




1.   Опис навчальної дисципліни  
          

        Характеристика навчальної 

Найменування  Галузь знань, спеціальність, дисципліни  

показників    освітній рівень 
  

денна форма заочна форма         

        навчання навчання 

    Галузь знань   

Кількість кредитів – 3 
  05 соціальні та поведінкові  

Вільного вибору студента 
   

науки (шифр і назва)      
          

          
Модулів – 1        Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
         

       3-й 3-й 
        
          

Індивідуальне науково-  
Спеціальність: 

  

дослідне завдання  
Семестр 

___________ 
 053 Психологія   
 

 

  

    

          

Загальна кількість годин        5-й 5-й 

90        Лекції 

        12 год. 4 год. 

Тижневих годин для 
       Практичні, семінарські 

       18 год. 2год. 
денної форми навчання: 

 

Освітній рівень: перший, 
  

Лабораторні 
аудиторних 2 

 
«Бакалавр» 

  

год. год. 

самостійної роботи 
         

       Самостійна робота 

студента 4 
         

       60год. 90 год. 

        Індивідуальні завдання: год. 

        Вид контролю: 

        залік 

 

Примітка.  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 2/3 

для заочної форми навчання – 3/4 



Мета та завдання навчальної дисципліни  
Курс " Організація професійної приватної діяльності психолога" є важливою 

складовою підготовки професійних психологів. 

Метою викладання дисципліни є формування цілісного уявлення про місце приватної 

професійної діяльності у системі психологічної допомоги людині. 

А також метою вивчення курсу є: ознайомити студентів з проблемами, нормами, способами 

організації приватної професійної діяльності; основними підходами до побудови провідних 

напрямів приватної професійної діяльності.  
Цей курс покликаний допомогти формуванню у студентів цілісного уявлення про специфіку 

приватної професійної діяльності, її напрями та області реалізації. 

Завдання курсу: формування уявлень про теоретичне та емпіричне знання про професійну 

психологічну допомогу; формування знань в області організації і реалізації приватної 

професійної практики; формування культури та етики професійної діяльності психолога.  
Даний навчальний курс – це система лекційних, практичних занять, самостійної роботи 

студентів (СРС), консультацій, заліку, вихідного інформаційного забезпечення, яка побудова 

на основі таких принципів: 

1) достовірності інформації; 

2) системності викладу матеріалу, який призначений для використання в 

дослідницькій діяльності; 

3) встановлення міждисциплінарних зв’язків; 

Попередні умови – попередні компетенції, якими мають володіти студенти на початку 

засвоєння навчального курсу: 

1) знання основ загальної, вікової та соціальної психології; 

2) знання базового змісту психологічних дисциплін та їх вихідного тематичного 

інформаційного забезпечення, передбаченого для вивчення у навчальних планах (ОКР 

”Бакалавр“). 

У результаті вивчення дисципліни студент дізнається: 

1. Нормативну правову базу яка забезпечує законну основу приватної професійної 

діяльності. 

2. Етичні норми професійної діяльності.. 

3. Основи самопрезентації, маркетології та менеджменту професійної діяльності 

психолога. 

4. Конкурентоспроможні форми приватних професійних послуг. 

5. Основні професійні техніки у консультації, груповій роботі, тренінгу 

психологічному супроводі та психологічній реабілітації. 

Студент Зможе  
1. Визначати межі своєї компетенції у сфері приватних послу. 

2. Визначати потребу психологічних послуг на ринку. 

3. Формулювати експериментальну гіпотезу. 

4. Обирати комплекс методів необхідних для здійснення дослідження. 

5. Уміти діяти в умовах експерименту та розуміти мотиви та особливості діяльності 

досліджуваних. 

6. Планувати експеримент. 

7. Здійснювати обробку експериментальних даних. 

8. Інтерпретувати результати та якісно представляти результати досліджень 

 

Загальні компетентності:  
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 



ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

З К8. Навички міжособистісної взаємодії, ЗК9 

Здатність працювати в команді. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя  
Фахові компетентності:  
СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння 

природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ. СК3. Здатність до 

розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати  
психологічну інформацію з різних джерел 

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну 

та групову) 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну відповідно до запиту 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

 

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. 

