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6 Основи професійного спілкування психолога 6 2 
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1. Психологічна дискусія «Психолог у сучасному світі». 

Заняття проходить на першому тижні навчального процесу тому не передбачає 

додаткової підготовки з боку студентів. Викладач зі студентами обговорюють що соціальні 

стереотипи вистав про діяльність психолога. Дискутують на тему причин і наслідків 

стереотівов, а також відповідає на що з'явилися питання про структуру, системи 

оцінювання та інших аспектів курсу, що викладається. 

 

2. Донаукові методи дослідження. 

Студенти готують доповіді по темі "Донаукові вчення про людину". Теми доповідей 

узгоджуються з викладачем. При підготовці доповіді студентам слід приділити увагу 

наступним питанням: 1) принципи дослідження людини в тому чи іншому вченні; 2) чи 

існують раціональні пояснення принципам дослідження людини в тому чи іншому вченні. 

 

3. Метод спостереження. 

Студенти на основі лекційного матеріалу вибирають об'єкт, предмет, ситуацію і 

проводять невкючене спостереження. Описують спостереження в формі лабораторної 

роботи. Всі вимоги, до якої обговорюються на лекції. Висновки пишуться за принципом: 

"Чому я вибрав саме цю ситуацію спостереження і як це пов'язано з моєю особистістю". 

Написання Висновків розвивають навички рефлексії, який повинні освоїти студенти. 

 

4. Метод інтерв’ю 

Студенти на основі лекційного матеріалу проводять письмове інтерв'ю на 5-х 

знайомих. Потім матеріал збирається в один файл і аналізується студентами за планом, 

представленому на лекції. Студенти готують письмові звіти і публічно захищають на 

заняттях. Відповідають на питання викладача. 

 

 

5. Метод аналізу продуктів діяльності  

Студенти обирають продукт діяльності, який збираються аналізувати (вірш, біографія, 

малюнок, музичний твір та інше) і за схемою, представленої на лекції готують аналіз 

особистості автора. Потім публічно захищають роботу на занятті, відповідаючи на питання 

однокурсників і викладача. 

 

 

6. Основи професійного спілкування психолога. 

Студенти обговорюють різні приклади досліджень, підготовлені ними і викладачем з 

точки зору професійної етики, валідності та надійності. Обговорюються проблеми 

дослідження особистості на прикладах робіт З. Фрейда. 


