. Полтава, вул. Пушкіна, 115 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адреса:  
Гринь Григорій Феодосійович, гол. Редактор, 0532-569-730 
Приймальня 0532-560-525 
Віценя Лідія Миколаївна, журналіст 0532-562-950 
Ількова Віра Олексіївна, корпункт в Кременчуці 0-266-68-610, 050-646-8439  
e-mail:admin@zoria.poltava.ua 
сайт: http://www.zorya.poltava.ua  
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2.2. Назва ЗМІ: газета «КОЛО» 
Поштова адреса: м. Полтава,  вул. Фрунзе, 65 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адреса:  
Редактори 0532-613-245, 0532-613-246, 0532-50-92-02 
e-mail:kolo@kontakt.com.ua 
 

2.3. Назва ЗМІ: Полтавська редакція «Газети по-українськи» 
Поштова адреса: м. Полтава, вул. Гоголя, 20 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адреса:  
Луценко Олександр Васильович, редактор 0532-615-160, м.т.097-594-7097 
Відділ реклами, реалізації 0532-615-159, 0532-615-158 
e-mail: poltava@gpu-ua.info 
сайт: http:// www.gpu.ua 
 

2.4. Назва ЗМІ: газета «Полтавський вісник» 
Поштова адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 43 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адреса:  
Скобельский Віталій Вікторович, гол. Редактор 0532-509-331 
Матяшова Зінаїда Віталіївна, журналіст 05322-70-581, 05322-79-211 
e-mail:slpolvis@kot.poltava.ua 
 

2.5. Назва ЗМІ: газета «Полтавська Думка 2000» 
Поштова адреса: м. Полтава, вул.. Чорновола, 2 Б, офіс 213 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адреса:  
Черчатий Ігор Костянтинович, журналіст, 0532-606-343, 
e-mail:riopoltava@gmail.com  
 

2.6. Назва ЗМІ: газета «Вечірня Полтава» 
Поштова адреса: м. Полтава, вул.. Р.Люксембург, 36 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адреса:  
Марченко Володимир Петрович, редактор газети 05322-22-873 
Клочко Оксана Владиславівна, журналіст 05322-21-780  
e-mail: vpreklama@ukr.net  
 

2.7. Назва ЗМІ: газета «Село полтавське» 
Поштова адреса: м. Полтава, вул. Міщенка, 2, к. 38 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адреса:  
Коба Лариса Юріївна, головний редактор 05322-75-274, 05322-72-886 
e-mail: selopoltavske@ukr.net 
сайт: http:// www.sp.pl.ua  
 

2.8. Назва ЗМІ: газета «Наше слово» (Просвіта) 
Поштова адреса: м. Полтава, пров. Піонерський,4 
Контактні особи, телефон, факс, електронна адрес 
Гринь Мария Михайлівна, редактор 0532-564-145 
Карпачова Юлія, секретар 0532-564-145 
e-mail: nascheslovo@ukr.net 
 

3. Інтернет- видання 
3.1. Назва ЗМІ: агентство «Новини Полтавщини» 

e-mail: nov@pi.net.ua,  
сайт новин Полтавського регіону http://www.regionnews.poltava.ua 
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Розділ ІІІ. Навчальна діяльність 
 

3.1. Особливості навчальної діяльності  
фахівця психологічної служби 

3.1.1. Нормативне регулювання  
У Тимчасових нормативах часу на основні види роботи практичного 

психолога (соціального педагога)7 та Нормативах на основні види роботи 
соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами8 
зміст навчальної діяльності визначається як «викладання навчального 
матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків». 

Державним стандартом початкової загальної освіти визначено, що 
варіативна складова Базового навчального плану формується навчальним 
закладом самостійно з урахуванням особливостей навчального закладу та 
індивідуальних освітніх потреб учнів. Відповідно до Державного 
стандарту базової і повної середньої освіти змістовне наповнення її 
варіативної складової формується навчальним закладом з урахуванням 
особливостей регіону, типу закладу, індивідуальних освітніх потреб учня. 

Варіативна складова, згідно з Концепцією загальної середньої освіти 
(12–річна школа), охоплює регіональний і шкільний блоки та створює 
передумови для відображення у змісті природних, соціокультурних 
особливостей регіону, а, головне для диференціації, індивідуалізації, а у 
старшій школі і профільності навчання, задоволення освітніх потреб груп 
і окремих учнів з урахуванням умов роботи конкретної школи. Роль 
варіативного компонента у змісті шкільної освіти поступово зростає. У 
початковій школі на нього відводиться 8-10 % навчального часу, в 
основній – 15-20 %, у старшій – до 35 %. Якщо організація профільного 
навчання у старшій школі неможлива, години варіативного компонента 
пропорційно розподіляються між освітніми галузями інваріантної 
частини, використовуються для вивчення курсів за вибором9. 

Варіативна складова реалізується у формі факультативів, курсів за 
вибором; індивідуальних та групових занять. 

Факультативи, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття 
сплановані закладами освіти в робочих навчальних планах, проводяться 
через годину – дві після основних занять за окремим розкладом і 
фінансуються лише за бюджетні кошти. 

Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних 
занять та курсів за вибором становить 8 учнів у міських загальноосвітніх 
навчальних закладах та 4 у сільських.  

Обмежень  для  здійснення  індивідуальних    та групових занять не 
 

                                                           
7 Нормативи розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та 
затверджені наказом Міністерства освіти від 07.12.1995 р. № 339 
8 Нормативи наведено у листі МОН України від 05.03.08 р. № 1/9-128 
9 Постанова Колегії МОН України, Президії АПН України № 125-2 від 22.11.01 року «Про Концепцію 
загальної середньої освіти (12-річна школа)» 
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існує10. 
В інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів 

загальноосвітніх навчальних закладів зазначено: «Оцінювання навчальних 
досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 
№ 371. 

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне 
та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова 
атестація. 

Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з 
предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального 
плану закладу. 

Не підлягають обов'язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів 
з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в 
окремому (спеціальному) журналі»11. 

3.1.2. Визначення понять 
Робота факультативу, курсів за вибором здійснюється за навчальними 

програмами. Аналіз літератури свідчить про існування різних підходів до 
визначеннях навчальних програм та класифікацій. Наведені нижче 
визначення є взаємодоповнюючими, їх інтеграція сприяє більш повному 
розумінню поняття «навчальна програма», оскільки кожне з них висвітлює 
певну її специфіку. 

В залежності від ступеня зв’язку курсу, який забезпечує варіативну 
складову, зі змістом певного курсу чи предмета державного освітнього 
компонента виокремлюють: 

• курси за вибором (елективні курси), які доповнюють, 
поглиблюють зміст певного курсу чи предмета державного освітнього 
компонента і обираються учнем відповідно до його навчальних інтересів; 

• факультативні курси - навчальні курси, зміст яких 
безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом 
і який обирається для розширення свого загального кругозору, прилучення 
до нових сфер знання і людської діяльності [38]. 
Навчальна програма - державний документ, що визначає зміст, обсяг і 

вимоги до вивчення навчальних дисциплін, розвитку й виховання 
особистості відповідно до Державного стандарту загальної середньої 
освіти та навчальних планів12. 
                                                           
10 Наказ МОН України від 20.02.02 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності 
груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп 
загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при 
вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах». 
11

 Наказ МОН України від 03.06.2008 р. № 496 «Про затвердження інструкції з ведення 
класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів». 
12 Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 12.12.2002 р. № 1/9-556 «Порядок 
розроблення й запровадження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів» 
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Навчальна програма – це документ, який визначає зміст і обсяг знань, 
умінь і навичок, які необхідно засвоїти з кожного навчального предмета, а 
також зміст розділів і тем із розподілом їх за роками навчання [20]. 
Навчальна програма – ескізна інформаційна модель певної 

педагогічної системи, що відображає цілі навчання і виховання, які 
реалізуються вивченням даного навчального предмета [15].  

Шаронова Н. В. вважає, що модель навчального курсу можна 
зобразити у вигляді ланцюжка, де навчальна програма є окремою ланкою 
між навчальним планом і навчальними виданнями [92].  

 

Навчальний 
план  

→ 
Навчальна 
програма 

→ 
Підручник, 
методична 
література 

→ 
Тематичний 

план 
→ 

Конспект 
заняття 

 
За класифікацією С. Лебедєва існують типові (орієнтовні), 

модернізовані (адаптовані до навчального закладу), експериментальні, та 
авторські навчальні програми [48]. Кожен із видів названих програм може 
бути авторським, оскільки розробляється одним автором, або авторським 
колективом. 
Авторська програма – це спроектований самим учителем (автором, 

кількома авторами) на основі власної методичної концепції навчально-
виховний процес, спрямований на оновлення змісту шкільного 
(регіонального) компонента освіти й одержання вагомих результатів [35,  
с. 16]. 
Адаптована програма – це програма, розроблена індивідуально або 

колективно, що регламентує викладання певної галузі знань (сукупності 
галузей), відмінна від чинних загальнодержавних навчальних програм 
структурою побудови навчального матеріалу та використання додаткового 
змісту (компонента знань). Переважно адаптовані програми орієнтовані не 
стільки на збільшення обсягу матеріалу, як на його більш змістовне 
опрацювання: розв’язування задач підвищеної складності з математики, 
фізики, хімії; використання широкої історичної бази із суспільних 
дисциплін; розгляд більш глибокої літературної проблематики, жанрового 
різноманіття на заняттях з літератури, об’ємніша тематика з іноземних 
мов, тощо [35, с.16]. 
Навчально-методичний комплект (комплекс) – у повному обсязі має 

такий вигляд: анотація, програма курсу і тематичний план, навчальний 
посібник для учнів (у друкованій або іншій формі, наприклад, інтерактивна 
комп’ютерна програма, Інтернет ресурс), методичні рекомендації для 
учителів (розробки занять, хрестоматія), анотований список літератури, 
робочий зошит, завдання для самостійної роботи учнів [28]. 

У навчальній діяльності для забезпечення варіативної складової 
навчальних планів ПП та СП можуть використовувати як програми 
факультативів та курсів за вибором, що мають гриф Міністерства освіти і 
науки України, так і авторські, які затверджені на обласному рівні. 
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3.1.3. Порядок затвердження авторських навчальних програм на 
обласному рівні 

Вивчення стану навчальної діяльності співробітників психологічної 
служби, яке проводилося Центром у травні 2009 р., показало, що у 81 
навчальному закладі області діють: 109 гуртків, які відвідують 1879 учнів 
(1,3 % від загальної кількості учнів); 107 факультативів, які відвідують 
2177 учнів (1,5 % від загальної кількості учнів). 

Однією з перешкод на шляху введення факультативів та курсів за 
вибором психологічної спрямованості є відсутність навчальних програм, 
затверджених на рівні Міністерства освіти і науки України. Отже, розробка 
та затвердження авторських навчальних програм з психології для 
викладання варіативної складової є актуальним завданням для 
співробітників психологічної служби. 

Авторська програма, як і будь-який інноваційний проект, має пройти 
фахову та науково-методичну експертизу. У листі Міністерства освіти і 
науки України № 1/9-472 від 28.10.02 р. «Про застосування Закону України 
«Про загальну середню освіту» щодо розширення мережі та організації 
навчально-виховного процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах» зазначено: 
«Авторські навчальні програми та посібники, що розроблені 
педагогічними працівниками гімназії, ліцею, колегіуму, вищих навчальних 
закладів, науково-дослідних установ, для використання під час вивчення 
варіативної складової навчального плану, можуть використовуватися після 
відповідного рецензування, схвалення науковими радами певного 
профілю, погодження в обласних інститутах післядипломної освіти і 
затвердження відповідними управліннями освіти і науки 
облдержадміністрацій» [49, с. 14]. 

Одним із основних завдань Науково-методичної ради Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти                              
ім. М.В. Остроградського, як зазначено у відповідному Положенні, є 
«визначення на підставі експертних оцінок доцільності використання 
навчальних видань (навчальних планів, програм, методичних, навчально-
методичних посібників, довідників тощо) та надання в установленому 
порядку рекомендацій до друку». 

Таким чином, затвердження авторських програм факультативів та 
спецкурсів з психології на обласному рівні включає наступні кроки: 

• схвалення авторської програми експертною комісією при Центрі; 
• представлення авторської програми та витягу з протоколу 

експертної комісії на Науково-методичній раді ПОІППО                             
ім. М.В. Остроградського для погодження та отримання рішення про 
доцільність використання; 

• затвердження авторської програми Головним управліннями 
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації. 
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3.2. Навчальна програма з психології 
«Психологічна абетка» 

Відповідно до вимог, зазначених у листі МОН України № 1/9–472 від 
28.10.02 р. «Про застосування Закону України «Про загальну середню 
освіту» щодо розширення мережі та організації навчально-виховного 
процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах», авторська програма: 

• пройшла фахову експертизу (схвалена рішенням експертної 
комісії при Центрі, протокол № 4 від 28.10.2008 р.);  

• пройшла науково-методичну експертизу (погоджена Науково-
методичною радою ПОІППО ім. М. В. Остроградського протокол № 5 від 
26.11.09 р.); 

• затверджена Головним управлінням освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації до використання в навчальних закладах Полтавської 
області під час вивчення варіативної складової навчального плану. 

 
Пояснювальна записка 

Психологічні знання необхідні кожній людині. Знаючи себе та інших, 
учні прагнутимуть до удосконалення власних можливостей, поліпшення 
своїх взаємин із навколишнім  світом. Успіх у будь-якій діяльності 
значною мірою залежить від наявності системи психологічних знань і 
уміння їх повсякденно застосовувати у житті. Проблема успішної 
соціалізації особистості в суспільстві є найбільш актуальною.  

Метою факультативного курсу «Психологічна абетка» є засвоєння 
учнями основ психологічних знань, які сприяють самопізнанню, розвитку 
пізнавальної сфери (пам’яті, уваги, мислення); формують навички 
навчальної діяльності; підвищують психологічну культуру особистості. 

Основні завдання програми: 
• ознайомити учнів з основними психологічними поняттями та з 

основними розділами психології; 
• зорієнтувати кожного учня на саморозвиток та 

самовдосконалення; 
• розвивати пізнавальну сферу (пам’ять, увагу, творче мислення); 
• сприяти розвитку творчої, гармонійно розвиненої особистості; 
• створити умови для інтелектуального зростання учнів; 
• сформувати навички самостійного навчання. 
Програма складається з 16 занять, (1 заняття на тиждень). 
Кількість учасників 15-30 учнів, вікова категорія 8-12 років.  
Прогнозований результат: під час навчання у учнів активізується 

розвиток пізнавальних процесів; сформуються навички розпізнавання 
емоцій, саморегуляції власного емоційного стану, настрою; 
конструктивного спілкування; поповняться знання про індивідуальні 
особливості людини; підвищиться мотивація до саморозвитку та 
самовдосконалення. 

Особливості побудови програми: 
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• Програма складається із 6 розділів, які поділяються на окремі 
теми, що дає можливість використовувати її для навчально-тематичного 
планування. 

• Програма передбачає чітке поурочне планування матеріалу, який 
висвітлює основні напрями сучасної психологічної науки і практики. 

• До кожної теми й уроку підібрані лекції, де вчитель у довільній 
формі передає знання учням із використанням різного типу наочності, в 
тому числі аудіо та відео матеріалів. 

• Проводяться практичні заняття: тести, розвивальні вправи, 
мозковий штурм, рольові ігри, дискусії, дебати, тренінги. 

• Розділи програми складені з тем занять таким чином, щоб два 
уроки можна було відвести на контроль знань, тематичне опитування. 

Під час занять необхідно: 
• Забезпечити конфіденційність психодіагностичних даних 

отриманих учнями під час самодіагностики. 
• Виявляти толерантність, коректність, безоціночне ставлення до 

особистості учнів. 
• Враховувати, що будь-який результат отриманий учнем під час 

роботи за програмою – позитивний, оскільки є індивідуальним 
досягненням у роботі учня над собою. 

 
Навчально-тематичний план 

№ Тема 
К-ть 
год. 

1. Розділ І. Психологія як наука 1 
1.1. Тема 1. Предмет психології. Основні складові психології як 

науки. Поняття психіки.  
Практична робота: тренінгові вправи на згуртованість 
колективу. 

1 

2. Розділ ІІ. Пізнавальні психічні процеси 6 
2.1. Тема 2. Поняття про відчуття та сприймання як початкові 

ланки пізнавального процесу. 
Практична робота: дослідження зорових відчуттів, гра на 
розвиток зорових відчуттів «Впізнай предмет». 

