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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним із важливих напрямів у програмі професійної підготовки 
психологів є вивчення дисципліни “Психологічна служба”.

Основна мета дисципліни — розкрити роль та закономірності 
діяльності психологічних служб. 

Завдання дисципліни: допомогти студентам усвідомити місце і 
роль практичної психології в системі психологічних наук; опанува-
ти основні підходи до організації і діяльності психологічних служб, 
враховувати їх специфіку в різних соціальних сферах; набути умінь 
і навичок ефективного виконання основних видів професійної діяль-
ності практикуючого психолога з урахуванням основних принципів 
взаємодії практичного психолога і клієнта. 

З метою глибокого засвоєння знань та їх практичного закріплення 
програмою передбачені семінарські та практичні заняття. Контроль 
за ефективністю вивчення курсу здійснюється за допомогою вико-
нання контрольних завдань та курсової роботи.

Рекомендована література до семінарських і практичних занять 
допоможе розширити та поглибити знання студентів з курсу “Пси-
хологічна служба”. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні 
знати:
•	 основні	документи,	що	регламентують	діяльність	психологічної	

служби в Україні;
•	 основні	етапи	розвитку	практичної	психології;
•	 основні	види	роботи	практичного	психолога;
•	 етичні	засади	в	роботі	практичного	психолога;
вміти:
•	 визначати	 професійно	 значущі	 властивості	 для	 практичного	

психолога;
•	 планувати	психологічну	роботу;
•	 розраховувати	час	на	виконання	різних	видів	робіт.	
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни

“ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

Змістовий модуль І. Загальні проблеми психологічної 
служби

1 Теоретичні основи практичної психології

2 Основні напрямки практичної психології

3 Психологічна проблема як категорія практичної психології

4 Життєва ситуація особистості як категорія практичної
психології

5 Особливості діяльності практикуючого і практичного
психолога

Змістовий модуль ІІ. Види і принципи професійної
діяльності практичних психологів

6 Загальна характеристика професійної діяльності
практичних психологів

7 Принципи професійної діяльності практичних психологів

8 Методи дослідження практичних психологів

9 Становлення і розвиток професіоналізму

Змістовий модуль III. Завдання та особливості діяльності 
психологічних служб

10 Розвиток практичної психології як національної системи 
психологічних служб

11 Особливості управління національною системою
психологічних служб

Разом годин: 81
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ЗМІСТ 
дисципліни

“ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА”

Змістовий модуль I. Загальні проблеми психологічної служби

Тема 1. Теоретичні основи практичної психології

Предмет і завдання практичної психології. Психологічна допомо-
га як змістовна основа психологічної служби. 

Практична психологія як галузь професійної діяльності, її 
орієнтованість на психологічну практику. Підходи до розуміння 
взаємозв’язку практичної психології і психологічної практики.

Література: основна [1; 5; 27; 42; 43; 53]; 
додаткова [70; 71; 73; 87] 

Тема 2. Основні напрямки практичної психології 

Основні теоретико-методологічні підходи в західній практич-
ній психології. Психодинамiчний напрям (класичний психоаналіз  
З. Фрейда, К. Юнга і А. Адлера, Е. Фромма та неофрейдизм). 

Поведiнковий напрям (Дж. Уотсон, Е. Торндайк та ін..).
Когнiтивний напрям (рацiонально-емотивна терапiя А. Еллiса, 

когнiтивна психотерапія А. Бека, реальнiсна терапiя). 
Гуманiстична психотерапiя, некласичні напрями психологiчної 

допомоги та англомовна християнська психотерапiя (екзистенцiйна 
психотерапiя та консультування, роботи К. Роджерса, гештальттера-
пiя, трансперсональна терапiя С. Грофа, християнська психотерапiя 
тощо).	

Основні етапи становлення та розвитку практичної психології в 
Україні. 

