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1. Загальна інформація  

Назва дисципліни Виробнича  практика 

Викладач (-і) кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології та 

психології розвитку Паркулаб Оксана Григорівна; кандидат 

історичних наук, доцент кафедри соціальної психології та психології 

розвитку Литвин-Кіндратюк Світлана Данилівна; кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри загальної та клінічної психології 

Кулеша-Любінець Мирослава Миронівна 

Контактний телефон 

викладача 

0673424708 

E-mail викладача oksparkulab@ukr.net 

lytvynkindr@ukr.net 

lyubinets@ukr.net 

 

Формат дисципліни Очна та заочна форми навчання 

Обсяг дисципліни  180 годин, 6 кредитів ЄКТС 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://magpsychol.pu.if.ua  

Консультації З питань виконання індивідуальних завдань згідно розкладу 

консультацій 

2. Анотація до курсу  

Виробнича  практика –  вид  навчальної  роботи,  який  спрямований  на  поглиблення  та 

закріплення та практичних знань, отриманих магістрами у процесі навчання,  набуття  і  

вдосконалення  практичних  навичок  за  обраною бакалаврською програмою.  Зазначена 

практика для магістрів є однією із форм професійного навчання у вищій школі і становлення їх 

як психологів. 

 

3. Мета та цілі курсу  

Основною метою виробничої практики є вдосконалення прикладного аспекту професійної 

підготовки шляхом  закріплення та збагачення на практиці низки професійних 

компетентностей, а також їхню інтеграцію у більш цілісну структуру у формі результатів 

навчання, а саме: шляхом конвергенції теоретичних психологічних та практичних знань 

студентів з урахуванням сучасних умов виробничого процесу та ознайомлення студентів з 

специфікою організації роботи практичного психолога в системі психологічної служби різного 

типів (психологічної служби в системі освіти та психологічної служби медично-

профілактичних закладів). 

Ціль (основне завдання) виробничо практики полягає в інтегруванні професійних 

компетентностей набутих під час вивчення цілої низки психологічних дисциплін у цілісну 

професійну структуру, яка забезпечує практикантові творче й самостійне розв’язання 

психологічних проблем з опорю на його професійний досвід та  особливості розвитку 

особистості та групи в умовах тої чи іншої установи. 

Завдання практики : 

– поглиблення теоретичних та практичних знань студентів у сфері психодіагностики, 

психопрофілактики та психокорекції, ознайомлення з науковими, прикладними та практичними 

аспектами роботи психолога-консультанта. професійного підходу в плануванні та проведенні 

психологічної діагностики; 

– збагачення у майбутніх фахівців навичок здійснення первинного психологічного 

обстеження, обробки результатів проведених психологічних досліджень, інтерпретації 
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отриманої психологічної інформації, формулювання психологічних висновків різного 

спрямування (психолого-педагогічні та медико-психологічні висновки); 

– озброєння студентів консультативними техніками і навичками встановлення й 

підтримання контакту з клієнтом або групою клієнтів; 

– забезпечення умов самостійної науково-дослідницької роботи студентів, виконання ними 

індивідуального пошукового завдання; 

– формування у майбутніх фахівців навичок роботи з спеціальною психологічною 

літературою та апаратурою, використання комп’ютерної техніки в своїй професійній 

діяльності; 

– сприяння становленню у майбутніх фахівців творчого підходу до професійної діяльності 

й потреби у самоосвіті, набуттю навичок професійної рефлексії, розвитку професійних 

здібностей в єдності їх компонентів, виховання почуття поваги до професії та засвоєння етики 

професійної діяльності психолога; 

– збагачення професійно-правової культури в аспекті оновлення нормативно-правової бази 

правових акти, що регламентують діяльність психолога в установі (організації); 

– ефективній організації та проведення психодіагностичних досліджень та консультативних 

бесід, що опирається на обізнаність про розмаїття методів психологічних досліджень та техніки 

проведення психологічних консультацій, особливостей їх вибору та застосування . 
4. Результати навчання (компетентності)  

У результаті проходження виробничої практики студент повинен набути 

З-поміж загальних компетентностей наступні: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8.Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-психологічними механізмами 

взаєморозуміння і взаємовпливу. 

З-поміж спеціальних (фахових, предметних) компетентностей такі: 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.  

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне 

дослідження. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 

групову). 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу  відповідно до 

запиту населення. 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Оволодіння всією сукупністю згаданих компетеностей забезпечує наступні програмні 

результати навчання: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та 

пропонувати шляхи її розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань. 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, 

опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технологій 

психологічної допомоги. 