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного 

дослідження та технологій психологічної допомоги.  
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. Забезпечувати оптимальні психолого-педагогічні умови розвитку особистості. ПР15. 

Виявляти і вирішувати соціально-психологічні проблеми особистості у великих і малих 

групах.  
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. 



Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Приватна професійна діяльність психолога в Україні. Нормативна і правова база яка 

забезпечує законну основу приватної професійної діяльності. Проблеми та перспективи. 

Тема 2. Етичні норми професійної діяльності приватного психолога . 

Тема 3. Приватний психолог: його особистість і діяльність. Типові помилки діяльності. Міра 

впливу особистості психолога на результат . вимоги до професійної компетенції. 

Тема 4.Клієнт його особистість і діяльність у процесі роботи. Мотивація участі у роботі. 

Оцінка результатів діяльності. 

Тема 5.Конкурентоспроможні області впровадження послуг психолога. Консультування. 

Тренінг. Психологічний супровід. Коучинг. Реабілітація. 

Тема 6. Самопрезентації, маркетологія та менеджмент професійної діяльності психолога. 

Конкурентоспроможні форми приватних професійних послуг. 

Тема 7. Основні професійні техніки у консультуванні. Контакт і контракт з клієнтом. Перша 

консультація. Особливості роботи з дітьми у приватній практиці. 

Тема 8.Основні професійні техніки у груповій роботі, різновікові категорії клієнтів.  
Тема 9. Основні професійні техніки у тренінгу. Технології створення тренінгу 

Тема 10. Основні  професійні  техніки  у  психологічному  супроводі  клієнта.  Супровід 

кризових періодів життя людини 

Тема 11.Основні підходи при побудові програм психологічної реабілітації. 
 
 
 
 

1. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових          Кількість годин        

модулів і тем   денна форма      Заочна форма   

 усь    у тому числі  усього     у тому числі   

 ого л  п  ла  інд с.р      л  п лаб інд  с.р 

       б   .           . 

1 2 3  4  5  6 7             

                        

                        

Тема 1. Приватна 4 2    2    3  2  2       3 
професійна діяльність                        

психолога в Україні.                        

Нормативна і правова                        

база яка забезпечує                        

законну основу                        

приватної професійної                        

діяльності. Проблеми                        

та перспективи.                        
                        

Тема 2. Етичні норми 4     2    4  2  2       4 
професійної                        

діяльності приватного                        

психолога .                        
                        

Тема 3. Приватний 6 2    2    2       2    4 
психолог: його                        

особистість і                        

діяльність. Типові                        

помилки діяльності.                        



 Міра впливу                 

 особистості психолога                 

 на результат .                 
                   

 Тема 4.Клієнт його 8 2 2   4    2    4  

 особистість і                 

 діяльність у процесі                 

 роботи. Мотивація                 

 участі у роботі.                 

 Оцінка результатів                 

 діяльності.                 

 .                   

 Тема 5. 7 2 4   3   2 2    4  

 Конкурентоспроможні                 

 області впровадження                 

 послуг психолога.                 

 Консультування.                 

 Тренінг.                 

 Психологічний                 

 супровід. Коучинг.                 

 Реабілітація.                 
                   

 Тема 6. 8 2 2   4   2     6  

 Самопрезентації,                 

 маркетологія та                 

 менеджмент                 

 професійної                 

 діяльності психолога.                 

 Конкурентоспроможні                 

 форми приватних                 

 професійних послуг.                 
                   

 Тема 7. Основні 6 2 4   2        6  

 професійні техніки у                 

 консультуванні.                 

 Контакт і контракт з                 

 клієнтом. Перша                 

 консультація.                 

 Особливості роботи з                 

 дітьми.                  
                    

 Разом   12 18             

      Теми семінарських занять        

                

 №      Назва теми        Кількість 

 з/п                годин 

 1  Етичні норми професійної діяльності приватного психолога .  2  

 2  Приватний психолог: його особистість і діяльність. Типові помилки  2  

   діяльності. Міра впливу особистості психолога на результат.     

   Вимоги до кваліфікації психолога.           

 3  Клієнт його особистість і діяльність у процесі роботи. Мотивація  2  

   участі у роботі. Оцінка результатів діяльності.        