1 

2.2. Тема 3. Поняття про увагу, види уваги, властивості уваги, 
засоби розвитку уваги. 
Практична робота «Коректурна проба», розвивальні вправи 
на переключення, концентрацію та розподіл уваги. 

1 

2.3. Тема 4. Поняття про пам’ять, мнемічні властивості 
особистості. 
Практична робота: використання методик на виявлення 
домінуючого виду пам’яті (зорової, слухової, дієвої), 
вивчення смислової пам’яті, короткочасної пам’яті, надання 
практичних рекомендацій з розвитку пам’яті. 

1 
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2.4. Тема 5. Загальна характеристика мислення. 
Практична робота: використання методик «Виключення 
понять», «Четвертий зайвий»; вправи на розвиток мислення. 

1 

2.5. Тема 6. Поняття про уяву, види і прийоми уяви. 
Практична робота: вправи на розвиток уяви. 

1 

2.6. Тема 7.Творчі здібності, їх розвиток. 
Практична робота: тест «Здібності». 

1 

3. Розділ ІІІ. Особистість та її індивідуальні особливості 3 
3.1. Тема 8. Поняття про характер, його особливості. 

Практична робота: анкета «Оцінювання мого характеру». 
1 

3.2. Тема 9. Звички, самоконтроль, саморегуляція. 
Практична робота: «Пізнай себе». 

1 

3.2. Тема 10. Поняття про поведінку. 
Практична робота: оцінка рівня дисциплінованості. 

1 

4 Розділ ІV. Психічні стани особистості 2 
4.1. Тема 11. Загальне поняття про емоції та почуття. Емоційні 

стани. Види почуттів. Почуття тривоги. 
Практична робота: розвивальні вправи на розпізнання 
емоцій за виразом обличчя, вправа «Відтвори емоцію». 

1 

4.2. Тема12. Поняття про стрес. Причини стресових ситуацій та 
шляхи запобігання стресу. 
Практична робота: розвивальні вправи на зняття 
напруження, релаксаційні вправи. 

1 

5 Розділ V. Психологія спілкування 4 
5.1. Тема 13. Поняття про спілкування. Вербальна і невербальна 

комунікація ( І частина). 
Практична робота: розвиток комунікативних вмінь та 
навичок. 

1 

5.2. Тема 14. Поняття про спілкування. Вербальна і невербальна 
комунікація ( ІІ частина). 
Практична робота: розвиток комунікативних вмінь та 
навичок. 

1 

5.3. Тема15. Психологія конфлікту. Конфліктні ситуації та 
шляхи їх розв’язання. 
Практична робота: вправи на конструктивне подолання 
конфліктних ситуацій. 

1 

5.4. Тема 16. Тематичне опитування. Обговорення і повторення 
вивченого матеріалу. Контроль знань. 
Практична робота: вправи на пізнання себе, свого 
положення в соціумі 

1 

 Всього 16 
Урок 1 

Тема. Предмет психології. Основні складові психології як науки. 
Поняття психіки. 
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Мета. Ознайомити учнів з поняттям психіки, надати інформацію про 
предмет психологічної науки, сприяти формуванню інтересу до вивчення 
психології, самопізнання. 

Обладнання. Робочі зошити, ручки, магнітофон, м’яка іграшка, м’яч. 
Урок 2 

Тема. Поняття про відчуття та сприймання як початкової ланки 
пізнавального процесу. 

Мета. Сформувати уявлення про психічні функції сприйняття та 
відчуття, розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 
допомогти учням визначити свій нижній та верхній поріг чутливості. 

Обладнання. Робочі зошити, ручки, таблиця подразників органів 
чуття, м’яка іграшка, кольорові олівці чи фломастери, сірники, годинник. 

Урок 3 
Тема. Поняття про увагу, види уваги, властивості уваги, засоби 

розвитку уваги. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттям уваги, видами уваги, надати 

знання щодо розвитку і формування уваги. 
Обладнання. Робочі зошити, ручки, таблиця подразників органів 

чуття, м’яка іграшка, секундомір,бланк методики. 
Урок 4 

Тема. Поняття про пам’ять, види пам’яті, мнемічні властивості 
особистості. 

Мета. Ознайомити учнів з поняттям пам'ять, видами пам’яті й 
основними прийомами запам’ятовування інформації; сформувати потребу 
розвивати свою пам'ять, а також навчити прийомам мнемотехніки. 
Визначити роль пам’яті у формуванні особистості. 

Обладнання. Робочі зошити, картки з малюнками, текстом, 
секундомір, аркуші паперу, ручки, бланки методик. 

Урок 5 
Тема. Загальна характеристика мислення. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттям мислення, сприяти розвитку 

мисленнєвих операцій, формувати навички активізації мислення. 
Обладнання. Робочі зошити, ручки, м’яка іграшка, олівці, бланки 

методик. 
Урок 6 

Тема. Поняття про уяву, види і прийоми уяви. 
Мета. Ознайомити учнів із поняттям уяви, формувати вміння 

розвивати уяву, створювати образи. 
Обладнання. Робочі зошити, ручки, м’яка іграшка, олівці, 

магнітофон, плакат із плямами, фарби, бланки методик. 
Урок 7 

Тема. Творчі здібності, їх розвиток. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттям творчі здібності, формувати у 

них активну позицію щодо розвитку здібностей, прагнення до успіху, 
самовдосконалення та підвищити мотивацію до самопізнання. 
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Обладнання. Робочі зошити, аркуші паперу, ручки, гумки, стікери, 
олівці, фломастери, секундомір, бланки методик, таблиця. 

Урок 8 
Тема. Поняття про характер та його особливості. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттями характер, риси характеру. 

Сформувати навички оцінки рис характеру. 
Обладнання. Робочі зошити, аркуші паперу, ручки, гумки, олівці, 

фломастери, бланки анкет. 
Урок 9 

Тема. Звички. Самоконтроль, саморегуляція. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттям звичка, самоконтроль, 

характеристикою звичок. Виховувати здатність до самоконтролю, як одну 
з передумов досягнення успіху. Формувати навички саморегуляції. 

Обладнання. Робочі зошити, аркуші паперу, ручки, гумки, олівці, 
фломастери. 

Урок 10 
Тема. Поняття про поведінку. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттям поведінка, дисциплінованість. 

Формувати прагнення до дисциплінованості, успіху, самовдосконалення. 
Підвищити мотивацію учнів до самопізнання.  

Обладнання. Робочі зошити, аркуші паперу, ручки, гумки, олівці, 
фломастери. 

Урок 11 
Тема. Загальне поняття про емоції та почуття. Емоційні стани. Види 

почуттів.  
Мета. Ознайомити учнів з поняттями: емоції, почуття та формами їх 

переживання, застосувати отриманні знання - психодіагностика 
психологічних особливостей; розвивати навички діагностування 
емоційного стану інших людей та вдосконалювати навички виявлення 
своїх почуттів та емоцій. 

Обладнання. Робочі зошити, аркуші паперу, ручки, гумки, олівці, 
фломастери, картки із зображенням різних емоційних станів, магнітофон. 

Урок 12 
Тема. Поняття про стрес. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттям стресу, закріпити знання про 

емоційне здоров’я, стреси та причини їх виникнення, відпрацювати 
практичні навички збереження власного емоційного здоров’я, 
стимулювати розвиток емоційної сфери учнів. 

Обладнання. Робочі зошити, аркуші паперу, ручки, гумки, олівці, 
фломастери, магнітофон. 
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Урок 13 
Тема. Поняття про спілкування. Вербальна і невербальна комунікація.  
Мета. Ознайомити учнів з поняттям спілкування, видами 

спілкування, сприяти розвитку самопізнання, комунікативних здібностей 
учнів. 

Обладнання. Робочі зошити, аркуші паперу, ручки, гумки, олівці, 
фломастери. 

Урок 14 
Тема. Поняття про спілкування. Вербальна і невербальна комунікація.  
Мета. Ознайомити учнів з видами спілкування, поняттями активне та 

пасивне слухання, толерантність; розвивати  комунікативні здібності. 
Обладнання. Робочі зошити, аркуші паперу, ручки, гумки, олівці, 

фломастери. 
Урок 15 

Тема. Психологія конфлікту. Конфліктні ситуації та шляхи їх 
розв’язання.  

Мета. Ознайомити учнів з поняттям конфлікту, конфліктних 
ситуацій, фазами виникнення конфліктів, розвивати здатність творчо 
вирішувати конфліктні ситуації, створити умови для набуття навичок 
ведення переговорів. 

Обладнання. Робочі зошити, аркуші паперу, ручки, гумки, олівці, 
фломастери. 

Урок 16 
Тема. Тематичне опитування. Обговорення і повторення вивченого 

матеріалу. Контроль знань.  
Мета. Ознайомити учнів з результатами самодіагностичних 

досліджень. Узагальнити набуті психологічні знання. Формувати інтерес 
до самопізнання. 

Обладнання. Робочі зошити, аркуші паперу, ручки, гумки, олівці, 
фломастери. 

Література до навчальної програми з психології «Психологічна абетка» 
1. Васильева З. И. Изучение личности школьника учителем / Васильева З. И. – М., 
1991. 
2. Живолуп Л. В. Школа молодого психолога : [навчально-методичний посібник] / 
Живолуп Л. В. – Кременчук, 2007. – 53 с. 
3. Калашнікова Л. В. Психологія розвитку : [навчально-методичний посібник] / 
[Калашнікова Л. В., Гурова О. М., Зубченко В. І., Уличний І. А.]. – Кіровоград : 
РВЦКДПУ ім. В. Винниченка, 1997. 
4. Коваль И. Учимся мыслить. Развивающие игры для детей от 4 до 9 лет / Коваль И. 
– Харьков, 2007. – 256 с. 
5. Макманов С. И. Психодиагностика в тренинге / Макманов С. И., Хрящева Н. Ю. – 
Санкт-Петербург : Институт тренинга, 1996. 
6. Олексюк О.О. Поради психолога батькам / Олексюк О.О. – Хорол, 2006. – 32 с. 
7. Сергєєнкова О. Самопізнання. [конспект ровивально-корекційних занять для 
учнів початкової школи] / Сергєєнкова О. // Психолог. – 2005. – № 29-32. – С. 3–115. 
8. Таланова Ю. Психологічна абетка / Таланова Ю. // Психолог – 2007. – № 21-22. – 
С. 4–14. 
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3.3. Навчальна програма з психології 
«Успішна людина сучасності» 

Відповідно до вимог, зазначених у листі МОН України № 1/9–472 від 
28.10.02 р. «Про застосування Закону України «Про загальну середню 
освіту» щодо розширення мережі та організації навчально-виховного 
процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах», авторська програма: 

• пройшла фахову експертизу (схвалена рішенням експертної 
комісії при Центрі, протокол № 4 від 28.10.2008 р.);  

• пройшла науково-методичну експертизу (погоджена Науково-
методичною радою ПОІППО ім. М. В. Остроградського протокол № 5 від 
26.11.09 р.); 

• затверджена Головним управлінням освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації до використання в навчальних закладах Полтавської 
області під час вивчення варіативної складової навчального плану. 

 
Людське життя  
завжди було і буде  
героїчною спробою 

усвідомити самого себе. 
Е. Фром 

Пояснювальна записка 
Ми живемо в один із самих цікавих, насичених подіями та 

інформацією періодів, які коли-небудь знала цивілізація. Людство 
здійснило динамічний перехід до інформаційної епохи. Сучасні 
інформаційні технології змінюють наше життя з наростаючою динамікою. 
Відкриваються все нові можливості перед сучасними людьми в плані 
розвитку їх здібностей та самореалізації, але це вимагає від нас перегляду 
відповіді на питання: хто ми такі і куди рухаємось? Старі уявлення про 
життя більше не працюють. 

Для вирішення соціальних, екологічних, політичних, економічних, 
культурологічних та інших проблем сучасності потрібні люди, які дійсно 
можуть їх вирішити. Людина третього тисячоліття повинна навчитися йти 
в ногу з часом, вміти використовувати нові можливості епохи інформації в 
своїй діяльності, розвивати свої здібності і таланти в сучасних умовах, 
можливо оволодіти декількома спеціальностями одночасно, але при цьому 
не потерпати від синдрому прискореного мислення, залишаючись 
гуманною людиною, здатною на любов та милосердя. 

В 21 столітті найадаптованішими людьми будуть ті, хто вміє 
змінюватися, постійно оволодівати новими уміннями та навичками 
настільки швидко, як того вимагає життя. 

Можливість реалізації нових цілей та завдань сучасності потребує 
відповідної перебудови змісту освіти, введення нових предметів 
гуманітарного циклу, які б дозволили учням одержати досвід пізнання 
самого себе, розуміння інших людей, формування конструктивної 
взаємодії з оточуючим світом. 
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Питання самопізнання, взаємодії з оточуючим світом, реалізації своїх 
здібностей, вибору майбутньої професії стають особливо актуальними в 
підлітковому віці. 

Серед життєвих цінностей, які важливі саме для сучасного підлітка, на 
перших позиціях знаходяться такі цінності, як сім’я, здоров’я, спілкування, 
вибір професії та майбутня кар’єра, спілкування, любов, дружба. Підліток 
починає задавати собі та оточуючим такі споконвічні питання: «Хто я?», 
«Який я?», «Заради чого я живу?», «Як зробити правильний вибір?», «Як 
стати успішною людиною?» та інші. 

Життя душі підлітка насичене, сповнене внутрішніх конфліктів, 
різних емоцій та почуттів, які часто потребують зваженості та розуміння з 
боку оточуючих. Але сучасний підліток, як правило, знаходиться в 
складній соціальній ситуації, коли дещо втрачені традиції родинного 
виховання, а засоби масової інформації і соціальні інститути не дають 
йому адекватної цілісної моделі успішного життя в різних сферах 
життєдіяльності. Тому знання з основ психології можуть допомогти юній 
людині знайти відповідь на актуальні питання її життя, та зробити 
успішний життєвий вибір. 

Метою курсу «Успішна людина сучасності» є засвоєння учнями 
психологічних знань, що сприяють розвитку соціальної компетентності 
через самопізнання, самовдосконалення та самореалізацію. 

Основні завдання програми: 
• формування гуманістичного світогляду; 
• розвиток психологічної культури та компетентності; 
• поглиблення здатності учнів до самоаналізу та 

самовдосконалення, вміння робити вибір та брати на себе відповідальність 
за своє життя; 

• оволодіння учнями навичками конструктивного спілкування; 
• розвиток креативних здібностей, вміння усвідомлювати 

особливості своїх пізнавальних процесів та використовувати їх у 
вирішенні актуальних завдань; 

• формування позитивного мислення, вміння знаходити вихід із 
конфліктних та скрутних ситуацій; 

• сприяння самоусвідомленню власних емоцій та розвитку 
здатності до саморегуляції; 

• оволодіння навичками здорового способу життя. 
Структура курсу: 1 урок на тиждень для учнів 8-х класів (35 годин 

на рік).  
Програма передбачає: 
• Чітке поурочне планування матеріалу, який освітлює основні 

напрями сучасної психологічної науки та практики, актуальні для 
підліткового віку, що спрощує можливість користування програмою в 
рамках базового навчального плану навчального закладу. 
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• До кожної теми й уроку підібрані відповідні практичні завдання: 
тести, дискусії, рольові та ділові ігри, проблемні ситуації, вправи на 
розвиток індивідуальних вмінь та навичок, що сприяє активній участі 
кожного учасника у вирішенні актуальних питань саморозвитку. 

• У засвоєнні психологічних знань використовується робота в 
парах та групова робота, що сприяє системній роботі над розвитком 
комунікативних здібностей учнів. 

• Програма спонукає учнів до самостійних роздумів над питаннями 
самоаналізу та самовдосконалення через систему домашніх завдань. 

• Для закріплення вивченого матеріалу використовуються 
тематичні практичні завдання, які мають розвивальний характер. 

• Для обговорення самих актуальних питань підліткового віку 
проводяться години спілкування у тренінговій, або дискусійній формі, які 
не оцінюються вчителем. Це сприяє формуванню довірливих 
взаємостосунків в класному колективі, удосконаленню навичок 
толерантної поведінки. 

• Особлива увага приділяється усвідомленню необхідності 
позитивного та творчого мислення в житті людини, технологіям 
планування своєї життєдіяльності, саморефлексії , саморегуляції емоцій. 

• Система оцінювання знань з основ психології повинна сприяти 
підвищенню самооцінки учня та бажанню самовдосконалюватися.  