ПР6. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного 

матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. 

ПР7. Рефлексувати і критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного 

 



дослідження, формулювати аргументовані висновки. 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі 

професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей 

співрозмовника. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки 

запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, 

заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, 

відповідно до вимог замовника. 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, які 

мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

ПР14. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому 

числі демонструвати лідерські якості. 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога.  

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 

5. Організація навчання курсу  

Обсяг курсу  

Вид заняття Загальна 

кількість годин 

Виконання індивідуальних завдань 180 

Ознаки курсу  

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативний 

/ вибірковий 

 

VІІ 053 Психологія ІV нормативний 

Тематика курсу  

Тема, план 

 

Форма 

занятт

я 

Література Завдання, год Вага 

оцінки 

1.Ознайомч

ий етап 

практики 

Самост

ійна 

робота 

  1. Ознайомитися з основними напрямами 

роботи психологічної служби установи, на 

базі якої проходить виробнича практика, 

внутрішньою документацією, графіком 

виробничого процесу, умовами роботи, 

правилами внутрішнього розпорядку. 

2.Скласти індивідуальний план роботи на 

період практики (щоденник). 

3.Оцінка діяльності студента методистом 

кафедри 

10 



2.Виконання 

практичних 

завдань 

Самост

ійна 

робота 

 

Групов

а 

робота 

 1.Матеріали проведення двох залікових 

заходів – плани-конспекти мінілекції 

профорієнтаційної спрямованості та 

заходу психопрофілактичної 

(просвітницької) спрямованості  

2.Психологічний аналіз форм професійної 

взаємодії  (одного навчального заняття, 

ділової зустрічі, медико-психологічної 

консультації) .  

3.Психологічна характеристика на учня, 

пацієнта ЛПЗ, працівника організації (на 

вибір). 

4.Психологічна характеристика класу, 

підрозділу, відділу організації. 

5.Програма, протоколи та аналіз 

результатів психодіагностичних обстежень  

6.Протоколи (запит, етапи роботи, вид, 

висновки та прогноз розвитку особистості) 

двох індивідуальних (або групових) 

консультацій . 

7.Матеріали міні-тренінгу або заходу з 

елементами психокорекції в роботі з 

класом, підрозділом організації. 

8.Аналітичний звіт за матеріалами 

індивідуального пошукового 

(дослідницького) завдання. 

 

 

 

 

20 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

10 

 

15 

 

 

10 

 

10 

 

 

5 

3.Підготовка 

звітної 

документаціі 

  1.Оформлення звіту практики. 

2.Виступ студента на підсумковій 

конференції, мультимедійна презентація 

5 

Всього    100 

6. Система оцінювання курсу  

 
 

Процес оцінювання знань студентів передбачає: 

–контроль проходження практики студентами з боку методиста кафедри; 

– перевірку керівниками практики звіту з практики; 

– захист звіту студентом перед комісією. 

Під час захисту оцінюються: 

– повнота виконання програми практики та індивідуальних завдань; 

– відповіді студента на поставлені запитання. 

Критерії  розрахунку  рейтингових  балів  за  науково-дослідницьку  

практику зазначені у таблиці. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

80 – 89 В добре 



70 – 79 С  

зараховано 60 – 69 D 
задовільно 

50 – 59 Е 

26 – 49 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-25 F 

незадовільно 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

В основу оцінки навчальних досягнень студентів із виробничої 

практики покладено принцип обов’язковості поточного контролю, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 

1.Звіт про проходження практики, щоденник практики(обсяг 

довільний) – 10 балів.  

2.Матеріали проведення двох залікових заходів – плани-конспекти 

мінілекції профорієнтаційної спрямованості та заходу 

психопрофілактичної (просвітницької) спрямованості – 20 балів. 

3.Психологічний аналіз форм професійної взаємодії  (одного 

навчального заняття, ділової зустрічі, медико-психологічної 

консультації) – 5 балів 

4.Психологічна характеристика на учня або медико-психологічний 

висновок висновок стосовно стану здоров’я пацієнта – 10 балів. 

5.Психологічна характеристика класу, підрозділу, відділу чи 

лікарняної палати – 10 балів. 

6.Програма, протоколи та аналіз результатів психодіагностичних 

обстежень – 15 балів. 

7.Протоколи (запит, етапи роботи, вид, висновки та прогноз 

розвитку особистості) двох індивідуальних (або групових) 

консультацій – 10 балів. 

