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ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

В статье обоснованно необходимость подготовки студентов высших учебных заведений по специальности 
«Психология» к преподаванию факультативных курсов по психологии. Проанализировано состояние и эффектив-
ность факультативных программ рекомендованных Министерством образования и науки Украины. В соответ-
ствии с нормативными документами, которые регламентируют деятельность практического психолога в заве-
дениях образования, охарактеризованные организационно методические особенности внедрения факультативных 
курсов в учебно-воспитательный процесс заведений образования. Автором обоснована неотложность создания и 
функционирования инновационно-образовательной среды – учебно-психологического тренингового центра, рас-
крыты организационно методические особенности его деятельности.

Ключевые слова: студенты-психологи, факультативные курсы, учебно-психологический тренинговый центр, 
психологическая компетентность, профессиональное саморазвитие.

In the article grounded necessity of preparation students  higher educational establishments after speciality «Psychol-
ogy» to teaching of elective courses from psychology. The state and efficiency of electivess  recommended is analysed by 
Department of education and science of Ukraine. In accordance with normative documents which regulate activity of 
practical psychologist in  establishments of education described organizationally methodical features of introduction  elec-
tive courses in educational-educate process  establishments of education. By an author grounded urgency of creation and 
functioning  innovative educational environments – educational-psychological to the training center, it is exposed  or-
ganizationally methodical features of his activity. 

Key words: students, psychologists, elective courses, educational and psychological training center, psychological 
competence, professional self-development.

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 
ДО ВИКЛАДАННЯ ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ 

З ПСИХОЛОГІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

УДК [159.922.7:316.6]:378

Конкурентоспроможність практичного психо-
лога, як динамічне явище, зумовлюється мобільніс-
тю та адресністю надання психологічної допомоги 
в умовах, коли значущість якісного психологічного 
супроводу громадян зросла в рази, особливо під час 
буремних подій у державі. Тому визначальним стає 
професійний рівень підготовки студентів-психологів 
до роботи з клієнтами, а система формування фахової 
компетентності потребує розроблення системи, спря-
мованої на вдосконалення вмінь майбутніх психоло-
гів взаємодіяти в освітньому середовищі, враховуючи 
індивідуально-психологічні особливості, потреби та 
інтереси учасників навчально-виховного процесу. 

Соціально-психологічна ситуація, що склалася у 
державі, вимагає від науковців і практиків пошуку та 
апробації ефективних форм психологічної діяльності 
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в освітньому просторі. У навчальних закладах вико-
ристовуються такі форми, як:

 • проведення «годин психолога»;
 • введення у навчально-виховний процес закла-

дів освіти психологічних факультативів, гуртків пси-
хологічного спрямування.

Ми звернулись до аналізу системи підготовки 
студентів-психологів до викладання факультативних 
курсів з психології у закладах освіти та визначення 
можливостей її вдосконалення. 

Використовуючи праці М. Бітянової, І. Дубровіна, 
І. Звєрєвої, Н. Зимівець, Т. Ілляшенко, Л. Карамуш-
ки, Н. Лещук, Р. Овчарової, В. Панка і Т. Цюман, ми 
визначили основні позиції, що відображають особ-
ливості факультативної діяльності у закладах осві-
ти, а також проаналізували особливості підготовки  
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студентів ВНЗ до проведення факультативних занять 
у закладах освіти.

Метою статті є обґрунтування напрямів вдоско-
налення системи підготовки студентів-психологів до 
впровадження факультативних занять з психології у 
навчальну діяльність учнів.

Поняття «факультативні заняття» у тлумачних 
словниках визначається як вільний курс за вибором 
суб’єктів навчальної діяльності. Факультативи реалізо-
вуються в межах варіативної складової навчальної про-
грами, а тому й не оцінюються за визначеною 12-баль-
ною системою, не мають певної форми контролю 
(іспиту) та передбачають добровільну участь суб’єктів 
навчання. Це дозволяє учням комфортно почуватися під 
час їх проведення та засвоєння психологічних знань. 

За визначенням ВООЗ, окреслюється п’ять основ-
них сфер, на формування яких повинні бути спрямо-
вані факультативи з психології: 

 • самоповага та емпатія; 
 • розвиток комунікативних навичок, комуніка-

тивної толерантності;
 • готовність до прийняття рішень; 
 • формування вміння уникати конфліктів, керу-

вати власним емоційним станом;
 • розвиток творчого та критичного мислення.

На підставі аналізу практики ведення факульта-
тивної діяльності з психології у різних країнах було 
виокремлено принципи, що забезпечують успішність 
реалізації завдань, які мають розв’язуватися за допо-
могою факультативних курсів. До складу таких прин-
ципів можна віднести:

• всебічність;
• залучення батьків;
• застосування інтерактивних технологій;
• співпрацю суб’єктів, задіяних у реалізації фа-

культативних курсів;
• врахування гендерних, вікових, психологічних 

особливостей цільових груп;
• здійснення постійної оцінки та моніторингу 

факультативних курсів;
• врахування суспільних цінностей та особли-

востей функціонування територіальної громади. 
За даними І. Д. Звєрєвої перші факультативи з 

психології з’явилися у 1987 р. у США. У національній 
системі освіти США існує найбільша кількість про-
грам. В Україні психологічна служба офіційно почала 
існувати лише у 1991 р., а факультативні програми 
з’явилися значно пізніше.