Очікувані результати. Курс з психології «Успішна людина 
сучасності» передбачає оволодіння учнями: 

• основними теоретичними поняттями науки психології; 
• навичками практичної роботи з тестами, методиками і 

психотехніками; 
• вміннями аналізувати особливості своєї особистості та 

усвідомлювати шляхи до самовдосконалення; 
• навичками позитивного світосприйняття; 
• знаннями про закономірності успішної діяльності; 
• вмінням планувати своє життя; 
• навичками конструктивного спілкування з людьми різних 

категорій; 
• навичками саморегуляції емоціями та почуттями. 

 
Навчально-тематичний план 

№ Тема 
К-ть 
годин 

1. Розділ І. Психологія як наука 2 
1.1. Урок № 1. Знайомство «Світ мого я», бесіда «Успішна 

людина – це…» 
1 

1.2. Урок № 2. Психологія – наука про душу. Психіка. Функції 
психіки в житті людини. 

1 

2 Розділ ІІ. Психологія пізнавальних процесів 7 
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2.1. Урок № 3. Відчуття і сприймання. Поняття про відчуття. 
Сприймання, його види і властивості. 

1 

2.2. Урок № 4. Увага. Функції і види уваги. Розвиток уваги. 1 
2.3. Урок № 5. Практична робота. Тренувальні вправи на 

розвиток уваги (коректурна проба Бурдона, таблиці Шульте, 
«Порахуй предмети» та ін.) 

1 

2.4. Урок № 6. Поняття про пам’ять. Типи пам’яті. 
Закономірності пам’яті. Розвиток пам’яті. 

1 

2.5. Урок № 7. Мислення. Основні розумові операції( аналіз, 
порівняння, синтез, абстрагування, узагальнення). Способи 
активізації мислення. 

1 

2.6. Урок № 8. Поняття про уяву. Види уяви. Розвиток уяви. Уява 
і творчість. Гра на розвиток уяви «Цивілізація». 

1 

2.7. Урок № 9. Тематичне опитування за темою «Пізнавальні 
процеси». Твір-роздум «Роль інтелекту в житті людини». 

1 

3. Розділ ІІІ. Психологія особистості 5 
3.1. Урок № 10. Загальне уявлення про особистість. Особистість і 

індивідуальність. Здібності. Природа людських здібностей. 
Розвиток здібностей. 

1 

3.1. Урок № 11. Типи вищої нервової системи. Темперамент. 
Типи темпераменту. Темперамент і особистість.  
Практична робота: визначення типу темпераменту за тестом 
Айзенка. 

1 

3.2. Урок № 12. Характер. Риси характеру. Формування 
характеру. Спілкування за темою: «Характер і доля». 

1 

3.3. Урок № 13. Емоції та почуття. Роль емоцій в житті людини. 
Саморегуляція емоцій. 

1 

3.4. Урок № 14. Урок-тренінг «Світ моїх почуттів» (з елементами 
арт-діяльності). 

1 

3.5. Урок № 15. Урок спілкування «Бог є Любов». 1 
4. Розділ ІV. Професійне самовизначення особистості 4 

4.1. Урок № 16. Світ сучасних професій. Поняття про професію 
та спеціальність. Класифікація професій за ознаками. 

1 

4.2. Урок № 17. Урок-тренінг «Вибір професії». 1 
4.3. Урок № 18. Практична робота «Моя майбутня професія» 

(самодіагностика). 
1 

4.4. Урок № 19. Урок-зустріч з людьми різних професій «Мій 
успішний вибір». 

1 

5. Розділ V. Психологія спілкування 4 

5.1. 
Урок № 20. Поняття про спілкування. Функції спілкування. 
Вербальне та невербальне спілкування. Бар’єри спілкування. 
Стратегії ефективного спілкування. 

1 

5.2. Урок № 21. Тренінг ефективного спілкування. 1 
5.3. Урок № 22. Рольова гра «Батьки і діти. Шляхи до 1 
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взаєморозуміння». 
5.4.  Урок № 23. Тематичне оцінювання. 1 
6. Розділ VІ. Стратегія здоров’я 4 

6.1. Урок № 24. Здоров’я людини (фізичне, душевне, духовне). 
Фактори, що впливають на здоров’я людини. Самоаналіз 
стану здоров’я. Вправа «Колесо життя». 

1 

6.2. Урок № 25. Мислення, що дарує здоров’я й успіх. Патогенне 
і саногенне мислення. Емоції і здоров’я людини. 

1 

6.3. Урок № 26. Поняття про стрес. Способи зняття стресу. 
Поведінка в кризових ситуаціях. 

1 

6.4. Урок № 27. Тренінг позитивного мислення «Мистецтво 
радіти життю». Розробка стратегії зміцнення здоров’я. 

1 

7. Розділ VІІ. Управління часом 2 
7.1. Урок № 28. Час і життя людини. Основи раціонального 

використання часу. Індивідуальний аналіз ефективності 
використання часу. 

1 

7.2. Урок № 29. Практична робота: календарне і перспективне 
планування часу. 

1 

8. Розділ VІІІ. Актуальні проблеми сучасної молоді 6 
8.1. Урок № 30. Психологія вибору. Бесіда «Як зробити 

правильний вибір?». 
1 

8.2. Урок № 31. Засоби масової інформації та їх вплив на 
свідомість людини. Бесіда «Як не стати жертвою маніпуляцій 
свідомістю?» 

1 

8.3. Урок № 32. Молодіжні організації (державні, громадські, 
неформальні). Зустріч з представниками молодіжних 
організацій. 

1 

8.4. Урок № 33. Особливості інституту сім’ ї на сучасному етапі. 
Бесіда «Як створити здорову сім’ю?». 

1 

8.5. Урок спілкування «Образ мого майбутнього». 1 
8.6. Підсумковий урок «Успішна людина сучасності». 1 

 Всього 35 
 

Урок № 1 
Тема. Знайомство: «Світ мого я». Бесіда «Успішна людина – це…». 
Мета. Розвивати навички самопрезентації, розвивати самосвідомість, 

адекватну самооцінку та самоповагу, толерантне ставлення до оточуючих. 
Обладнання. Зошити для конспектів, ручки, роздатковий матеріал до 

вправ «Дерево моїх цінностей», «Сонечко мого Я», анкета «Актуальні 
питання мого життя», ватмани для запису колективних правил спілкування 
на уроках психології та результатів мозкового штурму «Успішна людина – 
це..». 

Урок № 2 
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Тема. Психологія – наука про душу. Психіка. Функції психіки в житті 
людини. Свідоме і несвідоме. Методи психології. 

Мета. Ознайомити учнів з предметом і завданням психології, з 
основними функціями психіки в житті людини, методами психології, 
завданнями й місцем психології у системі наук на сучасному етапі, 
сприяти розвитку інтересу учнів до самопізнання як основи успішного 
життя.  

Обладнання. Зошит для конспектів, опорні схеми за темою, таблиця 
«Психологія в системі сучасних наук». 

Основні поняття для засвоєння за І розділом: психологія, психіка, 
умовний рефлекс, сигнальні системи, свідоме і несвідоме, методи 
психології ( спостереження, експеримент, опитування, самоспостереження, 
тест). 

Урок № 3 
Тема. Відчуття і сприймання. Поняття про відчуття. Сприймання, 

його види і властивості. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттям «пізнавальні процеси»; 

розглянути механізм процесу сприйняття, його характеристики і види, 
закономірності соціального сприйняття; спонукати учнів до роздумів над 
тим, як поведінка людини впливає на результат соціального сприйняття. 

Обладнання. Зошит, ручка, опорна схеми «Сенсорні системи», 
«Пізнавальні процеси». 

Урок № 4 
Тема. Увага. Функції і види уваги. Розвиток уваги. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттям уваги, її механізмами, видами, 

структурою, розглянути на практиці прийоми розвитку уваги, формувати 
навички регуляції довільної уваги, формувати в учнів потребу бути 
уважними до себе та оточуючих людей. 

Обладнання. Зошит для конспектів, ручка, опорна схема «Види 
уваги», стимульний матеріал до вправ «Об’єм уваги», «Три справи 
одночасно», «Знайди зміст». 

Урок № 5 
Тема. Практична робота. Тренувальні вправи на розвиток уваги 

(коректурна проба Бурдона, таблиці Шульте, «Порахуй предмети» та ін.) 
Мета. Розвивати та тренувати увагу. 
Обладнання. Стимульний матеріал (таблиці Шульте, секундомір, 

бланки для коректурної проби, тесту «Порахуй предмети»). 
Урок № 6 

Тема. Поняття про пам’ять. Типи пам’яті. Закономірності пам’яті. 
Розвиток пам’яті. 

Мета. Ознайомити учнів з поняттям пам’яті, типами пам’яті, 
фізіологічними основами пам’яті, способами запам’ятовування, 
прийомами розвитку пам’яті. 
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Обладнання. Опорні схеми за темою «Пам'ять», стимульний матеріал 
до вправ «Буквосполучення», «Зорове запам’ятовування геометричних 
фігур», «Ланцюжкові асоціації». 

Урок № 7 
Тема. Мислення. Основні розумові операції: аналіз, синтез, 

узагальнення, абстрагування, порівняння, класифікація, аналогія. Способи 
активізації мислення. 

Мета. Сформувати в учнів уявлення про мислення, основні розумові 
операції, стимулювати в них бажання розвивати свій інтелект та здібності 
через навчальну діяльність. 

Обладнання. Опорні схеми за темою «Мислення», тест розвитку 
просторового мислення (ТПМ), як тренувальна вправа. 

Урок № 8 
Тема. Поняття про уяву. Види уяви. Розвиток уяви. Уява і творчість. 

Гра на розвиток уяви «Цивілізація». 
Мета. Ознайомити учнів з уявою як пізнавальним процесом; 

факторами, що впливають на розвиток творчих здібностей людини; 
створити ситуацію колективної творчості (гра «Цивілізація»). 

Обладнання. Ватмани, фломастери, олівці, маркери для колективної 
творчості. 

Урок № 9 
Тема. Тематичне опитування за темою «Пізнавальні процеси». Твір-

роздум на тему «Роль інтелекту в житті людини». 
Основні поняття для засвоєння за ІІ розділом: відчуття й види 

відчуттів, їх співвідношення; увага, властивості уваги (обсяг, розподіл, 
стійкість, концентрація, переключення); види уваги (мимовільна, 
довільна,післядовільна); пам’ять, процеси пам’яті (запам’ятовування, 
збереження, відтворення), типи пам’яті; уява, види уяви( репродуктивна, 
продуктивна), креативність, способи створення образів уяви. 

Урок № 10 
Тема. Загальне уявлення про особистість. Особистість і 

індивідуальність. Здібності. Природа людських здібностей. Розвиток 
здібностей. 

Мета. Спонукати учнів до роздумів над поняттями: людина, індивід, 
індивідуальність, ознайомити з біологічними та соціальними факторами 
розвитку особистості, розглянути основні характеристики особистості 
(прабатьківський фонд, психічні якості, характер, сфера інтересів, 
соціальна активність, моральні засади, потреби, мотиви), пробудити в 
учнів інтерес до вивчення власних здібностей та саморозвитку. 

Обладнання. Таблиця «Піраміда потреб Маслоу», опорна схема за 
темою «Особистість», ватмани для проведення групової роботи 
«Особистість – це…». 
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Урок 11 
Тема. Типи вищої нервової системи. Темперамент. Типи 

темпераменту. Темперамент і особистість. Практична робота: визначення 
типу темпераменту за тестом Айзенка. 

Мета. Ознайомити учнів із історією розвитку поняття темперамент, 
навчити встановлювати зв’язок між типом вищої нервової діяльності та 
психологічними характеристиками різних типів темпераменту, освоїти 
методи визначення типу темпераменту, спонукати учнів до 
самоспостереження та самовиховання. 

Обладнання. Таблиця «Коло Айзенка», тест Айзенка на визначення 
типу темпераменту. 

Урок № 12 
Тема. Характер. Риси характеру. Формування характеру. Спілкування 

за темою «Характер і доля». 
Мета. Ознайомити учнів із поняттям характер, допомогти їм 

визначити сильні і слабкі сторони власного характеру, намітити шляхи до 
вдосконалення своїх психологічних рис, сприяти усвідомленню учнями 
важливості виховання характеру для успішного життя. 

Обладнання. Ватмани для групової роботи «Риси характеру», листи 
формату А4 для виконання індивідуального завдання «Мої сильні і слабкі 
сторони». 

Урок № 13 
Тема. Емоції та почуття. Роль емоцій в житті людини. Саморегуляція 

емоцій. 
Мета. Ознайомити учнів з фізіологічною основою емоцій, 

різноманітністю їх прояву, формами переживання почуттів, допомогти 
зрозуміти механізми управління своїм настроєм, пробудити інтерес до 
опанування методами саморегуляції емоцій. 

Обладнання. Таблиця «Поле почуттів», ватмани для групової роботи. 
Урок № 14 

Тема. Урок-тренінг «Світ моїх почуттів». 
Мета. Сприяти усвідомленню учнями природи своїх емоцій, 

формувати вміння розпізнавати їх в собі та інших, розвивати почуття 
емпатії, формувати навички саморегуляції. 

Обладнання. Ватмани, листи формату А3, А4, маркери, фломастери, 
акварельні фарби, релаксаційна музика. 

Урок № 15 
Тема. Урок спілкування «Бог є Любов». 
Мета. Сприяти усвідомленню учнями необхідності в їх житті почуття 

любові на всіх рівнях людського спілкування та життєдіяльності. 
Обладнання. Ватмани для групової роботи, маркери, музика, 

фотовиставка «Світ прекрасного». 
Основні поняття для засвоєння за ІІІ розділом: індивід, 

особистість, індивідуальність, темперамент, типи темпераменту, характер, 
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емоції, почуття, емпатія, переживання, настрій, вольові властивості 
(цілеспрямованість, рішучість, витримка, самостійність, наполегливість). 

Урок № 16 
Тема. Світ сучасних професій. Поняття про професію та 

спеціальність. Класифікація професій за ознаками. 
Мета. Надати учням необхідну інформацію про світ професій і 

вимоги до них. 
Обладнання. Буклети про різні професії. Відеоматеріали за темою 

«Сучасні професії». 
Урок № 17 

Тема. Урок-тренінг «Вибір професії». 
Мета. Формувати загальну готовність до професійного 

самовизначення, актуалізувати проблему вибору професії; виявити 
професійні інтереси, схильності учнів; розширити уявлення про світ 
професій та їх особливості. 

Обладнання. Ватмани, маркери, папір формату А3, А4, фарби, 
кольоровий папір, клей, ножиці. 

Урок № 18 
Тема. Практична робота «Моя майбутня професія» (самодіагностика). 
Мета. Допомогти учням оцінити свої здібності та визначити свій тип 

професій за психодіагностичними методиками. 
Обладнання. Методика Е. Клімова, ДДО, карта інтересів. 

Урок № 19 
Тема. Урок-зустріч з людьми різних професій «Мій успішний вибір». 
Мета. Показати дітям на прикладі конкретних людей важливість 

зваженого вибору професії, створити умови для спілкування з 
представниками різних професій. 

Обладнання. Бейджики, папір для записів. 
Основні поняття для засвоєння за ІV розділом: задатки, здібності, 

знання, вміння, навички, мотиви, спрямованість особистості, професійна 
спрямованість, професійний інтерес, професійні здібності, 
профпридатність, самооцінювання. 

Урок № 20 
Тема. Поняття про спілкування. Функції спілкування. Вербальне та 

невербальне спілкування. Бар’єри спілкування. Стратегії ефективного 
спілкування. 

Мета. Ознайомити учнів з поняттям «спілкування», з функціями та 
засобами спілкування, розглянути можливі перешкоди в процесі 
спілкування, розробити колективну стратегію ефективного спілкування. 

Обладнання. Опорні схеми за темою «Спілкування». Ватмани для 
роботи в групах. 

Урок № 21 
Тема. Тренінг ефективного спілкування. 
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Мета. Створити умови для отримання учнями досвіду ефективної 
комунікації; сприяти розвитку емпатії, рефлексії, самоаналізу, уміння 
виражати свої емоції, слухати, ставити запитання тощо. 

Обладнання. Ватмани, папір формату А3, А4, маркери, фломастери. 
Урок № 22 

Тема. Рольова гра «Батьки та діти. Шляхи до взаєморозуміння». 
Мета. Допомогти учням знаходити шляхи до ефективної комунікації 

з батьками, розглянути конкретні конфліктні ситуації та сприяти 
знаходженню шляхів до їх позитивного вирішення. 