8.Матеріали міні-тренінгу або заходу з елементами психокорекції в 

роботі з класом, підрозділом – 10 балів. 

9.Аналітичний звіт за матеріалами індивідуального пошукового 

(дослідницького) завдання – 5 балів. 

10.Диск з мультимедійною презентацією результатів практики та 

захист практики – 5 балів. 
Розроблена наступна система оцінки в певних рівнях: 

Критерії диференціації оцінок з практики: 

Відмінно: Виконання програми практики: дотримання режиму 

практики, відсутність негативних відгуків, позитивний відгук 

керівника практики від установи, на базі якої проходила практика, 

своєчасне виконання індивідуального плану. Ведення документації: 

регулярне ведення щоденника практики, своєчасне і якісне 

оформлення звітів. Оцінка професійних якостей: морально-етичні 

якості, загальна культура, професійний такт, комунікабельність, 

організаторські здібності.  

Добре: Виконання програми практики: неістотні зауваження щодо 

режиму практики, відсутність негативних відгуків, позитивний відгук 



керівника практики від установи, на базі якої проходила практика (із 

зазначенням окремих зауважень), своєчасне виконання 

індивідуального плану. Ведення документації: своєчасне оформлення 

звіту. Оцінка професійних якостей: морально-етичні якості, загальна 

культура, професійний такт, комунікабельність, організаторські 

здібності. 

Задовільно: Виконання програми практики: нерегулярне дотримання 

режиму практики, наявність негативних зауважень у відгуку керівника 

практики від установи і організації, на базі якої проходила практика, 

зауваження щодо виконання індивідуального плану.Ведення 

документації. Переважна більшість питань програми у звіті 

висвітлена, однак мають місце неточності, помилки, логічні похибки. 

Оцінка професійних якостей: характеристика студента в цілому 

позитивна. 

Незадовільно: Виконання програми практики: недбале дотримання 

режиму практики, неповний об'єм годин, негативний відгук керівника 

практики від установи чи організації, де проходила практика. Ведення 

документації: неякісне і несвоєчасне оформлення звіту. Оцінка 

професійних якостей: нетактовне, неуважне ставлення до колег і 

користувачів соціальних послуг. Контроль успішності студентів з 

урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється 

відповідно до навчального плану.  

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу 

подано у таблиці.  

 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Після закінчення практики студент-практикант подає на кафедру 

звітні документи в анступному обсязі: 

1. Письмовий звіт про виконану роботу у довільній формі 

(стаціонар: 2 – 3 стор.,  заочники: 1 – 2 стор.).  

2. Індивідуальний (календарний) план роботи на час практики (2 

– 3 стор.). Графік відвідування місця проходження практики (1 – 

2 стор.) та розклад проведення залікових занять. 

3. Щоденник практики(обсяг довільний).  

4.  Матеріали проведення двох залікових заходів – плани-

конспекти мінілекції профорієнтаційної спрямованості та заходу 

психопрофілактичної (просвітницької) спрямованості  (5 – 6 

стор. кожний). 

5. Психологічний аналіз форм професійної взаємодії  (одного 

навчального заняття, ділової зустрічі, медико-психологічної 

консультації). (2-3 стор.) 

6. Психологічна характеристика на учня або медико-

психологічний висновок висновок стосовно стану здоровя 

пацієнта (стаціонар: 3 – 4 стор., заочники: 2 – 3 стор.). 

7. Психологічна характеристика класу, підрозділу, відділу чи 

лікарняної палати (стаціонар: 3 – 4 стор., заочники: 2 – 3 стор.). 

8.  Протоколи результатів психодіагностичних обстежень. 

9. Протоколи (запит, етапи роботи, вид, висновки та прогноз 

розвитку особистості) двох індивідуальних (або групових) 

консультацій.  

10. Матеріали міні-тренінгу або заходу з елементами психокорекції 

в роботі з класом, підрозділом (стаціонар: 4 – 5 стор., заочники: 

2 – 3 стор.) 



11.  Аналітичний звіт за матеріалами індивідуального пошукового 

(дослідницького) завдання. 

12. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена 

керівником практики за місцем проходження (психологом), 

завірений керівником установи та гербовою печаткою установи  

13.  Диск з мультимедійною презентацією результатів практики. 