4  Бар’єри спілкування, техніки подолання бар’єрів спілкування на  2  

   першій консультації.     

5  Конкурентоспроможні області впровадження послуг психолога.  2  

   Консультування. Тренінг. Психологічний супровід. Коучинг.     

   Реабілітація.     

6  Самопрезентації, маркетологія та менеджмент професійної   2  

   діяльності психолога.     

   Конкурентоспроможні форми приватних професійних послуг.     

   Супервізія приватного психолога. Організація супервізійних груп.    

   Супервізійна діяльність психолога.     

7  Основні професійні техніки у організації консультування.   2  

   Кабінет приватного психолога. Організація консультаційного     

   простору     

8  Контакт і контракт з клієнтом. Перша консультація.   2  

9  Особливості роботи з дітьми.   2  

всього     18  

   8. Самостійна робота     
       

 №  Назва теми  Кількість Кількість 
 з/п    Годин Годин 

     

Стаціона

р Заочне 

       відділення 

 1  Бар’єри спілкування  4  2  

 2  Психологічний супровід сімейних криз.  3  5  

 3  Зрада і розлучення. Психологічний супровід розлучення.  3  2  

 4  Особливості роботи з дітьми. Участь батьків у  4  6  

   консультації.      

 5  Супервізія приватного психолога. Організація  4  5  

   супервізійних груп. Супервізійна діяльність психолога.      

 6  Типові помилки в організації тренінгів.  4  6  

 7  Робота психолога в реабілітаційних клінічних програмах.  4  5  

 8  Приватний психолог у курортних закладах.  4  5  

 9  Основні професійні техніки у консультуванні  4  4  

 

        

10  Контакт і контракт з клієнтом. Перша консультація.  4  4  

   Особливості роботи з дітьми.      

 13  Особливості роботи з дітьми у приватній професійній  4  4  

   практиці.      

 14  Основні професійні техніки у груповій роботі, різновікові  4  5  

   категорії клієнтів      

 15  Технології створення тренінгу  4    

 16  Основні професійні техніки у психологічному супроводі  3  5  

   клієнта      

 17  Супровід кризових періодів життя людини  3  5  

 

        

18  Основні підходи при побудові програм психологічної  4  5  

   реабілітації.      
         

   Разом  60  90  



9. Індивідуальні завдання  
Робота з обдарованими студентами через надання інформаційної підтримки та 

індивідуальних консультацій за запитом студентів. 

Робота зі студентами які не встигають через індивідуальні консультації та контроль про 

виконану роботу вибірка на основі аналізу успішності за журналом та на основі 

спостережень. 

Допомога з самостійною роботою за запитом студентів. 
 
 
 
 

10. Методи навчання  
Лекції практичні, самостійна робота, індивідуальні наукові завдання, індивідуальні 

консультації, інформаційна підтримка. 
 

11. Методи контролю  
У результаті засвоєння дисципліни «Приватна професійна діяльність психолога» 

студент може набрати максимально 100 балів. 

Усне та письмове опитування відповіді - 5 б (участь у груповій дискусії -10б) 

Контроль самостійної роботи (КСР- 5б) (в тому числі: реферат-10 б, презентація -10 б, 

ї, тренінгове заняття 15б, розробка теоретичної моделі дослідження 15б) 

Тестування – 10 б 

Контрольна робота–10 б 
 

Критерії оцінювання  
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні 

результатів навчання з навчальної дисципліни, є: 

1) своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

2) глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

3) вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку та розвитку; 

4) вміннязастосовувати методи психологічної  діагностики,  психокорекції 

 та психопрофілактики на практиці;  

5) вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач. 

 
В основу системи оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни закладено такі 

критерії: 

1) повнота знань – вичерпна достатність у відтворенні інформації щодо змісту навчальної 

дисципліни; 

2) адекватність знань – їх правильність, відповідність засадничим основам курсу; 

3) усвідомленість (осмисленість) знань – розуміння смислу інформації по навчальній 

дисципліні та вміння його вербалізувати: 

4) вміння творчо мислити, інтерпретувати своє бачення і розуміння поставлених завдань 

(«побічний продукт») діяльності 
 

Критерії оцінювання усного та письмового опитування. 