Обладнання. Тексти в яких описуються конфліктні ситуації, папір 
формату А3 для роботи в групах. 

Урок № 23 
Тема. Тематичне оцінювання. 
Основні поняття для засвоєння за V розділом: спілкування, 

комунікація, сприйняття (перцепція), взаємодія (інтеракція), конфлікт, 
бар’єри спілкування, ефективне спілкування. 

Урок № 24 
Тема. Здоров’я людини (фізичне, душевне, духовне). Фактори, що 

впливають на здоров’я людини. Самоаналіз стану здоров’я. Вправа 
«Колесо життя». 

Мета. Ознайомити учнів з поняттям «здоров’я», узагальнити 
фактори, що впливають на здоров’я, сприяти самоаналізу стану здоров’я та 
усвідомленню можливих чинників, що призводять до порушень здоров’я. 

Обладнання. Опорні схеми за темою «Здоров’я», бланки для вправи 
«Колесо життя». 

Урок № 25 
Тема. Мислення, що дарує здоров’я й успіх. Патогенне і саногенне 

мислення. Емоції і здоров’я людини. 
Мета. Розглянути взаємозв’язок між мисленням, емоціями та станом 

здоров’я людини; ознайомити з поняттями саногенне, патогенне мислення; 
сприяти усвідомленню необхідності позитивного мислення для зміцнення 
здоров’я. 

Обладнання. Опорні схеми, таблиця «Вплив емоцій на організм 
людини». 

Урок № 26 
Тема. Стрес. Способи зняття стресу. Поведінка в кризових ситуаціях. 
Мета. Ознайомити учнів з механізмом стресу, способами зняття 

психологічної напруги, розглянути особливості поведінки в кризових 
ситуаціях, сприяти підвищенню стійкості до стресових ситуацій, створити 
умови для отримання учнями досвіду роботи зі станом психологічної 
напруги. 

Обладнання. Опорні схеми за темою «Стрес». 
Урок № 27 

Тема. Тренінг позитивного мислення «Мистецтво радіти життю». 
Розробка стратегії зміцнення здоров’я. 
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Мета. Ознайомити учнів із механізмами позитивного мислення через 
систему психологічних вправ, сприяти усвідомленню ними 
відповідальності за власне здоров’я, необхідності його зміцнення. 

Обладнання. Ватмани, папір формату А3, А4, маркери, фломастери, 
бланки для виконання вправи «Стратегія зміцнення мого здоров’я». 

Основні поняття для засвоєння за VІ розділом: здоров’я, патогенне 
та саногенне мислення, стрес, етапи стресу, стресостійкість, психологічний 
захист, саморегуляція, релаксація, розслаблення, концентрація, арт-
терапія. 

Урок № 28 
Тема. Час і життя людини. Основи раціонального використання часу. 

Індивідуальний аналіз ефективності використання часу. 
Мета. Ознайомити учнів з різними точками зору на природу часу, 

сприяти усвідомленню ними цінності часу, ефективності його організації і 
використання. 

Обладнання. Стимульний матеріал до гри «Як розпорядитися 
власним життям». 

Урок № 29 
Тема. Практична робота: календарне і перспективне планування часу. 
Мета. Створити умови для отримання учнями досвіду планування на 

різні періоди життя, розвивати вміння ставити цілі та розробляти стратегії 
їх досягнення. 

Обладнання. Бланки для виконання вправ щодо планування часу. 
Урок № 30 

Тема. Психологія вибору. Бесіда «Як зробити правильний вибір?». 
Мета. Розвивати мотивацію учнів до усвідомленого життєвого 

вибору та відповідальність за власне життя; ознайомити їх із механізмами 
вибору; формувати вміння аналізувати різні життєві ситуації. 

Обладнання. Ватмани для групової роботи, тексти з описом ситуацій 
для обговорення. 

Урок № 31 
Тема. Засоби масової інформації та їх вплив на свідомість людини. 

Бесіда «Як не стати жертвою маніпуляцій свідомістю?». 
Мета. Ознайомити учнів з інформацією про механізми впливу на 

свідомість людини з боку засобів масової інформації, формувати навички 
протистояння маніпуляціям свідомістю. 

Обладнання. Відеоматеріали за темою «Маніпуляція свідомістю». 
Урок № 32 

Тема. Молодіжні організації (державні, громадські, неформальні). 
Зустріч з представниками молодіжних організацій. 

Мета. Ознайомити учнів з інформацією про особливості молодіжних 
організацій на сучасному етапі, сприяти подальшому співробітництву з 
представниками молодіжних організацій з приводу проблем, які 
виникають у молодіжному середовищі. 
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Обладнання. Інформаційний лист з переліком молодіжних 
організацій та їх адресною базою. 

Урок № 33 
Тема. Особливість інституту сім’ ї на сучасному етапі. Бесіда «Як 

створити здорову сім’ю?». 
Мета. Залучити  учнів до роздумів над питанням про створення 

майбутньої здорової сім’ ї, сприяти створенню образу успішної родини. 
Обладнання. Ватмани та папір формату А3 для групової роботи. 

Урок № 34 
Тема. Урок спілкування «Образ мого майбутнього». 
Мета. Створити умови для набуття учнями досвіду презентації свого 

майбутнього, формувати вміння проектувати своє життя. 
Обладнання. Індивідуальні проекти образу майбутнього. 

Урок № 35 
Тема. Підсумковий урок «Успішна людина сучасності». 
Мета. Підсумувати результати набутих знань, умінь і навичок, 

створити колективний образ успішної людини сучасності. 
Обладнання. Ватмани для групової роботи, маркери, журнали і газети 

для створення колажу. 
 

Література до навчальної програми з психології  
«Успішна людина сучасності» 

1. Альманах психологических тестов // Сост. Р. Р. и С. А. Римские. – М. : КСП, 1996. 
2. Барташникова И. А. Учись играя / Барташникова И. А., Барташников А. А. –

Харьков : Фолио, 1997. 
3. Венгер Л. А. Психология: [учеб. пособие для учащихся пед. училищ] / Венгер Л. 

А., Мухина В. С. – М. : Просвещение, 1998. 
4. Добротворский И. Как найти себя и начать жить / Добротворский И. – Воронеж, 

1994. 
5. Дубровина И.В. Практическая психология образования / Дубровина И. – М., 1998. 
6. Козлов Н. И. Формула личности / Козлов Н. И. – СПб., Харьков, Минск, 1999. 
7. Кон И.С. Психология ранней юности / Кон И.С. – М., 1989. 
8. Краковский А. А. О подростках / Краковский А. А. – М., 1970. 
9. Курс практической психологии, или как научить работать и добиваться успеха / 

Автор-сост. Каманов Р. Р. – Ижевск : Изд-во Удм. університета, 1999. 
10. Леви В. Л. Искусство быть собой / Леви В. Л. – М. : Знание, 1991. 
11. Макманов С. И. Психодиагностика в тренинге / Макманов С. И., Хрящева Н. Ю. – 

Санкт-Петербург : Институт тренинга, 1996. 
12. Мастеров Б. М. Психология саморазвития / Мастеров Б. М. – Рига, 1995. 
13. Петровский А. В. Социальная психология / Петровский А. В. – М., 1987. 
14. Практикум із загальної психології / За ред. Пашукової Т. І. – К. : Т-во «Знання», 

КОО, 2000. 
15. Титаренко Т. Ш. Я знакомый и неузнаваемый / Титаренко Т. Ш. – М., 1981. 
16. Тренінг спілкування для старшокласників / За ред. Гільбуха Ю. З. – К. : Ін-т 

психології АПН України, 1994. 
17. Фридман Л. М. Изучение личности учащегося и ученических коллективов / 

Фридман Л. М., Куликина Т. А., Каплунович И. Я. – М., 1988. 
18. Щербаков А. И. Практикум по возрастной и педагогической психологии / 

Щербаков А. И. – М., 1987. 
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3.4. Навчальна програма з психології 
«Основи психології» 

Відповідно до вимог, зазначених у листі МОН України № 1/9–472 від 
28.10.02 р. «Про застосування Закону України «Про загальну середню 
освіту» щодо розширення мережі та організації навчально-виховного 
процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах», авторська програма: 

• пройшла фахову експертизу (схвалена рішенням експертної 
комісії при Центрі, протокол № 4 від 28.10.2008 р.);  

• пройшла науково-методичну експертизу (погоджена Науково-
методичною радою ПОІППО ім. М. В. Остроградського протокол № 5 від 
26.11.09 р.); 

• затверджена Головним управлінням освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації до використання в навчальних закладах Полтавської 
області під час вивчення варіативної складової навчального плану. 

 
Пояснювальна записка 

Актуальність введення факультативу з психології у середніх та 
старших класах обумовлюється тим, що, з одного боку, саме у 
підлітковому та юнацькому віці проблема успішної соціалізації 
особистості виходить на перший план, а, з іншого, саме в цей період, 
психіка особистості є найбільш гнучкою, сприйнятливою для отримання і 
засвоєння нових знань, зокрема психологічних. Вони виступають 
чинниками самопізнання, самовдосконалення та успішної самореалізації. 

Метою курсу «Основи психології» є сприяння успішній соціалізації 
учнів; формування у них культури спілкування та засвоєння основ 
психологічних знань, які сприяють самопізнанню, саморозвитку та 
самореалізації. 

Основні завдання програми: 
• ознайомити з основними психологічними поняттями та розділами 

психології; 
• надати знання про вікову періодизацію та психологічні 

особливості підліткового віку; 
• отримати інформацію про психологічні особливості учасників; 
• розвинути навички конструктивної міжособистісної взаємодії, 

самоаналізу, саморозуміння та саморегуляції; 
• сприяти успішному професійному самовизначенню та 

самореалізації особистості. 
Структура курсу: програма передбачає 19 занять протягом одного 

навчального року, які можна запроваджувати починаючи з 8 класу. Курс 
«Основи психології» входить до варіативної складової типового 
навчального плану. 

Впровадження програми дозволяє виконати наступні функції: 
• Діагностичну – психодіагностичні методики сприяють 

отриманню учнями необхідної кількості інформації про себе. У процесі 
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самопізнання старшокласники відкривають свої сильні та слабкі сторони, 
вивчають свої індивідуально-психологічні особливості, оцінюють 
сформованість навичок міжособистісного спілкування. Діагностичні 
методики допомагають у професійному самовизначенні, здійсненні 
усвідомленого вибору майбутньої професії. 

• Просвітницьку – форма проведення занять базується на 
підвищенні у старшокласників рівня компетентності у галузі психології. 
На заняттях учні досліджують свої індивідуально-психологічні 
особливості, що дає їм можливість оптимізувати процеси навчання, 
спілкування, професійної самореалізації. 

• Розвивальну – методика побудови занять дозволяє учням 
розвивати вміння самостійно здобувати інформацію, аналізувати свої 
досягнення; працювати над собою: вдосконалювати і розвивати мислення, 
пам’ять, увагу, мову, творчі здібності за допомогою спеціально 
розроблених вправ і завдань; тренувати і розвивати здатність до спільної 
діяльності, співпраці, взаємодії, розвивати комунікативні якості. 

Основні поняття для засвоєння: психологія, психіка, методи і галузі 
психологічної науки; психічні процеси (відчуття, сприймання, пам’ять 
(види пам’яті), увага (види уваги), уява, мислення (аналіз, синтез, 
порівняння, абстрагування, класифікація)); діяльність, види діяльності; 
психічні властивості особистості (темперамент, види темпераменту), 
характер, задатки та здібності; психічні стани особистості (емоції, почуття, 
тривожність); особистість (індивід, індивідуальність); спілкування як вид 
комунікації, функції спілкування, види спілкування (вербальне, 
невербальне); конфлікт, конфліктні ситуації та шляхи їх розв’язання.  

 
Навчально-тематичний план 

№ Тема 
К-ть 
год. 

1. Тема І. Значення вивчення психології, психологія як наука 1 
1.1. Урок № 1. Предмет, завдання та методи психології. Галузі 

психології. Історія розвитку психологічних знань. Поняття 
про психіку. Дискусія: «Чи існує душа як реальність?» 

1 

2. Тема 2. Предмет і методи вікової психології. Загальна 
характеристика віку, періодизація життєвого шляху 
особистості. 

2 

2.1. Урок № 2. Психологічні особливості підліткового віку. 
Особливості розвитку спілкування, формування особистості 
підлітка. 

1 

2.2. Урок № 3. Поняття самооцінки та її роль у житті підлітка. 
Ставлення до себе як регулятор життєдіяльності людини. 

1 

3. Тема 3. Пізнавальні психічні процеси 7 
3.1. Урок № 4. Поняття про відчуття та сприймання як 

початкової ланки пізнавального процесу. Психологічні 
1 
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властивості сприймання та відчуття.  
Практична робота: «Дослідження зорових відчуттів», гра на 
розвиток відчуттів «Впізнай предмет». 

3.2. Урок № 5. Поняття про пам’ять, мнемічні властивості 
особистості.  
Практична робота: застосування методик для виявлення 
домінуючого виду пам’яті (зорової, слухової, дієвої), 
вивчення смислової пам’яті, короткочасної пам’яті. 
Практичні рекомендації щодо розвитку пам’яті. 

1 

3.3. Урок № 6. Поняття пор увагу, види уваги, властивості уваги, 
засоби розвитку уваги.  
Практична робота: розвивальні вправи на концентрацію 
переключення та розподіл уваги. Опрацювання методик 
«Коректурна проба», «Переплутані лінії», «Таблиці 
Шульте». 

1 

3.4. Урок № 7. Загальна характеристика мислення. Розумові 
операції. Інтелектуальні властивості особистості. 
Практична робота за методиками «Аналіз співвідношення 
понять», «Виключення понять», «Смисловий зв’язок між 
прислів’ями», «Складні аналогії», ШТРР, інтелектуальні 
ігри. 

1 

3.5. Урок № 8. Поняття про уяву, види і прийоми уяви. Як 
створити фантастичні образи.  
Практична робота: «Конкурс фантазерів» 

1 

3.6. Урок № 9. Творчі здібності, їх розвиток. 1 
3.7. Урок № 10. Тематичне опитування. 1 
4. Тема 4. Особистість та її індивідуальні особливості 3 
4.1. Урок № 11. Темперамент. Типи вищої нервової діяльності, 

характеристика якостей темпераменту. Інтроверсія – 
екстраверсія. Емоційна стабільність – нейротизм.  
Практична робота: тест Айзенка, розв’язання психологічних 
задач на визначення типу темпераменту. 

1 

4.2. Урок № 12. Діяльність особистості. Загальне поняття по 
діяльність. Знання, уміння, навички і звички у діяльності 
особистості.  
Практична робота: дослідження структури інтересів за 
опитувальником Дж. Холланда. 

1 

4.3. Урок № 13.Професійне самовизначення. 1 
5. Тема 5. Психічні стани особистості 3 
5.1. Урок № 14. Загальне поняття про емоції та почуття. 

Емоційні стани. Види почуттів. Почуття тривоги.  
Практична робота: розвивальні вправи на розпізнання 
емоцій за виразом обличчя, вправа «Відтвори емоцію» 

1 

5.2. Урок № 15. Поняття про емпатію та її роль у людських 1 
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взаєминах. 
5.3. Урок № 16. Поняття про стрес. Причини стресових ситуацій 

та шляхи запобігання стресу.  
Практичні рекомендації: «Як зняти симптоми стресу». 
Практична робота: вправи на зняття емоційної напруги та 
релаксаційні вправи. 

1 

6. Тема 6. Психологія спілкування 3 
6.1. Урок № 17. Поняття про спілкування. Вербальна і 

невербальна комунікація. 
Практична робота: тест «Чи комунікабельна Ви людина?», 
розвивальні вправи на розуміння людьми один одного 
«Відгадай емоцію», «Чи розумієте Ви мову міміки і жестів». 

1 

6.2. Урок № 18. Психологія конфлікту. Конфліктні ситуації та 
шляхи їх розв’язання. Стилі поведінки при розв’язанні 
конфліктів. Тренінг «Конфліктний ескалатор» 
(моделювання конфліктних ситуацій і пошук шляхів виходу 
із них).  

1 

6.3. Урок № 19. Тематичне опитування. Обговорення і 
повторення вивченого матеріалу. Контроль знань. 

1 

 Всього 19 
 

Урок № 1 
Тема. Предмет, завдання та методи психології. Галузі психології. 

Історія розвитку психологічних знань. Поняття психіки. Дискусія: «Чи 
існує душа як реальність?» 