 

Форми і методи 

контролю контролю 

Щотижневою формою контролю є перевірка керівником-

методистом практики індивідуального (календарного) плану роботи 

студентів, в якому висвітлюються етапи роботи та їх зміст і який 

додається до звіту з практики. Звітність з практики включає в себе такі 

етапи, як: оформлення індивідуального плану роботи, оформлення 

звіту з практики у відповідності до вимог програми практики та 

матеріалів, що підтверджують зміст звіту, звітність перед керівником-

методистом,  захист  звіту перед  комісією за умови виконання  

попередніх етапів. У період проведення практики контроль за її 

виконанням здійснюється як деканатом факультету, так і випусковою 

кафедрою. За результатами практики проводяться підсумкові 

конференції за участю студентів та викладачів кафедри з метою 

внесення пропозицій, спрямованих на покращання умов та 

підвищення якості проходження практики студентами. Залікова оцінка 

результатів практики випливає з особливостей діяльності студентів і 

виявляє характер їх ставлення до майбутньої професійної діяльності. 

7. Політика курсу  

Політика проходження здобувачами вищої освіти виробничої практики спрямована на 

створення атмосфери взаємної підтримки, жвавої інтеракції, зворотного зв’язку з дотриманням 

правил професійної етики. При виконанні завдань неприпустимі недобросовісність та недбале 

ставлення до своїх обов’язків практичного психолога, нехтування правилами техніки безпеки. 

Невиконання завдань практики без поважної причини слугує підставою для незарахування 

студенту результатів. 

 

8. Рекомендована література  

Для ефективного проведення практики студенти можуть користуватися наступною 

навчальною та методичною літературою та інтернет-ресурсами: 

1. Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV 

рівнів акредитації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12 червня 2014 року № 711, 

м. Київ. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0728-14/ 

2.Положення про організацію та проведення практики студентів у Державному вищому 

навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» . м. 

Івано_Франківськ Електронний ресурс] – Режим доступу :https://vvnp.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/128/2018/05/pol_pro.pdf 

3.Додаток до Положення про організацію та проведення практики у Державному вищому 

навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (від 

26.03 2013 р., протокол № 3) м. Івано_Франківськ Електронний ресурс] – Режим доступу 

https://vvnp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/128/2018/05/dodatok_pol_pro_praktyku.pdf 

4.Айви А. Психологическое консультирование и психотерапия. М., 1999. 

5. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической деятельности; под 

ред. И.А. Полищука, А.Е. Видренко. К.: Здоров’я, 1979. 124 с.  

6. Бакли Р., Кэйпл Дж. Теория и практика тренинга. СПб.: Питер, 2002. 352 с. 

7. Батаршев А.В. Экспериментально-психологическое исследование психических больных. М.: 

Медицина, 2004. 320 с. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0728-14/
https://vvnp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/128/2018/05/pol_pro.pdf
https://vvnp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/128/2018/05/pol_pro.pdf
https://vvnp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/128/2018/05/dodatok_pol_pro_praktyku.pdf


8. Бігма Н. М. Уроки-тренінги як засіб активізації навчальної діяльності учнів: посібник 

[Електронний ресурс]  / уклад. Н. М. Бігма. Дніпропетровськ, 2013. 36 с. Режим доступу : 

http://doktor-ua.com/literatura/7616/index.html 

9.Биркенбиль Ф. Коммуникационный тренінг: Наука общения для всех. М.: ФАИР-ПРЕСС, 

2002.  352 с. 

10. Бишоп С. Тренинг ассертивности. СПб.: Питер, 2001. 208 с. 

11. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая психодиагностика. К.: 1986.  

12. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: навч. посіб. для студ. вузів.  Х.  : 

Фоліо, 1996.  128 с. 

13. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике СПб.: Питер, 2000. 

528 с. 

14.Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навч. посібник. К.: Четверта 

хвиля, 2004. 256 с. 

15.Вачков И.В. Общие тренинговые методы. Основы технологии группового тренинга. 

Психотехники: Учеб. пособие. М.: Ось, 2000. 224 с. 

16. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руководство. 

Ч.2. М.: Генезис, 2001. 160 с.  

17. Власова В. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. К. : В-во «Либідь», 2005. 400 с. 

18. Геберт Д. Организационная психология. Человек и организация.; пер.с нем. Х.: Изд-во 

гуманитарный центр  О.А. Шипилова, 2006. 624 с. 

19. Гольдштейн А. Хомик В. Тренінг умінь спілкування. Як допомогти проблемним підліткам. 

К.: Либідь, 2003. 520 с.   

20. Горностай П. П., Васьковская С. В. Теория и практика психологического консультирования. 

Проблемный подход. К., 1995. 