Література: основна [1; 5; 8; 27; 36; 42; 43; 52; 53; 67];
додаткова [70; 71; 73; 74; 75; 87]  

Тема 3. Психологічна проблема як категорія практичної 
психології

Поняття психологічної проблеми. Зміст психологічної проблеми.
Співвідношення життєвої та психологічної проблеми. Психоло-

гічна проблема як складова життєвої проблеми (особистості, групи). 
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Багатоаспектність життєвих (організаційних) ситуацій та психо-
логічної проблематики особистості (групи, організації). 

Типологія психологічних проблем за рівнем їх усвідомлення 
суб’єктом або оточуючими його людьми (у тому числі й психологом). 
Усвідомлення психологічної проблеми як підстава для звертання по 
допомогу до практикуючого психолога. Роль психолога у наданні 
клієнтові допомоги у глибокому усвідомленні власної проблемати-
ки.

Типологія психологічних проблем за змістом (спілкування та між-
особистісні стосунки між людьми; саморозвиток та самоідентифіка-
ція	тощо).

Типологія психологічних проблем залежно від їх значення для по-
дальшої	долі	людини	(критичні,	значущі	та	малозначущі).

Типологія психологічних проблем за основними сферами актив-
ності	людини	(сімейні,	професійні,	особисті	тощо).	

Література: основна [2; 12; 15; 30; 41];   
додаткова [69; 70; 73; 74; 75; 94]

Тема 4. Життєва ситуація особистості як категорія 
практичної психології

Поняття життєвої ситуації як проблеми психології. Основні скла-
дові життєвої ситуації: об’єктивні (сприйняття життєвих обставин 
особи	 іншими	людьми;	сукупність	об’єктивних	чинників,	що	на	неї	
впливають,	тощо);	та	суб’єктивні	компоненти	(психологічна	ситуація	
як усвідомлення суб’єктом обставин своєї життєдіяльності). 

Роль практикуючого психолога в дослідженні обставин життя 
клієнта, матеріальних і соціальних чинників його поведінки. Спів-
відношення життєвої ситуації та соціальної ситуації розвитку. Вплив 
на життєву ситуацію особистості двох груп процесів: соціальних про-
цесів,	 що	 відбуваються	 в	 суспільстві,	 і	 природних	 соціальних	 ситу-
ацій, в яких функціонує особистість (хвороба, життєвий контекст, 
стресогенні	та	психотравмуючі	фактори	довкілля	тощо).

Аналіз життєвої ситуації в контексті життєвого шляху особистості. 
Життєвий шлях особистості як поступове виникнення та розв’язання 
життєвих ситуацій особистістю. Поняття життєвої перспективи та 
життєвої стратегії особистості. Співвідношення життєвого шляху 
особистості та її долі. Соціальна активність особистості та проблеми 
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її життєвого шляху. Психологічна допомога особистості в контексті 
життєтворчості.

Література: основна [2; 15; 30; 41];   
додаткова [70; 73; 75; 94; 99]

Тема 5. Особливості діяльності практикуючого 
і практичного психолога

Співвідношення понять “практикуючий психолог”, “психолог-
практик”, “практичний психолог”.

Практикуючий психолог як спеціаліст, який працює як дослідник 
і як практик. Статус практикуючого психолога в зарубіжній і вітчиз-
няній психологічній практиці. Основні проблеми в діяльності прак-
тикуючих психологів у вітчизняній психологічній практиці: про-
фесійно-організаційні; професійно-смислові. 

Література: основна [27; 39; 40; 42; 49];
додаткова [69; 70; 73; 74; 75; 94; 99] 

Змістовий модуль ІІ. Види і принципи професійної діяльності 
практичних психологів

Тема 6. Загальна характеристика професійної діяльності 
практичних психологів

Основні види професійної діяльності практичного психолога: 
просвітницька; профілактична; психодіагностика; психологічна ко-
рекція;	психологічне	консультування	тощо.	Поняття	про	психологіч-
ну допомогу особистості (групі, організації).