Мета. Ознайомити учнів з поняттям психіки, надати інформацію про 
предмет психологічної науки, сприяти формуванню інтересу до вивчення 
психології та самопізнання. 

Обладнання. Журнал самоспостереження, ручки, музичний супровід, 
зошити для конспектів. 

Урок № 2 
Тема. Психологічні особливості підліткового віку. Особливості 

розвитку навичок спілкування, формування особистості підлітка. 
Мета. Ознайомити учнів із поняттям віку у психології, 

психологічними особливостями підліткового віку; формувати пізнавальну 
діяльність учнів, виявляти резерви для самовдосконалення. 

Обладнання. Журнал самоспостереження, зошит для конспектів, 
ручки, таблиця «Періодизація вікового розвитку». 
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Урок № 3 
Тема. Поняття самооцінки та її роль у житті підлітка. Самоставлення 

як регулятор життєдіяльності людини. 
Мета. Розкрити суть самооцінки як складової образу «Я», 

формування адекватної самооцінки як однієї із можливостей самореалізації 
кожної особистості, розвивати здібності до самоаналізу і самопізнання. 

Обладнання. Журнал самоспостереження, аркуші паперу, музичний 
супровід. 

Урок № 4 
Тема. Поняття про відчуття та сприймання як початкову ланку 

пізнавального процесу. Психологічні властивості відчуття та сприймання. 
Мета. Сформувати уявлення про психічні функції сприймання та 

відчуття, розвивати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 
навчити визначати свій нижній та верхній поріг чутливості. 

Обладнання. Журнал самоспостереження, схема виникнення відчуття, 
таблиця подразників органів чуття, схема властивостей сприймання. 

Урок № 5 
Тема. Поняття про пам’ять, види пам’яті, мнемічні властивості 

особистості. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттям пам’ять, видами пам’яті, 

методами визначення пам’яті й основними прийомами запам’ятовування 
інформації; сформувати потребу розвивати свою пам’ять, а також навчити 
учнів прийомам мнемотехніки. Визначити роль пам’яті у формуванні 
особистості. 

Обладнання. Журнал самоспостереження, картки з малюнками, 
цифрами, текстом, секундомір, аркуші паперу, ручки. 

Урок № 6 
Тема. Поняття про увагу, види уваги, засоби розвитку уваги. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттям уваги, видами уваги, надати 

знання щодо розвитку і формування уваги. 
Обладнання. Журнал самоспостережень, аркуші паперу, ручки, 

секундомір. 
Урок № 7 

Тема. Загальна характеристика мислення. Розумові операції, 
інтелектуальні властивості особистості. 

Мета. Ознайомити учнів з поняттям «мислення», сприяти розвитку 
мисленнєвих операцій, формувати навички активізації мислення. 

Обладнання. Журнал самоспостережень, аркуші паперу, олівці. 
Урок № 8 

Тема. Поняття про уяву, види уяви. Як створюються фантастичні 
образи. 

Мета. Ознайомити учнів із загальним поняттям уяви, формувати 
вміння розвивати уяву, створювати образи. 

Обладнання. Журнал самоспостережень, аркуші паперу, ручки, 
плакат. 
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Урок № 9 
Тема. Творчі здібності, їх розвиток. 
Мета. Ознайомити з поняттям «творчі здібності», формувати в учнів 

активну позицію щодо розвитку здібностей, самовдосконалення і 
підвищити мотивацію до самопізнання. 

Обладнання. Журнал самоспостережень, аркуші паперу, ручки, 
гумки, стікери, олівці, фломастери. 

Урок № 10 
Тема. Тематичне опитування. 

Урок № 11 
Тема. Темперамент. Типи темпераменту. Характеристика якостей 

темпераменту. Дослідження властивостей темпераменту. 
Мета. Ознайомити учнів із поняттям темпераменту. Визначення 

рівня екстраверсії, емоційної стійкості та типу темпераменту. 
Обладнання. Журнал самоспостережень, тест-опитувальник 

Г.Айзенка, бланки для відповідей. 
Урок № 12 

Тема. Загальне поняття про діяльність. Знання, уміння, навички і 
звички в діяльності особистості. 

Мета. Ознайомити учнів із загальним поняттям про діяльність та її 
види; різницею між знаннями, уміннями, навичками та звичками. Розкрити 
значення діяльності в житті людини. Навчити роботі з діагностичними 
матеріалами.  

Обладнання. Опитувальник Дж. Холанда, опорні схеми. 
Урок № 13 

Тема. Професійне самовизначення. 
Мета. Формування загальної готовності до професійного 

самовизначення. Активізація проблеми вибору професії, виявлення 
професійних інтересів, схильностей учнів. Розширення уявлень про світ 
професій та їх особливості. 

Обладнання. Журнал самоспостережень, аркуші паперу, ручки. 
Урок № 14 

Тема. Загальні поняття про емоції та почуття. Емоційні стани, види 
почуттів. 

Мета. Ознайомити учнів із поняттями «емоції» та «почуття» та 
формами їх переживання, психодіагностика психологічних особливостей, 
розвиток навичок діагностування емоційного стану інших людей та 
вдосконалення навичок виявлення своїх почуттів та емоцій. 

Обладнання. Журнал самоспостережень, аркуші паперу, ручки, 
плакати із зображенням різних емоційних станів, музичний супровід. 

Урок № 15 
Тема. Поняття про емпатію та її роль в людських взаєминах. 
Мета. Розвиток у підлітків навичок рефлексії та емпатії, почуття 

поваги до емоційного світу кожної людини, вміння довіряти, виховувати 
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позитивне ставлення до процесу навчання, формувати навички 
конструктивного спілкування. 

Обладнання. Журнал самоспостережень, аркуші паперу, ручки. 
Урок № 16 

Тема. Поняття про стрес, причини стресових ситуацій та шляхи їх 
подолання. 

Мета. Ознайомити учнів із поняттям стресу, закріпити знання про 
емоційне здоров’я, стреси та причини їх виникнення, відпрацювати 
практичні навички збереження власного емоційного здоров’я, 
стимулювати розвиток емоційної сфери учнів. 

Обладнання. Журнал самоспостережень, аркуші паперу, ручки, 
плакат-ватман, маркери, касети з музикою для релаксації. 

Урок № 17 
Тема. Поняття про спілкування. Вербальна і невербальна комунікація. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттям «спілкування», видами 

спілкування, допомогти пізнати себе, розвивати комунікативні здібності. 
Обладнання. Журнал самоспостережень, аркуші паперу, ручки. 

Урок № 18 
Тема. Поняття конфлікту. Конфліктні ситуації та шляхи їх 

розв’язання. 
Мета. Ознайомити учнів з поняттям конфлікту, конфліктних 

ситуацій, розвивати здатність до творчого вирішення конфліктних 
ситуацій, набуття навичок ведення переговорів. 

Обладнання. Журнал самоспостережень, аркуші паперу, ручки. 
Урок № 19 

Тема. Узагальнення отриманих знань та результатів діагностичних 
досліджень. 

Мета. Ознайомити учнів з результатами самодіагностичних 
досліджень, узагальнити інформацію про набуті психологічні знання. 
Формувати інтерес до самопізнання. 

Обладнання. Журнал самоспостережень. 
 

Література до навчальної програми з психології «Основи психології» 
1. Альманах психологических тестов // Сост. Р. Р. и С. А. Римские. – М. : КСП, 1996. 
2. Васильев В. Н. Здоровье и стресс / Васильев В. Н. – М. : Знание, 1991. – 160 с. 
3. Васильєв К. Любовь / Васильев К. – М. : Прогрес, 1982. – 380 с. 
4. Винокурова Н. К. Сборник тестов и упражнений для развития ваших 

творческих способностей / Винокурова Н. К. – М. : Импето, 1995. – 96 с. 
5. Гільбух Ю. З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра / Гільбух Ю. З. – 

К. : НПЦ Перспектива, 1992. – 216 с. 
6. Гозман Л. Я. Психология симпатин / Гозман Л. Я., Ажгихина Н. И. – М. : 

Знание, 1988. – 96 с. 
7. Гокіна Л. Юний психолог : [програма гуртка для позашкільних установ і 

загальноосвітніх шкіл] / Гокіна Л. // Психолог. – 2007. – №  25-27. – С. 52-62. 
8. Гуревич К. М. Школьный тест умственного развития (ШТУР) /             

[Гуревич К. М., Акимова М. К., Борисова Е. М. и др.] // Практикум по 
психодиагностике. Психологические материалы. – М., 1988. 
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9. Давидюк Н. Типові причини формування конфліктних взаємин у подружній діаді 
/ Давидюк Н. // Український соціум. – 2004. – № 2 (4). – C. 29-33. 

10. Єфремцева С. А. Тренінг спілкування для старшокласників / Єфремцева С. А., 
за ред. Ю. З. Гільбуха : Пер. з рос. – К. : Ін-т психології АПН України, 1994. –  
76 с. 

11. Жариков Е. Для тебя и о тебе / Жариков Е., Крушельницкий Е. – М., 1991. – 
224 с. 

12. Журавльова Л. Викладання «Етики і психології сімейного життя» в школі / 
Журавльова Л. // Психолог. – 2007. – №25-27. – С. 95-96. 

13. Зацепин А. И. Брак и сім’я / Зацепин А. И. //Психология семи : сост.                       
Д. Я. Райгородский. – Самара : Бахрах. – М., 2007. – С. 3-35.  

14. Зимбардо Ф. Застенчивость / Зимбардо Ф. – М. : Педагогика, 1991. – 208 с. 
15. Ковалев С. В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни / Ковалев С. В. 

– М. : Просвещение, 1996. – 143 с. 
16. Ковалев С. В. Психология современной семьи: книга для учителя / Ковалев С. В. – 

М., 1988. – 208 с 
17. Козін О. П. Психічна культура і здоров'я / Козін О. П. – К. : Т-во «Знання», 1990. 

– 48 с. 
18. Кон И. Психология юношеского возраста: (проблемы формирования личности) : 

[учебное пособие для студентов пед. ин-тов] / Кон И. – М., 1979. 
19. Корнелиус X., Фейр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты / 

Корнелиус X., Фейр Ш. – М. : АО Стрингер, 1992. – 116 с. 
20. Кравченко Т. Виховний потенціал сім’ ї в сучасних умовах / Кравченко Т. // 

Соціальна психологія. – 2006. – № 2. – С. 142-150. 
21. Кривошаєва Г. Обери своє майбутнє! : [тренінг професійного самовизначення] // 

Психолог. – 2006. – № 11. – С. 25-27. 
22. Лазаревский И. А. Как по почерку определить характер, пороки и болезни. 

Графология. / Лазаревский И. А. – К. : РАПО Укрвузполиграф, 1992. – 24 с. 
23. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. Описание 

и руководство к использованию / Под ред. А. Ф. Кудряшова. – Петрозаводск : 
Петроком, 1992. – 318 с. 

24. Моргун В. Ф. Методика багатовимірного аналізу досягнень учнів з метою 
профілювання та профорієнтації / Моргун В. Ф. – Полтава, 1997. – 16 с. 

25. Моргун В. Ф. Опитувальник реального, бажаного і фантастичного бюджетів 
часу людини / Моргун В. Ф. – Полтава : Оріяна, 2002. – 24с. 

26. Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности / Орлов Ю. М. – М. : 
Просвещение, 1991. – 287 с. 

27. Пекеліс В. Д. Як знайти себе / Пекеліс В.Д. – К. : Веселка, 1991. – 270 с. 
28. Пономаренко Л. П. Основы психологии для старшеклассников : 

[методические разработки  практических  занятий] /                 
Пономаренко Л. П., Белоусова Р. В. // Практична психологія та соціальна 
робота. – 2001. – № 4. – С. 26–29. 

29. Практикум по основам психологи : Тесты и хрестоматия / сост. В. А. Мельников. – 
Симферополь : Сонат, 1997. – 254 с. 

30. Прощицкая Е. Н. Вибирайте профессию / Прощицкая Е. Н. – М. : Просвещение, 
1991. – 144 с. 

31. Психология личности: тести, опросники, методики / авторы-составители Киршева А. В., 
Рябчикова Н. В. – М. : Геликон, 1995. – 236 с. 

32. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога / Рогов Е. И. – Владос, 1999. 
33. Романова Е. С. Графические методы в психологической диагностике / Романова Е. С., 

Потемкина О. Ф. – М. : Дидакт, 1992. – 256 с. 
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3.5. Навчальна програма з психології 
«Основи психологічних знань» 

Відповідно до вимог, зазначених у листі МОН України № 1/9–472 від 
28.10.02 р. «Про застосування Закону України «Про загальну середню 
освіту» щодо розширення мережі та організації навчально-виховного 
процесу у гімназіях, ліцеях, колегіумах», авторська програма: 

• пройшла фахову експертизу (схвалена рішенням експертної 
комісії при Центрі, протокол № 2 від 15.11.2007 р.);  

• пройшла науково-методичну експертизу (погоджена Науково-
методичною радою ПОІППО ім. М. В. Остроградського протокол № 5 від 
26.11.09 р.); 

• затверджена Головним управлінням освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації до використання в навчальних закладах Полтавської 
області під час вивчення варіативної складової навчального плану. 

 
Пояснювальна записка 

Кожен із нас неповторний. Із давніх-давен людина намагається 
пізнати себе, зрозуміти інших, пояснити причини тих чи інших дій (як 
власних так і чужих). Розробка даного курсу націлена на підвищення 
психологічної культури старшокласників (для кращого розуміння себе й 
інших), сприяння свідомому професійному самовизначенню, формуванню 
дбайливого ставлення до свого психічного здоров’я. 

Метою факультативу «Основи психологічних знань» є поглиблення 
знань, отриманих відповідно до шкільної програми з біології, сприяння їх 
закріпленню та формування теоретичної бази із психології; розвиток 
комунікативних навичок старшокласників; формування в учнів інтересу та 
поваги до загальнолюдських цінностей; допомога молоді у професійному 
самовизначенні. 

Основні завдання програми: 
• ознайомити учнів з основними психологічними поняттями та 

розділами психології; особливостями раннього юнацького віку; 
• розвинути в учнів мотивацію до самопізнання, конструктивного 

спілкування, толерантного ставлення до інших, командної роботи, 
розуміння почуттів і мотивів поведінки оточуючих та сформувати 
відповідні навички; 

• підвищити рівень психологічної культури учнів; 
• підготувати учнів до ДПА та ЗНО; 
• допомогти учням у професійному самовизначення. 
Цільова група: учні 11, 12 класів. 
Структура курсу: одне заняття на тиждень тривалістю 45 хвилин. 

Програма розрахована на 35 годин і передбачає проведення занять 
протягом навчального року. Курс «Основи психологічних знань» входить 
до варіативної складової типового навчального плану. 
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Форми і методи роботи, які використовуються під час вивчення 
курсу: лекція, дискусія, психодіагностика, анкетування, робота в 
мікрогрупах, ділові, профорієнтаційні ігри, вправи активатори, «мозковий 
штурм», мультимедійні презентації. 

Основні поняття для засвоєння: психологія, психіка, методи і 
галузі психологічної науки, психічні властивості особистості 
(темперамент, види темпераменту, характер, задатки та здібності). 
Психічні стани особистості (емоції, почуття, дружба, кохання). 
Особистість (індивід, індивідуальність). Спілкування (функції спілкування, 
види спілкування). Конфлікт (конфліктні ситуації та шляхи їх розв’язання). 
Міжособистісна взаємодія, групи (групова динаміка, колектив, соціальні 
ролі, лідерство, сім’я як група). Професія, спеціальність, класи професій, 
професійне самовизначення.   

Програма сприяє: формуванню у молоді активної життєвої позиції; 
засвоєнню учнями знань про індивідуальні особливості людини; 
засвоєнню і використанню навичок конструктивного спілкування; 
вихованню толерантної позиції; допомозі учням у виборі майбутнього 
життєвого шляху; здатності до постійного саморозвитку та 
самовдосконалення. 

Особливості побудови програми: 
• Програма складається із чотирьох розділів, які містять окремі 

теми, що дає змогу використовувати її для навчально-тематичного 
планування. 

• Програма передбачає чітке поурочне планування матеріалу, який 
висвітлює основні напрями сучасної психологічної науки і практики. 

• До кожного уроку підібрані лекції, де викладач у довільній формі 
передає знання учням із використанням різного типу наочності, в тому 
числі аудіо та відео матеріалів. 

• Проводяться практичні заняття: тести, розвивальні вправи, 
мозковий штурм, рольові ігри, дискусії,  заняття з елементами тренінгу. 