Аналіз факультативних програм, що розробля-
лись та продовжують розвиватися в різних державах, 
дозволяє визначити як актуальні.

У Великій Британії діє ефективна факультативна 
програма «Технічні та професійні освітні ініціативи». 
Основне завдання цієї програми полягає у створенні для 
молодих людей можливостей вчитися будувати ефективні 
відносини з дорослими, самостійно розв’язувати пробле-
ми, працювати в команді, бути творчими особистостями.

В Італії з 1999 р. впроваджено програму «Італійська 
національна програма з навчання життєвим навичкам». 

Цікавим є й факт значущості державного рівня зміс-
тового насичення програм та моніторингової оцінки. 
Вперше в Італії було створено національно-технічний 
комітет, що займається розробленням та впроваджен-
ням, моніторингом та оцінкою програм цього напряму.

Отже, останні десятиліття ХХ ст. супроводжува-
лись появою та реалізацією психологічних програм. За 
прикладом країн Заходу в Україні розпочинається етап 
розроблення та впровадження спеціальних програм, 
курсів, спрямованих на психологічний супровід учас-
ників навчально-виховного процесу закладів освіти всіх 
типів. Це відповідає вимогам наказу Міністерства осві-
ти і науки, молоді та спорту України від 06.06.13 № 1/9-
413 «Про впровадження факультативних курсів праців-
никами психологічної служби системи освіти», листів 
Українського науково-методичного центру практичної 
психології та соціальної роботи від 04.07.2012 № 1/9-
488 «Щодо організації та проведення “години психоло-
га” у загальноосвітніх навчальних закладах» [2].

У цих нормативних документах зазначено, що 
з метою зниження рівня асоціальних проявів у на-
вчально-виховне середовище дітей та молоді впро-
ваджуються факультативні курси з психології, що 
нададуть учням можливість самостійно здійснювати 
вибір не лише у просторі курсу, а й у повсякденному 
житті, адже учасники оволодівають уміннями само-
стійно приймати рішення. Конкретним результатом 
навчання має бути підвищення соціально-психологіч-
ної компетентності; розвиток психосоціальних нави-
чок, усвідомлення громадянських ролей; формування 
творчого та критичного мислення, почуття гідності, 
відповідальності за прийняття рішення та розв’язання 
проблеми; налагодження міжособистісних відносин. 

Проаналізувавши програмовий діапазон факульта-
тивів з психології, рекомендований Міністерством осві-
ти і науки України для впровадження у заклади освіти, 
ми згрупували їх за етапами впровадження та змістом.

Існує шість типових програм для факультативних 
курсів психологічної спрямованості, рекомендова-
них для впровадження у початкову освіту. Для учнів 
1–4 класів: «Цікаве спілкування» Л. Бури, «Корисні 
навички молодших школярів» Л. Черноусової. Ця ж 
авторка розробила програму факультативного курсу 
для вихованців підготовчих класів спеціальної шко-
ли-інтернату «Сходинками до школи». Для учнів 2–3 
класів рекомендовано програми «Пізнай себе» Л. До-
манської, а для учнів 3–4 класів – «Таємниці спілку-
вання» О. Курбанової.

Дещо інша ситуація з факультативними програма-
ми з психології для учнів середньої та старшої школи. 
Це програми для учнів 5–7 класів «Швидка самодопо-
мога» З. Вітульської, В. Денисенко, «Вчись думати» 
М. Глушко, «Психологічний розвиток особистості 
молодшого підліткового віку» А. Заворотнюк, «Роз-
виваючі ігри» О. Луценко, «Психологія спілкування» 
І. Хронюк, «Аранжування особистості» А. Суворової, 
«Сходинки до вершини “Я”» Н. Костецької. Окрім 
того, представлено програму факультативного курсу 
«Відверта розмова» А. Вієвського, К. Лепехи та інших.



41

ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

Учні 8–11 класів мають можливість працювати 
за програмами «Психологія спілкування» Н. Сасюк, 
«Цікава психологія» А. Ціось, «Обираю професію» 
М. Лемак, В. Петрище, «Самопізнання та соціалізація 
підлітка» В. Петрище, «Настає час вибору» Т. Сід-
ляр, Н. Свірчкової, «Моя майбутня професія: правила 
вибору» В. Панок, О. Мельник, О. Морін, Л. Гуцан, 
І. Ткачук, «Психологія особистості» М. Божко та інші.

