
Завдання до  практичних занять з дисципліни «Сімейне консультування» 

для студентів 4 курсу денної ф.н.  

на період з 12.03.2020 р. по 25.04.2020 р. 

у зв’язку з призупиненням аудиторних занять 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної 

роботи 

Термін 

виконання 

Кількість 

балів
3
 

Форма контролю 

1 Для групи ПС-42 (за 24.03): 

виконати психодіагностичне 

обстеження сприйняття 

внутрішньородинної ситуації 

у дитини молодшого 

шкільного віку за допомогою 

методики «Кінетичний 

малюнок сім’ї», опрацювати 

дані якісно й кількісно
1, 2

. 

Об'єм аналізу – до 3 стор. 

до 02.04 

включно, 

якщо роботу 

буде 

надіслано 

пізніше, вона 

буде 

оцінюватися, 

виходячи з 

1 балу.  

 

2 б. 

Виконані задання надсилаються 

для оцінювання на електронну 

адресу викладача, що проводить 

практичні заняття, 

yuagimaeva@karazin.ua у вигляді 

файлу формату doc. (docx), під 

назвою «4к.Сім.конс._Прізвище 

студента_група_24.03». Файл крім 

обробки й аналізу повинний 

містити фотографію самого 

малюнка. Звіт з малюнком з 

виконання практичного завдання 

після відновлення занять треба 

буде надати у паперовому вигляді. 

2 Для груп ПС-43,41 (за 17.03): 

виконати психодіагностичне 

обстеження сприйняття 

внутрішньородинної ситуації 

у дитини дошкільного віку за 

допомогою методики 

«Кінетичний малюнок сім’ї», 

опрацювати дані якісно й 

кількісно
1, 2

. 

Об'єм аналізу – до 3 стор. 

до 30.03 (!) 

включно, 

якщо роботу 

буде 

надіслано 

пізніше, вона 

буде 

оцінюватись, 

виходячи з 

1 балу.  

 

2 б. 

Студенти групи ПС-43 виконані 

задання надсилають для 

оцінювання на електронну адресу 

викладача, що проводить 

практичні заняття, 

yuagimaeva@karazin.ua у вигляді 

файлу формату doc. (docx), під 

назвою «4к.Сім.конс._Прізвище 

студента_група_17.03». Файл крім 

обробки й аналізу повинний 

містити фотографію самого 

малюнка. Звіт з малюнком з 

виконання практичного завдання 

після відновлення занять треба 

буде надати у паперовому вигляді. 

Студенти групи ПС-41 звіти з 

виконання задання нададуть на 

перевірку своєму викладачеві 

після відновлення занять. 

3 Для груп ПС-43,41 (за 31.03): 

виконати психодіагностичне 

обстеження сприйняття 

внутрішньородинної ситуації 

у дитини молодшого 

до 09.04 

включно, 

якщо роботу 

буде 

надіслано 

2 б. Студенти групи ПС-43 виконані 

задання надсилають для 

оцінювання на електронну адресу 

викладача, що проводить 

практичні заняття, 



шкільного віку за допомогою 

методики «Кінетичний 

малюнок сім’ї», опрацювати 

дані якісно й кількісно
1, 2

. 

Об'єм аналізу – до 3 стор. 

пізніше, вона 

буде 

оцінюватися, 

виходячи з 

1 балу. 

yuagimaeva@karazin.ua у вигляді 

файлу формату doc. (docx), під 

назвою «4к.Сім.конс._Прізвище 

студента_група_31.03». Файл крім 

обробки й аналізу повинний 

містити фотографію самого 

малюнка. Звіт з малюнком з 

виконання практичного завдання 

після відновлення занять треба 

буде надати у паперовому вигляді. 

Студенти групи ПС-41 звіти з 

виконання задання нададуть на 

перевірку своєму викладачеві 

після відновлення занять.  

4 Для групи ПС-42 (за 07.04): 

виконати психодіагностичне 

обстеження сприйняття 

внутрішньородинної ситуації 

у дитини підліткового віку за 

допомогою методики 

«Кінетичний малюнок сім’ї», 

опрацювати дані якісно й 

кількісно
1, 2

. 

Об'єм аналізу – до 3 стор.+ 

малюнок 

до 20.04 

включно, 

якщо роботу 

буде 

надіслано 

пізніше, вона 

буде 

оцінюватися, 

виходячи з 

1 балу.  

 

2 б. 

 

те ж саме, що і в п.1, 

тільки файл називати 

«4к.Сім.конс._Прізвище 

студента_група_07.04» 

5 Для груп ПС-43,41 (за 14.04): 

виконати психодіагностичне 

обстеження сприйняття 

внутрішньородинної ситуації 

у дитини підліткового віку за 

допомогою методики 

«Кінетичний малюнок сім’ї», 

опрацювати дані якісно й 

кількісно
1, 2

. 

Об'єм аналізу – до 3 стор.+ 

малюнок 

до 27.04 

включно, 

якщо роботу 

буде 

надіслано 

пізніше, вона 

буде 

оцінюватись, 

виходячи з 

1 балу.  

 

2 б. 

 

те ж саме, що і в п.2, 

тільки файл називати 

«4к.Сім.конс._Прізвище 

студента_група_14.04» 

6 Для групи ПС-42 (за 21.04): 

звіт з виконання практичної 

роботи на перевірку перед 

подальшим захистом повинні 

прислати принаймні чотири 

людини
4
.  

до 26.04 

включно, 

 

орієнтов-

но: 

письмова 

частина 

звіту –  

10 б.   

те ж саме, що і в п.1, 

назва файлу 

«4к.Сім.конс._Прізвище 

студента_група_Звіт.21.04» 

 

1
 – за сприятливих обставин краще працювати з досліджуваними відповідного віку особисто; 

у разі, коли це неможливо, рекомендується проводити діагностичну сесію із застосуванням 



технічних засобів (viber та ін.), які дають можливість спостерігати за ходом виконання завдання 

досліджуваним та в подальшому провести з ним бесіду, а фото протоколу опрацьовувати в 

електронному вигляді (хоча на фото втрачаються певні ознаки на кшталт тонусу лінії); якщо і 

це неможливо, дозволяється проводити обстеження дорослих досліджуваних. 

2
 – матеріали до виконання методики «Кінетичний малюнок сім’ї» див. у виданні «Проективні 

малюнкові методи психодіагностики емоційних і особистісних особливостей дітей : методичні 

рекомендації для студентів-психологів. 

3
 – кількість балів за виконання практичного завдання можливо буде збільшено. 

4
 – за домовленістю між студентами групи 