Просвiтницька робота як формування психологiчної культури на-
селення, керівників і працівників організацій. 

Профілактична робота як забезпечення психiчного здоров’я насе-
лення, керівників та працівників організацій, попередження вiдхи-
лень у розвитку особистостi (групи, організації), виникнення конф-
лiктiв	та	напруження	в	міжособистiсних	стосунках	тощо.	

Дiагностична робота як психологiчне обстеження населення, 
керівників та працівників організацій, монiторинг змiсту та умов iн-
дивiдуального (групового, організаційного) розвитку, вивчення при-
чин,	що	ускладнюють	дiяльність	і	спілкування	між	людьми.
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Психокорекцiйна робота як усунення вiдхилень в iндивiдуально-
му (груповому, організаційному) розвитку, здiйсненнi професiйної 
дiяльностi, у налагодженнi мiжособистiсних стосункiв, сприяння у 
формуваннi позитивної життєвої програми та життєвої перспективи.

Психологічне консультування як психологічна допомога людям у 
скрутних життєвих ситуаціях. 

Взаємодія і взаємодоповнюваність основних форм роботи прак-
тичного психолога.

Література: основна [3; 11; 13; 17; 21; 34; 46; 50; 53; 57];
додаткова [70; 73–75; 76; 87]

Тема 7. Принципи професійної діяльності практичних 
психологів

Відображення у принципах діяльності практичного психолога 
основних установок професійної діяльності, теоретико-методичних 
основ діяльності психолога-практика.

Основні групи принципів: принципи, які відображають ставлення 
до клієнта; принципи, які відображають основи взаємодії між психо-
логом і клієнтом; етичні принципи 

Література: основна [3; 7; 23; 27; 29; 35; 47; 50; 54]; 
додаткова [69; 73; 74; 76; 83; 89; 92; 96; 99] 

Тема 8. Методи дослідження практичних психологів

Недостатність методів об’єктивної експериментальної психології 
(суб’єкт-об’єктних методів) для розв’язання завдань практичної пси-
хології.	Значущість	суб’єкт-суб’єктних	методів	пізнання.	Пріоритет-
ність описово-аналітичного, якісного підходу в описі матеріалу.

Література: основна [3; 7; 27; 29; 39; 47; 54];
додаткова [70; 71–74; 76–82; 99] 

Тема 9. Становлення і розвиток професіоналізму

Закономірності становлення і розвитку професіонала, загальні 
для різних професій. Рівні, етапи, ступені професіоналізму. Чинники 
впливу на досягнення вершин професіоналізму.

Специфіка професіоналізму в різних видах діяльності. Сфери 
професіоналізму. Професійно важливі якості. Професійна свідомість, 
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мислення людини. Особливості професіоналізму, зумовлені середо-
вищем,	віком.	

Література: основна [3; 11; 13; 17; 21; 34; 46; 50; 53; 57];  
додаткова [70; 73; 74; 99]

Змістовий модуль ІІІ. Завдання та особливості діяльності 
психологічних служб

Тема 10. Розвиток практичної психології як національної 
системи психологічних служб

Функціонування і розвиток практичної психології як системи 
психологічних служб.

Завдання психологічної служби. Особливості організації та фун-
кціонування психологічної служби в різних соціальних сферах. Не-
рівномірність становлення психологічних служб у різних соціальних 
сферах	 (організаційне	 оформлення,	 кадрове	 забезпечення	 тощо).	
Відсутність усталеної структури української практичної психології. 

Напрями діяльності психологічних служб у системі освіти, у сис-
темі соціальних служб для молоді, у системі охорони здоров’я, в орга-
нах	внутрішніх	справ,	у	сфері	політики,	в	бізнесі	тощо.