• Значна увага приділяється самостійній роботі учнів: підготовка 
доповідей, рефератів. 

 
Навчально-тематичний план  

№ Тема 
К-ть 
годин 

1. Вступ 3 
1.1. Урок № 1. Психологія як наука. Загальне поняття про 

психологію, її місце в системі наук. Предмет, завдання, 
методи. Історія розвитку психологічних знань. 

1 

1.2. Урок 2. Психологія як наука. Галузі психології. 1 
1.3. Урок 3. Закономірності вищої нервової діяльності. 1 
2. Тема 1. Психологія міжособистісних стосунків 12 

2.1. Урок 4. Поняття про малі групи. Динаміка групових 1 



87 
 

процесів. 

2.2. Урок 5. Лідерство та імідж. 1 
2.3. Урок 6-7. Спілкування як форма міжособистісної взаємодії. 2 
2.4. Урок 8. Міжособистісні конфлікти. Стилі вирішення 

конфліктних ситуацій. 
1 

2.5. Урок 9. Інтимні міжособистісні стосунки. 1 
2.6. Урок 10. Психологія кохання. Стилі кохання. 1 
2.7. Урок 11. Кохання у художній літературі. 1 
2.8. Урок 12. Походження інституту сім’ ї. 1 
2.9. Урок 13. Сім’я як колектив. 1 
2.10. Урок 14. Психологія сімейного виховання. 1 
2.11. Урок 15. Особливості інституту сучасної сім’ ї. 1 

3. Тема 2. Психологія особистості. 8 
3.1. Урок 16. Вікові особливості старшокласників. 1 
3.2. Урок 17-18. Особистість. 2 
3.3. Урок 19. Темперамент. 1 
3.4. Урок 20. Характер. 1 
3.5. Урок 21. Поняття про волю. 1 
3.6. Урок 22. Емоції. Види емоцій. 1 
3.7. Урок 23. Загальне поняття про здібності. 1 
4. Тема 3. Профорієнтація. 12 

4.1. Урок 24. Світ професій. Класифікація професій. 1 
4.2. Урок 25. Вивчення професійної спрямованості особистості. 

Визначення схильностей до професії з допомогою 
диференціально-діагностичного опитувальника (ДДО,     
Є.А. Клімова). 

1 

4.3. Урок 26. Вивчення професійної спрямованості особистості. 
Визначення схильностей до професії з допомогою «Карти 
інтересів» (за К.К. Платоновим). 

1 

4.4. Урок 27. Вивчення професійної спрямованості особистості. 
Визначення схильностей до професії з допомогою тесту 
професійних переваг (за Голландом) та анкети вибору 
професій. 

1 

4.5. Урок 28-29. Свідоме професійне самовизначення – запорука 
професіоналізму в майбутньому. 

2 

4.6. Урок 30-31. Шкільні екзамени як можливість систематизації 
здобутих знань.  

2 

4.7. Урок 32-33. Готуємось до зовнішнього незалежного 
оцінювання. 

2 

4.6. Урок 34. Самоорганізація навчальної діяльності як умова 
успіху професійної підготовки. 

1 

4.7. Урок 35 (підсумковий). 1 
 Всього 35 
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Урок № 1 

Тема. Психологія як наука. Загальне поняття про психологію, її місце 
в системі наук. Предмет, завдання, методи. Історія розвитку психологічних 
знань. 

Мета. Познайомити учнів з поняттями психіки, надати інформацію 
про предмет психологічної науки, сприяти формуванню інтересу до 
вивчення психології, самопізнання. 

Урок № 2 
Тема. Психологія як наука. Галузі психології. 
Мета. Познайомити учнів із завданнями та роллю психологічних 

галузей, сприяти формуванню інтересу до вивчення психології, 
самопізнання, розвивати рефлексію. 

Урок № 3 
Тема. Закономірності вищої нервової діяльності. 
Мета. Познайомити учнів з фізіологічними передумовами 

психологічних особливостей людини, сформувати навички визначення 
провідної півкулі, розвивати уміння ведення дискусії. 

Обладнання. Унаочнення будови головного мозку, передачі нервових 
імпульсів. 

Урок № 4 
Тема. Поняття про малі групи. Динаміка групових процесів. 
Мета. Познайомити учнів з поняттям групи, особливостями групових 

процесів, розвивати здібності до самоаналізу. 
Урок № 5 

Тема. Лідерство і імідж. 
Мета. Ознайомити з феноменом лідерства, сприяти розвитку 

ораторських умінь, формувати уміння публічно висловлювати свою думку, 
розвивати рефлексію, здібності до самоаналізу. 

Урок № 6-7 
Тема. Спілкування як форма міжособистісної взаємодії. 
Мета. Познайомити учнів з поняттям спілкування, його ефектами, 

вербальними та невербальними засобами передачі інформації,  
продемонструвати зони спілкування, особливості мови жестів, визначити 
комунікативні та організаторські здібності, підвищувати мотивацію до 
самопізнання, розвивати здібності до самоаналізу. 

Обладнання. Мультимедійна презентація «Спілкування», бланки 
опитувальника визначення комунікативних та організаторських здібностей 
(КОС), зошити для конспектів, ручки. 

Урок № 8 
Тема. Міжособистісні конфлікти. Стилі вирішення конфліктних 

ситуацій.  
Мета. Познайомити учнів із феноменом конфлікту, його 

класифікаціями, стилями вирішення конфліктних ситуацій, визначити 
стилі вирішення конфліктних ситуацій (за Томасом Кілменом), сприяти 
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формуванню навичок ведення дискусії, навичок конструктивного 
спілкування, підвищувати мотивацію до самопізнання, розвивати здібності 
до самоаналізу. 

Обладнання. Бланки опитувальника визначення стилів вирішення 
конфліктних ситуацій (за Томасом Кілменом), зошити для конспектів, 
ручки. 

Урок № 9 
Тема. Інтимні міжособистісні стосунки. 
Мета. Познайомити учнів з феноменами дружби, любові, ворожнечі, 

самотності, сприяти формуванню навичок конструктивного спілкування, 
підвищувати мотивацію до самопізнання, розвивати рефлексію, здібності 
до самоаналізу. 

Урок № 10 
Тема. Психологія кохання. Стилі кохання. 
Мета. Познайомити учнів з феноменом кохання, його компонентами, 

стилями; визначити індивідуальні особливостей мотивації кохання (за      
В.Ф. Моргуном), іі гендерні відмінності; підвищувати мотивацію до 
самопізнання, розвивати рефлексію, здібності до самоаналізу. 

Обладнання. Бланки опитувальника визначення індивідуальних 
особливостей мотивації кохання (за В.Ф. Моргуном), зошити для 
конспектів, ручки. 

Урок № 11 
Тема. Кохання у художній літературі. 
Мета. Ознайомити учнів із особливостями віддзеркалення кохання в 

літературі, формувати навички конструктивного вирішення проблемних 
ситуацій закоханих через програвання в рольових ділових іграх, 
підвищувати мотивацію до самопізнання, розвивати рефлексію, здібності 
до самоаналізу. 

Урок № 12 
Тема. Історія виникнення інституту сім’ ї. 
Мета. Познайомити з історією походження сучасного типу сім’ ї, 

розвивати навички роботи в групах, навички конструктивного спілкування, 
уміння публічно висловлювати свою думку. 

Обладнання. Зошити для конспектів, ручки. 
Урок № 13 

Тема. Сім’я як колектив 
Мета. Познайомити учнів із теоріями шлюбного вибору, рольовою 

поведінкою в сімейних стосунках, умовами сумісності подружжя, 
розвивати навички роботи в групах, навички конструктивного спілкування, 
уміння публічно висловлювати свою думку. 

Обладнання. Зошити для конспектів, ручки. 
Урок № 14 

Тема. Психологія сімейного виховання. 
Мета. Познайомити учнів зі стилями сімейного виховання, 

причинами конфлікту поколінь, розвивати навички роботи в групах, 
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навички конструктивного спілкування, уміння публічно висловлювати 
свою думку, розвивати здібності до самоаналізу. 

Обладнання. Бланки з завданнями, зошити для конспектів, ручки. 
Урок № 15 

Тема. Сучасне становище інституту сім’ ї. 
Мета. Формування свідомого ціннісного ставлення до інституту 

сім’ ї, розвивати навички роботи в групах, навички конструктивного 
спілкування, уміння конструктивно вести дискусії, публічно висловлювати 
свою думку, розвивати рефлексію, здібності до самоаналізу. 

Урок № 16 
Тема. Вікові особливості старшокласників. 
Мета. Познайомити учнів із поняттям віку у психології, 

особливостями  раннього юнацького віку, розвивати здібності до 
самоаналізу і самопізнання. 

Урок № 17-18 
Тема. Особистість. 
Мета. Познайомити учнів із поняттями індивід, особистість, 

індивідуальність, з теоріями особистості, з її структурою, визначити тип 
особистості за допомогою особистісного опитувальника дослідження типу 
особистості (за Д. Кейрсі), сприяти усвідомленню ціннісної ієрархії учнів. 

Обладнання. Опитувальник дослідження типу особистості (за Д. 
Кейрсі), бланки з завданнями для гри «Найважливіші речі у житті».  

Урок 19 
Тема. Темперамент. 
Мета. Познайомити учнів із поняттям темпераменту, історією 

розвитку уявлень про темперамент. Визначити рівень екстраверсії, 
емоційної стійкості, сили нервової системи та типу темпераменту. 

Обладнання. Тест-опитувальник Г.Айзенка, бланки для відповідей. 
Урок 20 

Тема. Характер. 
Мета. Познайомити учнів із поняттям характеру, історією розвитку 

уявлень про характер. Визначити акцентуації характеру за допомогою 
психодіагностичного опитувальника (ПДО, за Є.А. Лічко). 

Обладнання. Тест-опитувальник визначення акцентуацій характеру за 
допомогою психодіагностичного опитувальника (ПДО, за Є.А. Лічко), 
бланки для відповідей. 

Урок 21 
Тема. Поняття про волю. 
Мета. Познайомити учнів із поняттям про волю, вольовими 

характеристиками особистості, розвивати здатність до самоаналізу, 
самовдосконалення. 

Урок № 22 
Тема. Емоції та емоційні стани. 
Мета. Познайомити учнів із загальним поняттям про емоційні стани, 

емоції та почуття, розвивати навички роботи в групах, навички 
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конструктивно вести дискусію, уміння публічно висловлювати свою 
думку. 

Урок № 23 
Тема. Загальне поняття про здібності. 
Мета. Познайомити учнів із природою здібностей, поняттями 

обдарованість, талант, геніальність. Визначити особливості творчої 
діяльності (тест креативності Е.П. Торранса). 

Обладнання. Бланки до тесту креативності Е.П. Торранса, зошит для 
конспектів, ручки. 

Урок № 24 
Тема. Світ професій. Класифікація професій.  
Мета. Познайомити учнів зі світом професій, їхніми класами, 

групами, видами, поняттям професіограми. Визначити типові помилки при 
виборі професії. 

Урок № 25 
Тема. Вивчення професійної спрямованості особистості. Визначення 

схильностей до професії з допомогою диференціально-діагностичного 
опитувальника (ДДО, Є.А. Клімова) 

Мета. Познайомити учнів з поняттями професійних інтересів, 
намірів, схильностей. Визначити професійну спрямованість особистості, 
схильності до класів професій з допомогою диференціально-
діагностичного опитувальника (ДДО, Є.А. Клімова). 

Обладнання. Опитувальник та бланки для відповідей 
диференціально-діагностичного опитувальника (ДДО, Є.А. Клімова). 

Урок № 26 
Тема. Вивчення професійної спрямованості особистості. Визначення 

схильностей до професії з допомогою «Карти інтересів» (за                      
К.К. Платоновим). 

Мета. Вивчення професійної спрямованості особистості. Визначення 
схильності до професії з допомогою «Карти інтересів» (за                       
К.К. Платоновим). 

Обладнання. Опитувальник та бланки для відповідей «Карти 
інтересів» (за К.К. Платоновим). 

Урок № 27 
Тема. Вивчення професійної спрямованості особистості. Визначення 

схильностей до професії з допомогою тесту професійних переваг (за 
Голландом) та анкети вибору професій. 

Мета. Визначити професійну спрямованість особистості, схильності 
до професії за допомогою тесту професійних переваг (за Голландом) та 
анкети вибору професій. 

Обладнання. Опитувальник та бланки для відповідей тесту 
професійних переваг (за Голландом) та анкети вибору професій. 

Урок № 28 
Тема. Свідоме професійне самовизначення – запорука 

професіоналізму в майбутньому. 
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Мета. Сприяти професійному самовизначенню методом ігрової 
діяльності (гра «Складний вибір професії, або задача з багатьма 
невідомими»), формувати навички міжособистісної взаємодії. 

Урок № 29 
Тема. Свідоме професійне самовизначення – запорука 

професіоналізму в майбутньому. 
Мета. Сприяти професійному самовизначенню через проведення 

психологічної гри «Як розпорядитися своїм власним життям». Формувати 
навички групової роботи. 

Урок № 30 
Тема. Шкільні екзамени як можливість систематизації здобутих 

знань. 
Мета. Проведення психологічної інтелектуальної гри  «Як 

поводитися на іспиті?», сприяти професійному самовизначенню, 
психологічному налаштуванню, розвивати рефлексію, здатність 
самоаналізу, самоконтролю. 

Урок № 31 
Тема. Шкільні екзамени як можливість систематизації  здобутих 

знань. 
Мета. Підготувати до складання екзаменів: провести психологічну 

рольову гри «Складаємо іспити». Навчити визначати передекзаменаційне 
самопочуття (за С. Болтівець), сприяти психологічному налаштуванню, 
розвивати саморегуляцію та самоконтроль. 

Урок № 32-33 
Тема. Готуємось до зовнішнього незалежного оцінювання. 
Мета. Підготувати учнів психологічно до здачі ЗНО. Ознайомити з 

типовими труднощами при підготовці та написанні тестів, прийомами 
зниження психоемоційної напруги.  

Обладнання. Бланки з завданнями. 
Урок № 34 

Тема. Самоорганізація навчальної діяльності як умова успіху 
професійної підготовки. 

Мета. Познайомити учнів з особливостями навчання у вищих 
навчальних закладах, формувати позитивну навчально-професійну 
мотивацію. 

Урок № 35 
Тема. Підсумковий урок. 
Мета. Узагальнення знань набутих під час запровадження програми, 

результатів діагностичних досліджень, формування мотивації до 
самопізнання. 
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Розділ ІV. Соціальна робота 
 

4.1. Діяльність консультативного пункту сім' ї і шлюбу в школі 
4.1.1. Мета та основні завдання консультпункту 
Виховання учня в школі й сім’ ї – це єдиний нерозривний процес. А 

тому дуже важливо, щоб учителі і батьки об’єднали свої зусилля й 
можливості та перейшли до тісної співпраці у вихованні дітей. 

Сім’я, родина – найвища цінність на Землі, яка робить життя кожної 
людини щасливим, повноцінним, плідним. Батьки мають усвідомлювати, 
що вони виконують важливу соціальну роль, адже кожна повноцінна 
родина є фундаментом здорового суспільства. 

Щоб дитина стала Людиною, батьки повинні бути опорою та гарантом 
її повноцінного розвитку та особистісного становлення. Перед батьками 
постають питання: «як виховувати?», «як привчити дитину до 
дисциплінованості?», «чи треба карати за провину?»... Недоліки треба не 
викорінювати, а корегувати, перетворювати їх у достоїнства! Дитина має 
право на особисті почуття, друзів, думки, секрети. 

Яка мати, який батько не хочуть, щоб їхні діти були щасливі в житті, 
здійснили свої мрії, влаштували своє власне сімейне життя, користувалися 
повагою і любов’ю оточуючих? А як досягти цього? 

Життя на кожному кроці висуває перед батьками різні питання, які їм, 
як вихователям, доводиться вирішувати постійно. 
Метою діяльності консультативного пункту «Сім’ ї та шлюбу» в 

закладі освіти є збереження та укріплення добрих відносини між батьками 
і дітьми, надання допомоги дорослим у розумінні проблем дитини, знань 
щодо особливостей розвитку дітей різних вікових категорій та шляхів 
подолання можливих дитячих, підліткових, юнацьких проблем.  