Оцінка «відмінно» ставиться за наявність у студента вичерпних і правильних знань щодо 

головних проблем ТТС, розгляду яких були присвячені лекційні та семінарські заняття. 

Притім, знання мають бути осмисленими, що виявляється у повноті та адекватності їх 

пояснення. Вміння підходити до виконання завдань не лише у форматі репродукції, а й з 

елементами креативності. 

Оцінка «добре» ставиться за наявність у студента знань щодо більшості тем з дисципліни, 

які передбачені навчальною програмою. Притім, знання характеризуються адекватністю, 



але є частково усвідомленими (студент за формою відповідає правильно, а пояснити смисл 

може не завжди). 

Оцінка «задовільно» ставиться за наявність у студента фрагментарних знань з дисципліни, 

які при цьому не завжди точно ним розуміються і недостатньо повно вербалізуються. 

 

Оцінка «незадовільно» ставиться за відсутність у студента знань щодо головних проблем з 

дисципліни або ж за наявність часткових знань, які він неправильно розуміє і неправильно 

трактує. 
 

Критерії оцінки тестового завдання: 

10-9 балів «відмінно» - студент дав в не менше 90% правильних відповідей; 

7-8 балів «добре» - студент дав не менше 70% правильних відповідей; 

5-6 балів «задовільно» - студент дав не менше 50% правильних відповідей; 

1-4 бали «незадовільно» - студент дав менше 50% правильних відповідей;  
0 балів - завдання відсутнє. 

 

Критерії оцінки реферату/письмового повідомлення: 

9-10 балів (відмінно): тема реферату/письмового повідомлення актуальна та відзначається 

практичною значущістю; у роботі здійснено критичний огляд визначень різними авторами, 

наведених в різних джерелах; матеріал роботи добре структурований, логічно викладений; 

роботу оформлено з дотриманням встановлених правил; студент демонструє здатність 

робити у рефераті/письмовому повідомленні логічні висновки та узагальнення; проявляє 

здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на 

певне питання. 

7-8 балів (добре): тема реферату/письмового повідомлення актуальна; у роботі здійснено 

аналіз основних аспектів проблеми; використано джерела, які дають змогу розкрити 

теоретичні й прикладні аспекти теми; матеріал реферату/письмового повідомлення загалом 

структурований, логічно викладений; оформлення роботи в цілому відповідає встановленим 

правилам; студент послідовно, обґрунтовано та теоретично правильно викладає матеріал; 

демонструє здатність робити логічні висновки та узагальнення; але не в повній мірі може 

аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; недостатньо 

використовує фактичні та статистичні дані. 

5-6 балів (задовільно): тема реферату/письмового повідомлення не є актуальною; у роботі 

здійснено поверхневий аналіз основних аспектів проблеми; використані джерела не дають 

можливості повністю розкрити проблему; реферат/письмове повідомлення містить зайвий 

матеріал, що не відповідає змісту теми і свідчить про нездатність студента зрозуміти її зміст; 

робота в цілому оформлена згідно з правилами, але є суттєві недоліки. 

3-4 балів (незадовільно): завдання виконане частково; студент не висвітлює дискусійну тему 

або висвітлює її неправильно; текст реферату/письмового повідомлення є повністю 

ідентичним тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичним реферату/письмового 

повідомленню іншого студента на таку ж тему. 

1-2 бали (незадовільно): завдання практично не виконано, складається з окремих 

малозмістовних тез, які за своїм змістом не відображають суті теми реферату/наукового 

повідомлення; робота не оформлена, здана не вчасно чи відсутня. 

0 балів – завдання відсутнє. 

 

Критерії оцінки тренінгового заняття: 

12-15 балів (відмінно): у тренінговому занятті відображено глибоке, чітке розуміння та 

усвідомлення матеріалу, аналітичний та творчий підхід до поставлених задач. Під час 

проведення всі завдання та вправи відображають мету заняття та дозволяють учасникам 

здобути необхідні уміння та навички, зробити самостійні висновки, аргументувати свої 

рішення, вибудувати власне ставлення до проблеми. Робота виконана творчо і самостійно. 