Література: основна [21; 40; 42; 43];
додаткова [76; 78; 99]

Тема 11. Особливості управління національною системою 
психологічних служб

Характеристика основних рівнів управління національною систе-
мою психологічних служб: центральний, обласний, міський (район-
ний).	Особливості	відносин	психологічних	служб,	що	функціонують	
у різних соціальних сферах. 

Основні функції органів управління. Основні проблеми, які іс-
нують в управлінні національною системою психологічних служб в 
Україні.

Література: основна [40; 42];  
додаткова [70; 72; 73; 90]
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Практична психологія як галузь психології

Семінарське заняття 1. Зміст та особливості практичної психо-
логії 
1. Поняття про теоретичну, прикладну та практичну психологію.
2. Основні завдання практичної психології як галузі професійної 

діяльності.
3. Взаємозв’язок між практичною психологією і психологічною 

практикою.
Література: основна [1; 5; 8; 27; 36; 42; 43; 51; 52; 67];

додаткова [70; 71; 73–75; 87]

Тема 2. Основні поняття практичної психології

Семінарське заняття 2. Психологічна проблема як базова кате-
горія практичної психології 
1. Поняття про психологічну проблему особистості (групи, ор-

ганізації).
2. Типологія психологічних проблем особистості (групи, організа-

ції).
3. Співвідношення життєвої та психологічної проблем.

Література: основна [2; 12; 15; 30; 41];
додаткова [70; 73–75; 78; 87]

Семінарське заняття 3. Характеристика життєвої ситуації осо-
бистості 
1. Поняття про життєву ситуацію особистості.
2. Основні складові життєвої ситуації особистості.
3. Аналіз життєвої ситуації в контексті життєвого шляху особис-

тості.
Література: основна [2; 12; 15; 30; 41];

додаткова [70; 73–75; 76; 87]
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Тема 3. Практикуючий і практичний психолог: зміст та 
особливості діяльності

Семінарське заняття 4. Зміст та особливості діяльності практику-
ючих і практичних психологів
1. Співвідношення понять “практикуючий психолог”, “психолог- 

практик”, “практичний психолог”.
2. Статус практикуючих і практичних психологів у зарубіжній 

психологічній практиці. 
3.	Труднощі	в	діяльності	вітчизняних	практикуючих	і	практичних	

психологів. 
Література: основна [27; 39; 40; 42; 49];

додаткова [70; 73–75; 76; 99]

Тема 4. Види професійної діяльності практичних психологів

Семінарське заняття 5. Характеристика основних видів професій-
ної діяльності практичного психолога
1. Поняття про психологічну допомогу особистості (групі, органі-

зації).
2. Характеристика основних видів професійної діяльності прак-

тичного психолога.
3. Обумовленість змісту та виду професійної діяльності практич-

ного психолога типом психологічної проблеми клієнта.
Література: основна [3; 11; 13; 17; 21; 34; 46; 50; 53; 57];

додаткова [70; 72; 73; 75; 99]

Практичне заняття 1. Особливості просвітницької діяльності
практичного психолога
1. Зміст і завдання просвітницької діяльності практичного психо-

лога. 
2. Характеристика основних видів просвітницької діяльності 

практичного психолога.
3. Моделювання та аналіз основних бар’єрів, які виникають у про-

цесі просвітницької діяльності практичних психологів.
Література: основна [3; 11; 13; 17; 21; 34; 46; 50; 53; 57];

додаткова [76; 78; 99]
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Практичне заняття 2. Діагностична робота практичного психо-
лога
1. Зміст та основні функції діагностичної роботи практичного 

психолога. 
2. Основні види діагностичних методик у роботі практичного пси-

холога.
3. Аналіз, інтерпретація та використання практичним психологом 

результатів діагностичного обстеження. 
Література: основна [3; 11; 13; 17; 21; 34; 47; 50; 53; 57];

додаткова [76; 78; 99]

Практичне заняття 3. Психокорекційна робота в діяльності
практичного психолога 
1. Поняття про психокорекційну роботу практичного психолога.
2. Основні напрямки психокорекційної роботи в діяльності прак-

тичного психолога.
3. Технологія розробки психокорекційних програм.