Діяльність консультативного пункту «Сім’ ї та шлюбу» спрямовується 
на вирішення наступних завдань: 

• обслуговування сім’ ї - допомога у розв’язанні поточних проблем 
благополучної сім’ ї; 

• супровід сім’ ї - допомога у розв’язанні складних проблем 
неблагополучної сім’ ї, навчання членів сім’ ї долати труднощі, які вони 
самі не в змозі подолати; 

• реабілітація сім’ ї - допомога сім’ ї, яка знаходиться в кризовій 
ситуації з різних причин, не в змозі адекватно оцінити свої проблеми та 
вийти з кризи; 

• профілактика сімейних негараздів, негативних явищ - стосується 
всіх сімей; 

• облік сімей - на всі сім’ ї заводяться особові картки, укладаються 
угоди щодо супроводу, ведеться облік індивідуальних консультацій. 
Координатором діяльності консультпункту сім’ ї і шлюбу виступає 

соціальний педагог навчального закладу. 
Основними завданнями соціального педагога являються: 
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• добір методичних матеріалів для роботи з сім’ями; 
• підготовка та проведення тренінгів, лекцій для батьків; 
• запровадження нетрадиційних форм батьківських зборів; 
• надання індивідуальних консультацій членам сімей; 
• проведення соціологічних досліджень, спрямованих на вивчення 

думок та ставлень батьків щодо виховання дітей. 
Перелік заходів, які входять до плану роботи консультпункту: 
• тренінг для учнів «Психологічні основи сімейного життя» (21 

заняття протягом року); 
• круглий стіл за участю учнів, батьків, вчителів «Батьки та діти: 

культура сімейних взаємин»; 
• батьківські збори на тему «Спілкуватися з дитиною. Як?»; 

«Суспільний прогрес та конфлікт поколінь»; «Підліток у сім’ ї», 
«Виховання обдарованої дитини» (інтерактивна форма проведення). 

4.1.2. Правила роботи з батьками 
Щоб створити комфортну невимушену атмосферу, використовуйте 

нетрадиційні методи представлення учасників. Наприклад, запропонуйте 
батькам відрекомендуватись, називаючи своє повне ім'я та пригадуючи, як 
їх називали в дитинстві, розповідаючи про свої улюблені страви або про 
те, що сказала їм їхня дитина, коли вони виходили з дому. Виявляйте 
творчість у пошуках методів представлення і намагайтеся 
урізноманітнювати їх. Основні правила, яких слід дотримуватися, 
полягають у наступному: 

• Заохочуйте батьків до активного обговорення. Цього можна 
досягти, ставлячи запитання, які потребують розгорнутої відповіді, або 
об’єднуючи учасників у пари чи невеличкі групи, в яких батьки 
почуватимуться вільніше і де їм легше буде висловити свою точку зору. 

• Проводьте зустріч з батьками у затишному, зручному 
приміщенні. 

• Якщо є така можливість, поставте стільці колом, щоб усі бачили 
один одного й почувалися вільно під час обговорення. 

• Використовуйте наочність, відео, роздаткові матеріали для 
підкріплення свого виступу. 

• Якщо ви розповідаєте про життя дитячого колективу, 
використовуйте фотографії, магнітофонні записи тощо. 

• Надсилайте батькам запрошення і звертайтеся в них персонально 
до кожного. 

• Завжди давайте час для того, щоб родини могли порозмовляти 
між собою. 

• Доповідь робіть короткою. Дорослі недовго концентруються 
після робочого дня. 

• Враховуйте інтереси та потреби родин у виборі тематики 
зустрічі. 
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• Обов'язково долучайте до свого виступу розважальні ігрові 
моменти. 

4.1.3. План-конспект проведення круглого столу «Батьки та 
діти: культура сімейних взаємин» 
Мета: допомогти учням і батькам краще розуміти один одного, 

з'ясувати рівень взаєморозуміння, уміння спілкуватися. 
Спікер: соціальний педагог. 
Учасники: учні 10-11-х класів, батьки, вчителі. 
Обладнання: плакати, бланки анкет. 
Підготовчий етап: 
• проведення анкетування з учнями (додаток 2); 
• домашнє завдання для учнів: описати ідеал майбутнього 

чоловіка, дружини. 
Хід роботи 

Соціальний педагог. У кожної людини є кілька зон спілкування: на 
роботі, з друзями, у школі. Але найскладніша і радісна зона взаємодії - це 
сім'я. Що таке сім'я ? Яку роль вона відіграє в житті кожної людини? Якою 
вона повинна бути, щоб принести людям щастя? Ці питання ми з вами 
обговоримо. Життя саме по собі - ні добро, ні зло – воно вмістилище добра 
й зла, зважаючи на те, на що ми самі перетворили його. У цих словах натяк 
на активну роль людини у творенні свого життя, на її особисту 
відповідальність за нього. 

Проблемне питання до всіх учасників: як ви вважаєте, що означає 
вислів «щаслива сім'я»? (Колективне обговорення, обмін думками.) 

Соціальний педагог. Однією з головних особливостей підліткового і 
раннього юнацького віку є зміна взаємин з дорослими. Психологи 
вважають головним новоутворенням підліткового віку почуття дорослості. 
Тому однією з самих важливих потреб перехідного віку стає потреба у 
звільненні від контролю та опіки батьків, вчителів, а також від 
встановлених ними правил і порядку. Як же виявляється ця вікова 
тенденція у стосунках старшокласників з найбільш значущими для них 
дорослими - батьками та вчителями? Сьогодні ми запросили до нас 
батьків, щоби почути їх відповіді на питання, які турбують дітей. 

Орієнтовні питання учнів до батьків: 
• Назвіть моральні норми спілкування з дітьми, в необхідності 

яких ви переконалися на власному досвіді. 
• Наведіть приклади, за що і як ви заохочуєте своїх дітей. 
• У яких випадках ви отримуєте моральне задоволення від 

поведінки дітей? 
• Чи контролюєте ви свій емоційний стан у спілкуванні з дітьми? 

Як вам це вдається? 
• Скільки часу ви приділяєте спілкуванню з дітьми? Багато це чи 

мало? 
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Соціальний педагог. Найвпливовішою була і залишається сім'я. 
Сімейні умови, зокрема соціальний стан, рід занять, матеріальний рівень і 
рівень освіти батьків, значною мірою визначають життєвий шлях дитини. 
Крім свідомого, цілеспрямованого виховання, яке дають дитині батьки, на 
неї впливає вся сімейна атмосфера. Існує кілька відносно автономних 
психологічних механізмів, за допомогою яких батьки впливають на своїх 
дітей: 

• підкріплення: заохочуючи поведінку, яку дорослі вважають 
правильною, і покарання за порушення встановлених правил, батьки 
укорінюють у свідомість дитини певну систему норм, дотримання яких 
поступово стає для дитини звичкою і внутрішньою потребою; 

• ідентифікація: дитина наслідує батьків, орієнтується на їх 
приклад; 

• розуміння: знаючи внутрішній світ дитини і відгукуючись на її 
проблеми, батьки формують її самосвідомість і комунікативні якості. 

Дуже важливим є і емоційний тон, тип контролю в сім'ї, тип 
дисципліни. 

Емоційний тон стосунків між батьками і дітьми психологи 
представляють у вигляді шкали, на одному полюсі якої стоять 
максимально близькі, теплі стосунки (батьківська любов), а на іншому - 
далекі, холодні й ворожі. У першому випадку основними засобами 
виховання є увага і заохочення, у другому - суворість і покарання. 

За цими типами відносин стоїть не тільки розподіл влади, а й різний 
напрям внутрішньо сімейної комунікації: в одних випадках комунікація 
спрямована переважно від батьків до дитини, в інших - від дитини до 
батьків. Зрозуміло, що способи прийняття рішень у більшості сімей 
розглядаються залежно від проблеми: в одних питаннях підлітки мають 
повну самостійність, в інших (наприклад, фінансові) - право вирішувати 
залишається за батьками. 

Крім того, батьки не завжди практикують один і той самий стиль 
дисципліни. Не секрет, що в багатьох сім'ях «виховні різки» все ще 
існують. І сьогодні можна зустріти батьків, які не тільки б'ють своїх дітей, 
а й намагаються «теоретично обґрунтувати» необхідність фізичного 
покарання. 
Проблемні питання до всіх учасників:  
• Чому ж такими популярними є авторитарні методи виховання?  
• Як ви ставитесь до фізичного покарання?  
• Які прийоми виховання ви застосували б для своїх дітей?  
Соціальний педагог. Домагаючись розширення своїх прав, підлітки 

часто ставлять до батьків завищені вимоги, зокрема й матеріальні. Саме в 
сім'ї закладається ставлення до грошей, уявлення про їх істинну цінність. 
Інколи батьки дозволяють дітям обговорювати сімейний бюджет, знати, 
скільки що коштує, разом з дорослими вирішувати, що і кому потрібно 
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купити. Певну суму вони виділяють дітям на особисті потреби, щоб вони 
вчилися раціонально використовувати гроші.  
Проблемні питання до учнів:  
• Чи берете ви участь в обговоренні сімейного бюджету? 
• Як би ви складали бюджет у своїй сім'ї?  
• На що більше б звернули увагу? 
Соціальний педагог. Найбільше підліткам хотілося б бачити у батьках 

друзів і порадників. При всьому їхньому бажанні самостійності юнаки та 
дівчата гостро відчувають потребу в життєвому досвіді й допомозі 
старших. Сім'я залишається тим місцем, де підліток почувається спокійно і 
впевнено. Хочу зачитати вам цитату з розмови з директором дитбудинку 
(додаток 1). 
Соціальний педагог: напередодні нашої зустрічі ми з вами провели 

анкетування (додаток 2). Думаю, що всім цікаво дізнатися його результати 
та обсудити їх (дискусія за результатами попереднього анкетування учнів). 
Соціальний педагог: чи замислювалися ви, у чому полягає найбільша 

помилка подружніх пар? 
У тому, що ми у власній сім'ї можемо забувати про ввічливість і 

робити що заманеться. На роботі, на вулиці нам вдається вдало «грати 
роль», а ось удома можна робити все що хочеш - образити, сердитися, не 
стежити за зовнішнім виглядом. Живучи у батьківській сім'ї, слід 
пам'ятати, що саме з рідними і найдорожчими людьми треба бути 
ввічливими. Не завжди у сімейному житті ми вміємо втриматися від образ, 
не завжди буваємо справедливими. Один французький письменник сказав: 
«Якщо одним словом ти можеш ощасливити людину, то яким же 
негідником треба бути, щоб цього слова не сказати!» Спробуйте 
ощасливити один одного, а наступний тест підкаже вам, чи вмієте ви бути 
щасливими і радіти життю (додаток 3, для всіх учасників). 

Соціальний педагог: напередодні засідання учнів отримали завдання 
описати ідеал майбутнього чоловіка, дружини. 

Учні зачитують свої записи. 
Соціальний педагог. Щоб добрими були стосунки між батьками і 

дітьми, потрібно знати і дотримуватись правил культури поведінки і 
взаємин у сім'ї. З деякими з них ми зараз ознайомимось (додаток 5, на 
дошці вивішується плакат з правилами, діти по черзі зачитують їх і 
коментують.) 

Підсумок заняття. 
Соціальний педагог. Наша розмова добігає кінця. Звичайно, не всі 

моменти відносин дітей і батьків ми змогли розглянути. Швидко мине час, 
ви закінчите школу і, можливо, дехто покине на деякий час батьківський 
дім. Але де б ви не були, пам'ятайте: вдома чекають на вас найрідніші 
люди - ваші батьки, які вас люблять і сподіваються на вашу підтримку і 
допомогу. 
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Додаток 1 
Директор дитбудинку Ольга Володимирівна розповідає: «Дивно, як 

вони люблять своїх батьків. Як ніжно говорять про них. Цих мам і тат 
позбавили батьківських прав, але з дитячого серця їх, мабуть, не 
викреслити. «Сімейні» діти, як на мене, гірше ставляться до батьків, ніж 
наші. Моя дочка, наприклад, зовсім мене не помічає. 

А їхні батьки до дітей погано ставляться. Поки діти маленькі, батьки 
про них не згадують. А коли виростають, раптом з'являються мамусі-татусі 
зі своїми «почуттями». І діти все їм пробачають, зла не пам'ятають». 

 
Додаток 2  

Анкета «Батьки з погляду дитини» 
1. До кого найчастіше звертаєтесь по допомогу? 
2. Що понад усе ви цінуєте у своїх батьках? 
3. Що засмучує вас у відносинах з батьками? 
4. Чи хотіли б ви стосунки в сім'ї перенести на свою майбутню сім'ю? 
5. Що б вам хотілося змінити в сім'ї зараз? 

 
Додаток 3 

Анкета «Чи знайомі батьки з твоїми проблемами?» 
1. Ти прийшов зі школи. Що передусім цікавить твоїх батьків? 
2. Про що розмовляють з тобою твої батьки, якщо у них є вільний час? 
3. Чи радишся ти з батьками і з яких питань? 
4. Чи знають твої батьки, які проблеми тебе цікавлять? 

 
Додаток 4  

Тест «Чи вмієте ви бути щасливим?» 
Інструкція. Виберіть один із варіантів відповідей. 

1. Коли ви замислюєтесь над прожитим життям, то робите висновки, що: 
а) все було погано, ніж добре; 
б) все було добре, ніж погано; 
в) все було чудово. 

2. Наприкінці дня ви зазвичай: 
а) незадоволені собою; 
б) вважаєте, що день міг би минути й краще; 
в) ідете спати з відчуттям задоволення. 

3. Коли ви дивитесь у дзеркало, то думаєте: 
а) о Боже, час немилостивий; 
б) а що, зовсім ще непогано; 
в) все прекрасно! Чудово! 

4. Якщо б ви дізналися, що хтось із ваших знайомих виграв велику суму, 
то подумали б: 

а) а мені ніколи не щастить! 
б) а, чорт! Чому ж не я! 
в) колись пощастить і мені! 

5. Якщо ви прочитаєте в газеті про якусь трагічну подію, говорите собі: 
а) ось так колись станеться зі мною; 
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б) мені пощастило, це лихо мене оминуло; 
в) ці журналісти завжди все ускладнюють. 

6. Коли ви прокидаєтесь зранку, то частіше: 
а) ні про що не хочете думати; 
б) зважуєте, що принесе мені сьогоднішній день; 
в) задоволені, що почався новий день і можуть бути нові сюрпризи. 

7. Ви думаєте про ваших друзів: 
а) вони не настільки цікаві й співчутливі, як би вам цього хотілось; 
б) звичайно, у них є вади, але їх спокійно можна терпіти; 
в) вони чудові люди. 

8. Коли ви порівнюєте себе з іншими, то робите висновок: 
а) мене недооцінюють; 
б) я не гірший за інших; 
в) я можу бути лідером, і всі це визнають. 

9. Якщо ваша вага збільшиться на 4 - 5 кг, то ви: 
а) панікуєте; 
б) вважаєте, що у цьому нема нічого особливого; 
в) одразу переходите на дієту і посилено займаєтесь фізичними вправами. 

10. Якщо у вас поганий настрій: 
а) думаєте, чому ви не такі щасливі, і в усьому звинувачуєте долю; 
б) знаєте, що поганий настрій мине; 
в) намагаєтесь розважитись.  
Обробка результатів. Підсумуйте бали. За відповідь а - 0 балів; б - 1 

бал; в - 2 бали. 
17 - 20 балів - ви дуже щасливі, оптимістичні, радієте життю і не 

звертаєте уваги на неприємності. Ваше ставлення до життя дещо 
легковажне і поверхове. 

13 - 16 балів - ви оптимально щасливі, у вашому житті більше радості, 
ніж печалі. З вами комфортно іншими. 

8 - 12 балів - для вас щастя і нещастя у формулі 50 на 50. Не пасуйте 
перед труднощами, спирайтеся на друзів, не залишайте їх у біді. 

0 - 7 балів - ви дивитесь на світ крізь чорні окуляри. Вважаєте, що 
доля приготувала вам тільки нещастя. Намагайтеся бути в компанії 
веселих, оптимістичних людей. 

 
Додаток 5 

Правила чемної поведінки дитини в сім’ ї 
1. На піклування і любов батьків відповідай повагою та чуйним 
ставленням. 
2. Не завдавай своїм близьким неприємностей, не ображай словами і 
вчинками. 
3. Будь чуйним і ввічливим з усіма членами родини, бажай доброго 
ранку, на добраніч, вітай зі святом. 
4. Завжди зважай на думку батьків і старших. 
5. Слідкуй за охайністю свого одягу і зовнішнього вигляду. 
6. Допомагай батькам у домашньому господарстві. 



