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РОЗВИТОК ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 

ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ВІЗУАЛЬНИХ МЕТОДІВ 

 У тезах обґрунтовано необхідність використання практико-орієнтованих 

методів у професійній підготовці майбутніх педагогів-психологів і наведено 

приклади таких методів. 

 

Lytvynenko I.S., Chugueva I.E. (Mykolaiv, Ukraine) 

DEVELOPMENT OF PRACTICAL SKILLS OF FUTURE PSYCHOLOGISTS 

IN DECISION OF LIFE SITUATIONS BY VISUAL METHODS 

In the theses there is substantiated the need of practice-oriented methods in the 

professional training of future teachers and psychologists and there are presented the 

examples of such methods. 

 

Сучасні напрями модернізації вищої професійної освіти України, які 

пов’язані зі змінам и освітньої парадигми, суттєво змінюють стратегію 

професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Сучасний ринок праці висуває 

досить жорсткі вимоги не тільки до рівня теоретичних знань, а й до практичних 

умінь потенційних працівників, здатності до саморозвитку, готовності до 

ефективного творчого виконання своїх професійних обов’язків у динамічному, 

складному, нестабільному сучасному соціумі. Зрозуміло, що зміни 

пріоритетних напрямів у вищій освіті не можуть стояти осторонь професійної 

підготовки майбутніх практикуючих психологів, попит на яких щороку зростає 

з боку соціальних практик. Цей факт красномовно вказує, що сучасний соціум 

пронизує «головний принцип некласичної психології» - принцип втручання в 

реальність» [1, C. 10]. Іншими словами, психологічна наука «немов прорвала 

свою власну оболонку і стає невід’ємною складовою сучасної соціальної 

практики, і не стільки пасивною складовою цієї практики, скільки у більшості 

випадків її системоутворюючим ядром» [6, C. 19]. Майстри психології 

наголошували, що психологічна наука повинна бути корисною, потрібною для 

кожної людини, для життя, саме тому в психології потрібно очікувати 

піднесення від її зіткнення з життям [5], [3]. І сьогодні ми бачимо впевнене 

становлення практико-орієнтованої психології, лавиноподібне зростання 

запитів на практичне застосування психологічних знань [4]. Предметом 

докладання професійних зусиль психолога, в якій би сфері він не працював є 

особлива інтенція – особистість іншої людини, її психічне життя. Соціальні 

практики, які постійно розширюються, очікують психологів, в руках яких 

знаходяться психологічні «знаряддя», які мають перш за все практичну цінність 

– зокрема, уміння ефективно розв’язувати життєві ситуації. Саме такого 

спеціаліста суспільство готове «виокремлювати і цінувати» [2, C. 412].З 

вищезазначеного випливає – життя суспільства з його прикладними 

устремліннями знаходить своє відображення в професійній підготовці 

майбутніх психологів в умовах вишу з акцентом на практичну підготовку, 

зокрема розвиток практичних умінь щодо розв’язання різнопланових життєвих 



ситуацій. Здійснюючі професійну підготовку майбутніх психологів (педагогів зі 

спеціалізацією «практична психологія»), викладачі кафедри педагогіки та 

загальної психології МНУ імені В. О. Cухомлинського (Литвиненко І. С., 

Чугуєва І. Є.) приділяють велику увагу вищезазначеній проблемі, спираючись 

на тезу відомого українського вченого І. Д. Беха: «Здатність розв’язувати 

проблемні ситуації є важливою професійною якістю, яка тією чи іншою мірою 

має виявлятися у всіх видах кваліфікованої праці» [2, C. 413]. Задля якісної 

підготовки практикуючих психологів, які у ході диференційованого, 

індивідуального підходу, обрали майбутнім місцем роботи загальноосвітні 

навчальні заклади (далі ЗНЗ), було організовано та проведено серію круглих 

столів, практичних семінарів спільно з керівництвом і колективами ЗНЗ м. 

Миколаєва. Особливо цікаво пройшов практичний семінар в ЗНЗ № 50 ім. Г. Л. 

Дівіної м. Миколаєва на якому обговорювалася ситуація, яка пов’язана з 

повсякденним життям школярів – відповіддю у дошки. І. С. Литвиненко 

презентувала авторську розробку «Кінострічка» з послідовним кадруванням 

певної ситуації. Кінострічка є водночас універсальним знаряддям та 

індивідуальним засобом рефлексії та візуалізації будь-якої ситуації, зокрема, 

виступ у дошки. Цінною для педагогів і студентів-психологів виявилася 

практична робота щодо змістовного психологічного наповнення кожного кадру 

кінострічки (проводила І. Є. Чугуєва). Головною тезою було те, що дитина, по-

перше, має дуже малий життєвий досвід публічних виступів, по-друге, вона 

знаходиться у ситуації подвійного оцінювання збоку вчителя і збоку 

однокласників. За допомогою кадрів кінострічки вдалося окремими кроками 

показати, що переживає дитина, коли переступає «червону лінію» і опиняється 

у зоні напруги – у дошки. Кожний кадр-крок наповнювався ілюстраціями – 

сюжетними картинками, які зображують внутрішній стан дитини і 

супроводжувався поясненнями психологічного змісту кожного стану. В 

результаті таких практичних семінарів студенти-психологи мали можливість 

вже під час навчання у виші «зануритися» у атмосферу реальної життєвої 

ситуації, розуміти її психологічний зміст, розробляти алгоритм її вирішення.  
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