Література: основна [3; 11; 13; 17; 21; 34; 46; 50; 53; 57];
додаткова [70; 73–75; 76; 78; 87]

Практичне заняття 4. Особливості консультативної роботи
практичного психолога
1. Зміст і функції психологічного консультування.
2. Основні види психологічного консультування.
3. Технологія проведення індивідуальної бесіди як основної фор-

ми психологічного консультування.
Література: основна [3; 11; 13; 17; 21; 34; 46; 50; 53; 57];

додаткова [70; 73–75; 76; 87]

Тема 5. Принципи професійної діяльності та методи 
дослідження практичних психологів

Семінарське заняття 7. Характеристика основних принципів про-
фесійної діяльності практичних психологів
1. Загальна характеристика принципів професійної діяльності 

практикуючих і практичних психологів.
2. Принципи професійної діяльності, які відображають ставлення 

практичного психолога до клієнта.



13

3. Принципи професійної діяльності, які відображають основи 
взаємодії психолога і клієнта.

4. Етичні принципи професійної діяльності практичного психоло-
га.

Література: основна [3; 7; 23; 27; 29; 35; 39; 47; 50; 54];
додаткова [76; 78; 94]

Практичне завдання 5. Дотримання принципів професійної 
діяльності практичними психологами в різних видах їхньої діяль-
ності 

1. Дотримання принципів професійної діяльності у процесі прове-
дення практичними психологами діагностичної роботи, аналізу, 
інтерпретації та використання її результатів.

2. Особливості врахування принципів професійної діяльності у 
процесі психологічного консультування практичними психоло-
гами.

3. Аналіз урахування принципів професійної діяльності у процесі 
виконання практичними психологами психокорекційної робо-
ти.

Література: основна [3; 7; 23; 27; 29; 35; 39; 47; 50; 54]; 
додаткова [70; 73; 76; 78; 94]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає за остан ньою 
цифрою номера своєї залікової книжки (див. табл.). 

Остання цифра номера 
залікової книжки студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Номер варіанта
контрольної роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Чим відрізняються між собою теоретична, прикладна та прак-

тична психологія?
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2. Який взаємозв’язок існує між психологічною та життєвою про-
блемами особистості (групи)?

3. У чому полягає просвітницька та профілактична робота прак-
тичного психолога?

Варіант 2
1. На яких основних принципах має будуватися професійна діяль-

ність практичного психолога?
2. Які основні завдання практичної психології в системі освіти та 

в соціальних службах для молоді?
3. У чому полягає взаємозв’язок практичної психології та психоло-

гічної практики?

Варіант 3
1. За якими основними критеріями класифікують психологічні 

проблеми особистості (групи)?
2. Як має бути організована практичним психологом діагностична 

робота? 
3. Чи існує відмінність між методами досліджень теоретичного 

(академічного) та практичного психологів?

Варіант 4
1. Якими особливостями характеризується діяльність практично-

го психолога в системі охорони здоров’я?
2. Чи має практична психологія свої специфічні завдання?
3. Які фактори визначають особливості життєвої ситуації особис-

тості (групи)?

Варіант 5
1. Яке основне призначення психокорекційної роботи практично-

го психолога?
2. Чи існують відмінності в підготовці практичних психологів для 

різних соціальних сфер?
3. Які основні функції практичного психолога у сферах державної 

служби та політики?

Варіант 6
1. Охарактеризуйте основні теоретико-методологічні підходи за-

хідної практичної психології.
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2. Яке співвідношення між життєвою ситуацією та життєвим шля-
хом особистості?

3. Види психологічного консультування.

Варіант 7
1. Відмінності між основними організаційними моделями діяль-

ності психологічних служб.
2. У чому полягає робота практичного психолога в органах внут-

рішніх справ?
3. Розкрийте особливості розвитку практичної психології в Ук-

раїні.