21. Гоян І.М., Палій А.А. Методи діагностки психічного розвитку дітей; за ред. А.А. Палія. 

Івано-Франківськ, Симфонія форте, 2014. 652 с. 

22. Дифренціальна діагностика неврозів: метод рек. / автори-упоряд. В.В. Кардаш, Н.І. Кардаш, 

Луцьк, 2000. 167 с.  

23. Джонсон Д. В. Соціальна психологія. Тренінг міжособистісного спілкування. К.: Вид. Дім 

«КМ Академія», 2003. 288 с. 

24. Джордж Р., Кристиани Г. Консультирование: теория и практика; пер с англ. М.: Эксмо-Пресс, 

2002. 448 с.   

25. Документація психолога / Упор. Т. Гончаренко.  К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. 120 с. 

26. Драгунский В.В. Цветовой личностный тест: практическое пособие. М.:АСТ; Мн.: Харвест, 

2001. 448 с., ил. 

27. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. СПб.: Питер, 2005. 509 с.: ил. (Серия 

„Практикум по психологии”). 

28.Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб.: Питер, 2001. 400 с.24. 

29. Інтелектуальні здібності дитини / Упорядники: С. Максименко,К. Максименко, О. Главник. 

К.: Мікрос-СВС, 2003. 96 с. 

30. Заграй Л.Д. Методологія та технологія виконання курсової роботи: навчально-методичні 

рекомендації для студентів ІІ, ІІІ курсів спеціальності «Психологія». Івано-Франківськ, 2015. 

59с. 

31.Закон України “Про вищу освіту”. - № 1556-VII від 01.07.2014. 

32. Захаров А.И. Происхождеиие детских неврозов и психотерапия М.:Эксмо-Пресс, 2006. 448 

с. 

33. Зверева Н.В., Козьмина О.Ю,, Каримулина Е.Г. Патопсихология детского и юношеского 

возраста: учеб пос. М.: Изд. Центр «Аадемия», 2008. 208 с.  

34. Зейгарник Б.В. Патопсихология. М.: 1999. 208 с. 

35.Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической 

диагностики и коррекции в клинике. Л.: Медицина, 1983. С. 102-115. 

36. Карвасарський Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2004. 960 с. 

37. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология. СПб.: Питер, 2004. 1167 с. 

38. Квасенко А.В., Зубарев Ю.Г. Психология больного К.: Медицина, 1990.184 с. 

http://doktor-ua.com/literatura/7616/index.html


39. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.:Издательский центр 

«Академия», 2005. 304 с. 

40.Комплекс програм і методичних рекомендацій з організації і проведення педагогічної 

практики з психології / Л.В. Долинська, О.В. Скрипченко, Т.М. Лисянська та інші. Київ: Вид. 

Нац. пед. унів-тету імені М.П. Драгоманова, 2006. 141 с. 

41.Концептуальні засади і методи глибинної психокорекції: підготовка психолога-практика : 

навч. пос. / Т. С. Яценко, Б. Б. Іваненко, С. М. Аврамченко та ін. / за ред. Т. С. Яценко. К. : Вища 

школа, 2008.  342 с. 

42. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості [Текст] ; за ред. 

Л. М. Проколієнко.  К. Радянська школа.  1989.  608 с. 

43.Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: Методичний 

посібник. К.: Літера ЛТД, 2006. 416 с. 

44. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. 400 с. 

45.Кочюнас Р. Психологическое консультирование. Групповая психотерапия   М. : 

Академический Проект ; ОППЛ, 2003.  464 с. 

46. Коцан І.Я., Ложкін Г.В., Мушкевич М.І. Психологія здоров’я: навч. пос. Луцьк: РВВ «Вежа» 

Вол. Нац. Ун-ту ім. Лесі українки, 2009. 319 с. 

47. Кузікова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції. Суми : ВТД «Університетська книга», 

2008.  384 с. 

48. Кулеша-Любінець М.М. Клінічна психологія: методичні рекомендації для студ. Спец. 053 

«Психологія». Івано-Франківськ, видавець Кушнір Г.М., 2016. 72 с. 

49. Кутішенко В. П.  Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум : 

навч. посіб.  К. : Каравела, 2009.  448 с. 

50.Леонгард  К. Акцентуированные личности К.: 1981. 

51.Литивин-Кіндратюк С., Кіндратюк Б. Народознавство та організація здорового життя 

школярів: монографія. Івано-Франківськ: Вид. «Плай», 1997. 345 с.   
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