Інтерес викликають програми «Психологія осо-
бистісного вдосконалення» Н. Бойко, «Життєва 
компетентність особистості» С. Вареник, «Кон-
фліктологія у школі» Г. Іванової, «Я і психологія» 
В. Островської, «Основи психології та педагогіки» 
Д. Романовської, О. Ілащук, «Психологія ділового 
спілкування і основи ділового етикету» І. Ропацької, 
«Психологія» Л. Пєтушкової, А. Аносової, «Основи 
психології особистості» Ю. Талаєвої, Д. Романов-
ської, «Психологія наукової творчості» О. Чухілевич, 
«Основи етики та психології сімейного життя» Н. Ан-
друша, «Особистість та міжособистісні відносини» 
М. Божко для старшої школи [3].

На нашу думку, представлено досить широкий 
діапазон факультативних програм з психології, а тому 
одним із головних завдань, що постає перед ВНЗ є 
підготовка фахівців-психологів до викладання фа-
культативних курсів у різних цільових групах. Зав- 
дання не з легких, адже навчальною програмою ВНЗ 
це не передбачено. Тому, на нашу думку, цю діяль-
ність необхідно здійснювати у позанавчальний час та 
під час проходження практики.

Зважаючи на той факт, що факультативні курси 
проводяться переважно з використанням інтерактивних 
технологій та у формі тренінгів, для навчання потрібно 
задіяти навчально-психологічний тренінговий центр.

Навчально-психологічний тренінговий центр – це 
спеціалізована структура, метою діяльності якого є під-
вищення професійної соціально-психологічної компе-
тентності вчителів навчальних закладів, а також поін-
формованості студентської та учнівської молоді, батьків 
та представників громадських організацій, які надають 
соціально-психологічні та освітні послуги дітям, сім’ям.

Тренінговий центр у своїй діяльності керується 
законами України, чинним законодавством Украї-
ни, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування. Його діяльність 
регулюється Положенням. Тренінговий центр забез-
печує вивчення потреб та запитів учнів, абітурієнтів, 
студентів, батьків, педагогічних громад, а також надає 
послуги щодо їх задоволення.

Серед основних завдань тренінгового центру має 
бути сприяння вдосконаленню фахової освіти співро-
бітників соціально-психологічних служб соціальної 
та психологічної освіти. Для реалізації цього завдан-
ня у центрі накопичується досвід цієї діяльності.

Тренінговий центр є місцем організації та прове-
дення тренінгів, круглих столів, семінарів, презента-
цій, соціально-рекламних кампаній, акцій, зустрічей 
спеціалістів для обміну досвідом, а також проведен-
ня індивідуальних, групових консультацій з окремих  

питань соціальної діяльності з учителями, батьками, ді-
тьми, сім’ями і молоддю в громаді. Навчаючись у тако-
му інформаційному середовищі, студенти отримують  
необхідні знання та формують потрібні навички [1].

Окрім того, тренінговий центр спрямовує майбут-
ніх фахівців на дотримання провідних принципів, серед 
яких: доступність соціально-психологічних послуг для 
різних цільових категорій, зв’язок теорії з практикою, 
відповідність послуг запитам членів громади, комплек-
сність у діяльності (навчання на семінарах, надання ме-
тодичних консультацій, добір відповідної літератури), 
наукове підґрунтя (наукова обґрунтованість методик, 
тренінгових модулів, інформації, яка пропонується).

Тренінговий центр також формує досвід співп-
раці зі структурними підрозділами місцевих органів 
виконавчої влади та самоврядування у сфері охорони 
здоров’я, освіти, соціального захисту тощо. Ресурси 
центру є оптимальними для відпрацьовування нави-
чок тренерської майстерності. 

Підготовка студентів у навчально-психологічно-
му тренінговому центрі здійснюється у формі тренін-
гових занять. Така форма навчання дозволяє сформу-
вати у фахівця нові моделі керування власною 
поведінкою та діяльністю, розвинути професійні на-
вички та компетентності. У тренінговій діяльності до-
сягається більша відкритість, прямота у відношенні  
до себе та інших, розширюється усвідомлення потен-
ціалів особистісного зростання та розвитку. Особли-
вої значущості набувають групові консультації зі за-
лученням спеціалістів різних сфер: лікарів, психо- 
логів, журналістів, соціальних працівників, представ-
ників правоохоронних органів тощо.

Таким чином, система підготовки студентів-пси-
хологів до викладання факультативних курсів з психо-
логії передбачає створення інноваційного освітнього 
середовища – навчально-психологічного тренінгового 
центру, де на високому науково-методичному рівні 
буде здійснюватись підготовка фахівців соціально-
психологічної сфери з питань психологічного супро-
воду та соціального патронату всіх учасників навчаль-
но-виховного процесу.

Стаття не вичерпує аспекти проблеми досліджен-
ня. У подальших розвідках важливо проаналізувати 
впровадження факультативних занять з психології, 
визначити головні аспекти підготовки студентів-пси-
хологів до викладання факультативних курсів.
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