Варіант 8
1. Основні відмінності між практикуючим і практичним психоло-

гом.
2. Чим психологічне консультування відрізняється від психо-

терапії?
3. Як здійснюється ліцензування діяльності практичних психоло-

гів?

Варіант 9
1. Охарактеризуйте основні напрями діяльності практичного пси-

холога у сфері бізнесу.
2. Які основні завдання психологічної служби в системі освіти? 
3. Опишіть структуру психологічної служби системи освіти.

Варіант 10
1. Як ви розумієте поняття “психологічне здоров’я”?
2.	Дайте	визначення,	що	таке	психологічна	культура	особистості,	

психологічна культура психолога.
3. Перерахуйте специфічно важливі професійні якості практику-

ючого психолога.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Поняття про теоретичну, прикладну та практичну психологію.
 2. Відмінність та взаємозв’язок теоретичної, прикладної та практич-

ної психології.
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 3. Предмет і завдання практичної психології.
 4. Практична психологія як галузь професійної діяльності.
 5. Основні завдання практичної психології.
 6. Взаємозв’язок практичної психології та психологічної практики.
 7. Основні завдання практичної психології як професійної діяль-

ності. 
 8. Основні завдання практичної психології як галузі психологічної 

науки.
 9. Особливості розвитку практичної психології на Заході. 
 10. Основні теоретико-методологічні підходи в західній практичній 

психології: психодинамiчний напрям.
 11. Основні теоретико-методологічні підходи в західній практичній 

психології: поведiнковий напрям.
 12. Основні теоретико-методологічні підходи в західній практичній 

психології: когнiтивний напрям.
 13. Основні теоретико-методологічні підходи в західній практичній 

психології: гуманiстична психотерапiя.
 14. Розвиток і становлення практичної психології в Україні.
 15. Психологічна проблема особистості (групи) як категорія прак-

тичної психології.
 16. Співвідношення життєвої та психологічної проблеми.
 17. Типологія психологічних проблем за рівнем їх усвідомлення 

суб’єктом або оточуючими його людьми.
 18. Психологічна допомога як змістовна основа психологічної служ-

би. 
 19. Типологія психологічних проблем за змістом.
 20. Типологія психологічних проблем залежно від їх значення для 

подальшої долі людини.
 21. Типологія психологічних проблем за основними сферами актив-

ності людини.
 22. Життєва ситуація особистості як базова категорія прикладної 

психології.
 23. Основні складові життєвої ситуації особистості.
 24. Співвідношення життєвої ситуації та соціальної ситуації розвит-

ку.
 25. Аналіз життєвої ситуації в контексті життєвого шляху особис-

тості.
 26. Життєтворчість і психологічна допомога особистості.
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 27. Практикуючий психолог і практичний психолог: спільні та від-
мінні характеристики.

 28. Особливості діяльності академічного та практикуючого психоло-
га.

	29.	 Труднощі	 в	 діяльності	 практикуючого	 психолога	 у	 вітчизняній	
психологічній практиці.

	30.	 Основні	 труднощі	 в	 діяльності	 практикуючих	 психологів	 у	 віт-
чизняній психологічній практиці.

 31. Основні види професійної діяльності практикуючого психолога.
 32. Просвітницька робота практикуючого психолога.
 33. Підходи до розуміння взаємозв’язку практичної психології і пси-

хологічної практики. 
 34. Профілактична робота практикуючого психолога.
 35. Діагностична робота практикуючого психолога.
 36. Психокорекційна робота практикуючого психолога.
 37. Психологічне консультування як вид діяльності практикуючого 

психолога.
 38. Основні напрямки психокорекційної роботи в діяльності прак-

тичного психолога.  
 39. Поняття “психологічне здоров’я”.
 40. Технологія розробки психокорекційних програм.
 41. Принципи діяльності практикуючого психолога.
 42. Основні етапи становлення та розвитку практичної психології в 