тренінгове заняття характеризується оригінальністю, логічністю та послідовністю. 



10-12 балів (добре): у тренінговому занятті є чіткі посилання на вирішення висунутої 

проблеми, тренінгове заняття має в основі декілька ключових вправ, які не повністю 

розкривають її тематику; прослідковується певна логічна структура тренінгу; тренінгове 

заняття починається із вступу, надає інформацію в певному порядку і завершується 

викладенням важливих висновків; роботі бракує оригінальності та чіткості побудови заняття. 

7-9 балів (задовільно): тренінгове заняття сфокусоване на темі, але поверхнево висвітлює її; 

вправи не зовсім відображають мету заняття, незадовільна його структура та логіка; важко 

вловити структуру подання інформації; тренінгове заняття не веде до засвоєння нових 

практичних умінь, та не дозволяє учасникам сформулювати власне ставлення до проблеми, 

прави не всі правильно оформлені. Брак оригінальності роботи. 

4-6 балів (незадовільно): завдання виконане частково; тренінгове заняття студента не 

містить відповідь на поставлене завдання, вправи є недоречними, логіка тренінгового заняття 

відсутня; побудова тренінгового заняття свідчить про наявність значних прогалин у знаннях 

студента, викладена з порушенням логіки подання матеріалу, опис вправ містить багато 

грубих помилок, або є плагіатом. 

1-3 бали (незадовільно): завдання практично не виконано, тренінгове заняття не розкриває 

сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у 

студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти 

її, незнання основних положень навчальної дисципліни; наявні значні фактичні помилки, 

незрозумілості та нерозуміння теми, тренінгове заняття не оформлене, не проведене , звіт 

зданий не вчасно чи відсутній. 

0 балів – завдання відсутнє. 

 

Критерії оцінки презентації: 

12-15 балів (відмінно): у презентації відображено глибоке, чітке розуміння та усвідомлення 

матеріалу, аналітичний та творчий підхід до поставлених задач. Під час аналізу-інтерпретації 

зроблені самостійні висновки, аргументація, висловлене власне ставлення до проблеми. 

Малюнки, звуки, фото, анімації – у кількості, виправданій змістом презентації. Робота 

виконана творчо і самостійно. Презентація характеризується оригінальністю, логічністю та 

послідовністю. 

10-12 балів (добре): у презентації містяться важливі твердження щодо проблемних питань, 

презентація має в основі декілька ключових положень, які не повністю розкривають її 

тематику; прослідковується певна логічна структура в розміщенні інформації; презентація 

починається із вступу, надає інформацію в певному порядку і завершується викладенням 

важливих нукових моментів та висновків; не повністю представлені інформаційні джерела 

або не всі правильно оформлені. 

7-9 балів (задовільно): презентація сфокусована на темі, але поверхнево висвітлює її; 

естетичний вигляд незадовільний (відсутня чітка структура розміщення інформації, 

недоречна графіка оформлення); важко вловити структуру подання інформації; немає 

посилань на використані джерела або не всі правильно оформлені. 

4-6 балів (незадовільно): завдання виконане частково; презентація студента не містить 

відповідь на поставлене завдання, не є аргументованою; не містить посилань на джерела, що 

вивчаються; не містить аналізу відповідних теорій, концепцій, наукових течій, свідчить про 

наявність значних прогалин у знаннях студента, викладена з порушенням логіки подання 

матеріалу, містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок та виправлень. 

1-3 бали (незадовільно): завдання практично не виконано, презентація не розкриває сутності 

питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у 

студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти 

її, незнання основних положень навчальної дисципліни; наявні значні фактичні помилки, 

незрозумілості та нерозуміння теми, презентація не оформлена, здана не вчасно чи відсутня. 
 

Критерії оцінки контрольної роботи: 



10-9 балів «відмінно» - студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно, самостійно та аргументовано його викладає під час відповідей на контрольні 

запитання, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань. 

7-8 балів «добре» - студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час письмових відповідей на контрольні запитання, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 5-6 балів 

«задовільно» - студент загалом володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час письмових відповідей на контрольні запитання, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому 

окремі суттєві неточності та помилки. 