101 
 

7. Завжди будь стриманим у виявленні своїх почуттів, терпимим до вад 
рідних. 
8. Ніколи не проси і не вимагай від батьків дорогих речей, якщо їх 
придбання виходить за рамки матеріальних можливостей сім'ї. 
9. Раціонально використовуй свій вільний час, дотримуйся режиму дня. 

 
4.2. Соціальний супровід сімей,  

які опинилися у складних життєвих обставинах 
Соціальний педагог закладу освіти покликаний забезпечувати 

соціальний захист дитини, відстежувати дотримання її прав та інтересів. 
Саме він є тим фахівцем, який, виходячи зі своїх знань, повноважень та 
обов’язків, вибудовує систему соціального супроводу сім’ ї шляхом 
встановлення постійного контакту з її членами та залучення до цієї справи 
інших фахівців, служб та установ. Тому для соціального педагога 
надзвичайно важливо налагодити зв’язки із соціальними службами, 
відомчими, адміністративними органами та знати їх функції і 
повноваження. 

Навчальний рік для соціального педагога починається із 
паспортизації класів та узагальнення отриманої інформації у соціальний 
паспорт школи, який до 1 жовтня подається до міського (районного) 
відділу (управління) освіти та служби у справах дітей Виконавчого 
комітету районної ради. 

Протягом року, соціальний педагог поновлює статистичні дані про 
кількість сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах і 
перебувають на шкільному обліку, та звіряє їх із соціальною службою 
сім’ ї, дітей та молоді; службою у справах дітей. 

Співпраця соціального педагога з названими службами стосується 
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати 
їх самостійно у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей; вимушеною 
міграцією; наркотичною або алкогольною залежністю; перебуванням у 
місцях позбавлення волі; ВІЛ-інфекцією одного з членів сім’ ї; насильством 
у сім’ ї; безпритульністю; сирітством; зневажливим ставленням і 
негативними стосунками в сім’ ї; безробіттям одного з членів сім’ ї, якщо 
він зареєстрований в державній службі зайнятості як такий, що потребує 
працевлаштування; ризиком передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського спілкування; неповноліттям одинокої 
матері (батька), яким потрібна допомога; перебуванням членів сімей на 
державному утриманні. 

На офіційний запит соціальних служб, відомств та адміністративних 
органів навчальний заклад, а саме соціальний педагог, надає потрібну 
інформацію про сім’ю чи дитину (психолого-педагогічну характеристику 
учня, акт обстеження житлово-побутових умов проживання, інформацію 
про проведену роботу психологічної служби закладу щодо дитини, 
інформацію про виконання обов’язків батьками (опікуном, 
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піклувальником) стосовно виховання та забезпечення права на освіту 
неповнолітнього) будь-якому із суб’єктів соціальної роботи13  

В свою чергу, соціальний педагог навчального закладу повинен 
інформувати про названі вище категорії Центр соціальних служб для сім’ ї, 
дітей та молоді (далі Центр). На цій підставі, з метою контролю за 
додержанням вимог законодавства щодо захисту прав і свобод дітей та 
молоді у сфері соціальної роботи з ними, Центр спільно зі службами у 
справах неповнолітніх та, у разі потреби, із залученням інших суб’єктів 
здійснюють соціальне інспектування сім’ ї. Варто зауважити, що 
соціальний педагог навчального закладу, за потребою, може і самостійно 
планувати відвідування сімей, які входять до соціального паспорту 
навчального закладу, тому що акт обстеження житлово-побутових умов 
проживання сім’ ї14 є обов’язковим документом для подання до будь-якої 
установи, організації, органу, що займаються захистом прав дитини. Для 
цього він ініціює створення комісії до складу якої можуть входити 
соціальний педагог, класний керівник, інспектор у справах неповнолітніх 
або представник школи, представник ЖЕГу (але не менше трьох осіб)15.  

Соціальне інспектування здійснюється Центрами спільно з 
відповідними органами виконавчої влади, яким законодавством надано 
право здійснювати інспекторський нагляд. 

Соціальне інспектування сім’ ї включає такі види роботи: 
• вивчення життєдіяльності сім’ ї, яка опинилась в складних 

життєвих обставинах; 
• ознайомлення з умовами проживання з метою діагностики 

складних життєвих обставин (у т.ч. збір та аналіз інформації, отриманої від 
суб’єктів соціальної роботи та соціального оточення сімей та осіб, які 
опинилися у складних життєвих обставинах); 

• підготовку соціально-психологічної характеристики сім’ ї; 
висновків та рекомендацій щодо подальшої роботи з сім’єю у вирішенні 
складних життєвих обставин. 

Методами соціального інспектування є вивчення документації, 
обстеження, спостереження, інтерв’ю, бесіда, анкетування тощо. 

                                                           
13 Пункт 5 спільного наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства 
охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної 
політики України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України, 
Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 року                                  
№ 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із 
сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах». 
14 Додаток 12 до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 року № 864 «Про планування 
діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-
інвалідами системи Міністерства освіти і науки України». 
15 Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я 
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, 
Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного 
департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 року № 1983/388/452/221/556/596/106 
«Про затвердження порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися в складних 
життєвих обставинах». 
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Соціальне інспектування здійснюється комісією, яка створюється 
наказом Центру. До її складу входять: спеціаліст Центру, а також, в 
залежності від проблеми, представники служби у справах дітей; управлінь 
(відділів) у справах сім’ ї, молоді та спорту; за згодою – управлінь (відділів) 
та закладів охорони здоров’я; управлінь (відділів) освіти і науки, 
дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних 
навчальних закладів; органів праці та соціального захисту населення; 
органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування. 

Результати соціального інспектування відображаються в акті 
соціального інспектування, в якому зазначають причини складних 
життєвих обставин, висновки та рекомендації щодо подальшої роботи з 
сім’єю чи особою16. Даний акт є юридичним документом. Він 
заповнюється у присутності всіх членів сім’ ї. Підписує його комісія у 
кількості не менше трьох осіб.  

За результатами соціального інспектування питання про стан сім’ ї, 
яка опинилась у складних життєвих обставинах, виноситься на засідання 
дорадчого органу, де розглядаються відповідні матеріали (заява сім’ ї, акт 
обстеження житлово-побутових умов). 

Дорадчий орган створюється при управліннях (відділах) у справах 
сім’ ї, молоді та спорту, для здійснення координації між суб’єктами 
соціальної роботи із сім’ями, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, та комплексного вирішення питань такої сім’ ї. До складу 
дорадчого органу обов’язково входять начальник управління (відділу) у 
справах сім’ ї, молоді та спорту; директор центру соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді; начальник служби у справах неповнолітніх. За 
запрошенням управлінь (відділів) у справах сім’ ї, молоді та спорту – 
керівники управлінь охорони здоров’я, керівники управлінь освіти і науки, 
керівники органів праці та соціального захисту населення, керівники 
органів внутрішніх справ, керівники установ виконання покарань, 
керівники інших структурних підрозділів місцевої адміністрації, 
представники підприємств, установ організацій та об’єднань громадян. 

На засіданні дорадчого органу в присутності суб’єктів соціальної 
роботи розглядаються матеріали про стан сім’ ї, яка опинилася в складних 
життєвих обставинах (заява, акт обстеження житлово-побутових умов), 
можлива присутність сім’ ї. Більшістю голосів приймається рішення про 
взяття сім’ ї під соціальний супровід або відсутність такої необхідності, та 
розподіляються функції кожного суб’єкта стосовно вирішення складних 
життєвих обставин цієї сім’ ї, Центром заводиться облікова картка. Після 
прийняття рішення дорадчого органу Центром видається відповідний 
наказ, яким призначається відповідальний співробітник за здійснення 
соціального супроводу. Обов’язковою умовою взяття сім’ ї чи особи під 
соціальний супровід Центром є згода сім’ ї чи особи та укладання договору 
                                                           
16 Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 31.03.2008 року № 1278 «Про 
затвердження порядку здійснення соціального інспектування центрами соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах». 
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про його здійснення. Після цього складається план соціального супроводу 
сім’ ї, де зазначаються конкретні заходи, спрямовані на подолання 
життєвих труднощів. План обов’язково підписується усіма повнолітніми 
членами сім’ ї 17. 

Коли процес соціального супроводу, відповідно до термінів, 
указаних у договорі, наближається до завершення, дорадчим органом 
приймається рішення про його продовження або завершення. 

Соціальний супровід може бути припинено у разі: 
• подолання сім’єю складної життєвої ситуації; 
• відмови сім’ ї від допомоги, якщо це не загрожує іншим особам; 
• переїзду сім’ ї. 
За наявності вищезазначених причин, спільним рішенням на 

засіданні дорадчого органу, сім’я, яка перебувала в складних життєвих 
обставинах, знімається з соціального супроводу, що фіксується в обліковій 
картці. 

Сім’ ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають 
в полі особливої уваги соціального педагога, з боку якого проводиться 
спостереження за дитиною під час навчання та спілкування з однолітками, 
психолого-педагогічна діагностика, бесіди, обстеження житлово-
побутових умов проживання. Дана робота обліковується в журналі 
щоденного обліку роботи соціального педагога. За результатами роботи 
оформляються протоколи спостереження, протоколи бесід з учнем, акт 
обстеження житлово-побутових умов проживання, психолого-педагогічна 
характеристика учня18. 

 
4.3. Шкільний проект 

«Школа як осередок розвитку громади» 
Мета проекту: підняти престиж школи як осередку розвитку 

громади; сформувати сприятливий соціально-психологічний 
мікроклімат в школі, створити комфортні психологічні умови для 
учасників навчально-виховного процесу. 
Завдання проекту: 
1. Створити ініціативну групу. 
2. Провести громадський форум. 
3. Організувати поїздку в Розкішнянську загальноосвітню школу     

І-ІІІ ступенів з метою збагачення досвідом роботи за програмою «Школа 
як осередок розвитку громади». 

                                                           
17 Спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я 
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики України, 
Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного 
департаменту України з питань виконання покарань від 14.06.2006 року № 1983/388/452/221/556/596/106 
«Про затвердження порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися в складних 
життєвих обставинах». 
18 Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2006 року №864 «Про планування діяльності та 
ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи 
Міністерства освіти і науки України». 
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4. Організувати та провести навчальний тренінг «Школа як 
осередок розвитку громади». 

5. Провести психолого-педагогічні семінари з метою створення 
сприятливого психологічного клімату. 

6. Організувати проведення навчально-практичних тренінгів для 
учнів, психологічних годин та годин спілкування. 

7. Провести низку родинних свят, доброчинних акцій, заходів, 
спрямованих на збагачення свідомості всіх учасників навчально-виховного 
процесу позитивними, емоційно забарвленими образами особистості та на 
розвиток уміння виражати свій внутрішній стан. 

8. Залучити батьків до використання методів ефективного 
спілкування з дітьми. Обстежити матеріально-побутові умови сімей і дітей, 
які потребують соціальної підтримки. Клопотати про інтереси сімей та 
дітей в державних органах, які займаються соціальним захистом.  

9. Провести практикуми конструктивної взаємодії: учителі - учні з 
метою розв’язання конфліктів між учасниками навчально-виховного 
процесу, сприяти підвищенню психологічної культури учасників проекту. 

10. Залучити потенційних спонсорів і донорів для реалізації 
наступних проектів: «Відбудова та введення в дію Будинку культури», 
«Виділення території під парк відпочинку та його закладка». 

Методи та форми роботи: психолого-педагогічні семінари; 
екскурсії і поїздки; години спілкування; психологічні години; тренінги для 
учителів, батьків, учнів; конкурсні програми; родинні свята; організація 
клубів за інтересами; акції; круглі столи; випуск газет. 

Тривалість проекту - один рік. 
Ефективне інформування громадськості про проект планується 

забезпечити через низку заходів, перед початком проекту: організація 
роботи фокус-групи; прес-конференція для місцевих ЗМІ; громадський 
форум. 

Організатори проекту: ініціативна група  вчителів. 
Координатори проекту: соціальний педагог, практичний психолог. 
Учасники проекту : 
• учнівсько-педагогічний колектив школи; 
• рада школи; 
• батьківський комітет; 
• громадськість мікрорайону; 
• представники позашкільних дитячих установ; 
• працівники шефських організацій. 
Матеріально-технічні ресурси: комп’ютер, ксерокс, аудіо, відео 

техніка, канцтовари, підсилююча апаратура.  
Бюджет проекту формується на основі спонсорських коштів та 

складає тридцять дев’ять тисяч триста дев’яносто гривень. 
Система оцінювання проміжних і кінцевих результатів. 
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Кожен захід, відповідно до того, кого він охопить і на кого власне він 
розрахований, має свої показники, критерії, термін оцінювання, експертів. 
Наприклад, результативними будуть: 

• Психолого-педагогічні семінари для вчителів, якщо сприятимуть: 
зменшенню конфліктних ситуацій, зняттю напруженості у стосунках між 
вчителями, домінуванню бадьорого життєрадісного настрою у колективі, 
переосмисленню педагогами свого ставлення до учнів, збільшенню 
кількості бажаючих вчителів брати участь у реалізації проекту. 

• Психологічні тренінги для дітей та години спілкування з учнями, 
якщо зменшиться кількість агресивних проявів у дитячому середовищі; 
домінуватиме почуття доброзичливості в дитячих колективах; діти 
прагнутимуть допомагати іншим, активно виявлятимуть бажання вести 
здоровий спосіб життя, оволодіють навичками ефективного 
міжособистісного спілкування та толерантного ставлення до інших. 

• Родинні свята, психологічні тренінги з батьками, якщо 
активізується участь батьків в житті школи, родини прагнутимуть до 
створення комфортних, сприятливих умов для розвитку дитини в родині. 

• Зв’язки з громадськими організаціями, органами самоуправління 
та підприємствами-шефами, якщо налагодиться зворотній зв’язок між 
колективом школи та громадськістю; активно розвиватимуться дружні, 
довірливі стосунки між колективами, що, в свою чергу, сприятиме 
фандрайзингу - відгуку на потреби шкільної громади. 

Експертами-поціновувачами результатів являються учасники 
навчально-виховного процесу, керівники позашкільних установ та 
керівники гуртків, психологічна служба району, громадськість 
мікрорайону, представники органів самоуправління міста. 

Аналіз результативності проекту здійснюється на засіданнях ради 
школи, методоб’єднаннях соціальних педагогів, практичних психологів, 
батьківських  зборах, психолого-педагогічних семінарах. Крім того, 
передбачається організація та проведення анкетування, фокус-груп, 
громадських форумів. 

Перелік заходів запланованих у рамках проекту: 
• Поїздка з метою обміну досвідом в Розкішнянську 

загальноосвітню школу, яка працює за програмою «Школа як осередок 
розвитку громади».  

• Тренінг для різних категорій учасників навчально-виховного 
процесу «Школа як осередок розвитку громади». 

• Практикум конструктивної взаємодії для учителів та учнів 
«Життя людини-найвища цінність». 

• Психологічна година для вчителів, батьків «І вірую знову у 
щастя». 

• Родинні свята: 1-4 класи : «Матуся моя мила», «Таточко, тату, 
татусю, Богу за тебе молюся»; 5-7 класи «Який птах, таке й гніздо», «Бабу-
мамо, бабу-тато й дідусь-сонечко», «Батько і мати - два сонця гарячих, що 



107 
 

нам дарують тепло»; 9-11 класи «Тільки родина, як зірка єдина, твій 
порятунок, надійний причал». 

• Психолого-педагогічний семінар для вчителів «Формування 
сприятливого соціально-психологічного мікроклімату в шкільному 
колективі».  

• Тренінг для вчителів «Розвиток навичок саморегуляції». 
• Психологічні тренінги з батьками «Добро і милосердя в дитячо-

батьківських взаєминах», «Як спілкуватися з дитиною».  
• Години спілкування для учнів «Бути людиною серед людей», 

«Життя - є дар, великий дар». 
• Психологічна година для учнів 1-4 класів «Бути сонечком для 

інших». 
• Конкурс для учнів «Українкою я народилася». 
• Тренінгові заняття для учнів початкових класів «Ніщо не 

обходиться нам так дешево і не цінується так дорого, як ввічливість». 
• Тренінгові заняття для підлітків «Вчимося спілкуватися». 
• Тренінгові заняття для учнів 10-11 класів «Формування 

ефективних навичок спілкування в конфліктній ситуації». 
• Доброчинні заходи. 
• День матері. 
• Весняний тиждень добра і милосердя. 
• Зустрічі з колективами заводів-шефів, привітання їх із 

професійними святами. 
• Заходи для жителів мікрорайону: «Благословенне слово – Мати», 

«Вічно в пам’яті народній». 
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