Україні.
 43. Принципи діяльності практикуючого психолога, які відобража-

ють ставлення до клієнта.
 44. Принципи діяльності практикуючого психолога, які відобража-

ють основи взаємодії психолога і клієнта.
 45. Етичні принципи в діяльності практикуючого психолога.
 46. Методи досліджень практикуючого психолога.
 47. Поняття психологічної проблеми.
 48. Зміст психологічної проблеми
 49. Організаційно-методичні основи діяльності практикуючих пси-

хологів.
 50. Особливості підготовки практикуючих психологів для різних со-

ціальних сфер.
 51. Технологія проведення індивідуальної бесіди як основної форми 

психологічного консультування.
 52. Проблема ліцензування діяльності практикуючих психологів.
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 53. Розвиток практичної психології як національної системи психо-
логічних служб.

 54. Нерівномірність розвитку психологічної служби в різних соціаль-
них сферах.

 55. Організаційні моделі діяльності психологічних служб.
 56. Співвідношення життєвої та психологічної проблеми. 
 57. Переваги і недоліки внутрішньоорганізаційної моделі діяльності 

психологічних служб.
 58. Переваги і недоліки зовнішньоорганізаційної моделі діяльності 

психологічних служб.
 59. Види психологічного консультування.
 60. Етичні принципи професійної діяльності практичного психоло-

га.
 61. Структура управління національною системою психологічних 

служб.
 62. Основні функції органів управління національною системою 

психологічних служб.
 63. Організація психологічної служби в системі освіти.
 64. Характеристика основних видів професійної діяльності практич-

ного психолога.
 65. Основні види робіт практичного психолога з педагогічним колек-

тивом, учнями та батьками.
 66. Психологічна проблема як складова життєвої проблеми (особис-

тості, групи). 
 67. Особливості врахування принципів професійної діяльності у про-

цесі психологічного консультування практичними психологами.
 68. Організація психологічної служби в системі соціальних служб 

для молоді.
 69. Особливості роботи практичного психолога в системі соціальних 

служб для молоді.
 70. Обумовленість змісту та виду професійної діяльності практично-

го психолога типом психологічної проблеми клієнта.
 71. Організація психологічної служби в системі охорони здоров’я.
 72. Основні напрями роботи практичного психолога в системі охоро-

ни здоров’я.
 73. Поняття життєвої ситуації як проблеми психології.
 74. Організація психологічної служби у сферах державної служби та 

політики.
 75. Організація психологічної служби в органах внутрішніх справ.
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 76. Основні напрями роботи практичного психолога в органах внут-
рішніх справ.

 77. Характеристика основних видів просвітницької діяльності прак-
тичного психолога.

 78. Роль практикуючого психолога в дослідженні обставин життя 
клієнта, матеріальних і соціальних чинників його поведінки

 79. Організація психологічної служби у сфері бізнесу.
 80. Психологічна допомога особистості в контексті життєтворчості.
 81. Аналіз, інтерпретація та використання практичним психологом 

результатів діагностичного обстеження.
 82. Основні напрями роботи практичного психолога у сфері бізнесу. 
 83. Основні напрями психокорекційної роботи в діяльності практич-

ного психолога.
 84. Дотримання принципів професійної діяльності у процесі прове-

дення практичними психологами діагностичної роботи, аналізу, 
інтерпретації та використання її результатів

 85. Співвідношення понять “практикуючий психолог”, “психолог-
практик”, “практичний психолог”.

 86. Статус практикуючого психолога в зарубіжній і вітчизняній пси-
хологічній практиці.

 87. Аналіз урахування принципів професійної діяльності у процесі 
виконання практичними психологами психокорекційної роботи.

 88. Особливості роботи практичного психолога в органах внутрішніх 
справ.

 89. Відмінності психологічного консультування та психотерапії.
 90. Професійні якості практичного психолога.
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