1-4 бали «незадовільно» - частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час письмових відповідей на контрольні 

запитання, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

0 балів - завдання відсутнє. 

 

Критерії оцінки самостійної роботи:  
Самостійна робота оцінюється за наслідками вибіркової перевірки рівня засвоєння всіх 

питань, винесених на самостійну роботу. За самостійну роботу студент може отримати 

до 5 балів.  
5 балів «відмінно» - робота студентом виконана в повному обсязі, якісно оформлена; 

4 бали «добре» - робота студентом виконана в повному обсязі, є незначні недоліки; 

3 бали «задовільно» - робота зроблена, але є суттєві помилки; 

1-2 бали «незадовільно» - робота тільки розпочата або виконана не правильно;  
0 балів –робота відсутня. 

 

Перед написанням письмової роботи у форматі тестів, контрольної роботи, самоаналізу 

тощо студенти отримують завдання та посилання на навчально-методичну й наукову 

літературу для самостійної підготовки. 

Виконання індивідуальних завдань покликане розвивати самостійність навчальної 

діяльності, мисленнєві операції в опрацюванні навчального матеріалу (аналіз, 

порівняння, конкретизація, узагальнення, класифікація, синтез тощо), а також творчі 

здібності, комунікативний потенціал, здатність до самоорганізації, що виявляється у 

спроможності репрезентувати опрацьований матеріал. 
 

 

 

 

Приклад для заліку 

 12. Розподіл балів, які отримують студенти    

          

    Поточне тестування та самостійна робота   Сума 

            К/р 100 

 Т1 Т2  Т3  Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 10  

 

             

10 10  10  10 10 10 10 10 10   
              

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності Оцінка ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

 для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

80-89 В 
добре  

70-79 С 

60-69 D 
задовільно  

50-59 Е  

26-49 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-25 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Орієнтовні запитання до курсу  
1. Приватна професійна діяльність психолога в Україні. 

2. Нормативна і правова база яка забезпечує законну основу приватної професійної 

діяльності. Проблеми та перспективи приватної професійної діяльності психолога. 

3. Етичні норми професійної діяльності приватного психолога . 

4. Приватний психолог: його особистість і діяльність. 

5. Типові помилки приватної професійної діяльності психолога. 

6. Міра впливу особистості психолога на результат . вимоги до професійної компетенції 

приватного психолога. 

7. Клієнт його особистість і діяльність у процесі роботи. Мотивація участі у роботі. 

Оцінка результатів діяльності. 

8. Конкурентоспроможні області впровадження послуг психолога. Консультування. 

Тренінг. Психологічний супровід. Коучинг. Реабілітація. 

9. Самопрезентації, маркетологія та менеджмент професійної діяльності психолога. 

10. Конкурентоспроможні форми приватних професійних послуг. 

11. Основні професійні техніки у консультуванні. 

12. Контакт і контракт з клієнтом. 

13. Перша консультація. Бар’єри спілкування 

14. Особливості роботи з дітьми у приватній практиці. 

15. Основні професійні техніки у груповій роботі, різновікові категорії клієнтів. 

16. Основні професійні техніки у тренінгу. Технології створення тренінгу 

17. Основні професійні техніки у психологічному супроводі клієнта. 

18. Супровід кризових періодів життя людини 

19. Основні підходи при побудові програм психологічної реабілітації. 

20. Психологічний супровід. Коучинг. Реабілітація. 

21. Самопрезентації, маркетологія та менеджмент професійної діяльності психолога. 

22. Супервізія приватного психолога. Організація супервізійних груп. Супервізійна 

діяльність психолога. 

23. Основні професійні техніки у організації консультування. 

24. Кабінет приватного психолога. Організація консультаційного простору 

25. Контакт і контракт з клієнтом. Перша консультація. 

26. Психологічний супровід сімейних криз. 

27. Зрада і розлучення. Психологічний супровід розлучення. 

28. Особливості роботи з дітьми. Участь батьків у консультації. 



29. Супервізія приватного психолога. Організація супервізійних груп. Супервізійна 

діяльність психолога. 

30. Приватний психолог у курортних закладах. 

31. Основні професійні техніки у консультуванні 

32. Основні підходи при побудові програм психологічної реабілітації. 
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