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Завідувач кафедри _____________ Е.В. Лузік
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Рецензія
на пакет комплексних контрольних робіт
з навчальної дисципліни «Основи психологічного консудбтування»
спеціальності 053 «Психологія» ОПП «Практична психологія»
Розробником

поданого

пакету контрольних

робіт

комплексності завдань та їх фахового спрямування.

дотримано

принципу

Виокремлено питання

теоретичних і практичних знань у галузі психологічного консультування, розкриті
питання особливостей індивідуальної психологічної допомоги клієнту при вирішені
особистих питань в діяльності практичного психолога.
Матеріали

комплексної

контрольної

роботи

мають

логічну

структуру.

Запропоновані завдання підібрані таким чином, що дають можливість оцінити рівень
активного та свідомого засвоєння навчальної інформації та підготовленості студентів
до вивчення спеціальних дисциплін. Запитання побудовані як у теоретичній,
практичній формі. Комплексні контрольні роботи мають тридцять варіантів, кожний
з котрих полягає з трьох питань. Це дає змогу вибірково перевірити базову підготовку
з дисципліни.
Обґрунтованими є критерії оцінки виконаних завдань. Варіанти комплексних
контрольних робіт мають однакову складність. Сумарна оцінка на всі питання
комплексної контрольної роботи дорівнює 100 балам.
В кожному варіанті надається можливість розкрити сутність різних сторін
дисципліни, теоретичні проблеми науки, які мають прикладне значення; основні
поняття та категорії, принципи, функції, специфіку технологій, методів їх реалізації в
сфері психології, як важливих чинників ефективності діяльності практичного
психолога.
Вважаю, що рецензований пакет комплексних контрольних робіт за змістом,
складністю та рівнозначністю варіантів завдань відповідає програмним вимогам
нормативного курсу «Основи психологічного консультування».
Завідувач кафедри

________________________

Е.В. Лузік

«___» __________ 2020 р.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
виконання завдань комплексної контрольної роботи
з дисципліни «Основи психологічного консультування»
Оцінка якості знань та вмінь студенів з виконання комплексної
контрольної роботи фахової підготовки студентів (випускників) за виконання
завдань комплексної контрольної роботи з дисципліни «Основи психологічного
консультування» здійснюється за 100-бальною шкалою (табл. 1).
Таблиця 1
Повна і
правильна
відповідь

Загальна
кількість
балів

Завдання
1

Завдання
2

Завдання
3

Завдання 1-30

100

20

40

40

Відповідність рейтингових оцінок за окремі завдання ККР у балах
оцінкам за національною шкалою наведена в таблиці 2.
Таблиця 2
Оцінка в балах
1 завдання

2 завдання

3 завдання

18-20
15-17
12-14
Менше 12

36-40
30-35
24-29
Менше 24

36-40
30-35
24-29
Менше 24

Оцінка
за
національною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно
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Перелік
довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні
комплексної контрольної роботи

Під час проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни
«Основи психологічного консультування» використання довідкової літератури
та технічних засобів не передбачено.

Доцент кафедри педагогіки та
психології професійної освіти
__.__.2020

______________ О.Дубчак
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Спеціальності 053 «Психологія» ОПП «Практична психологія»
Дисципліна «Основи психологічного консультування»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ № 1
1. Розкрити роль особистості консультанта в психологічному консультуванні.
Характеристики особистісних і професійних змінних психолога в практиці
консультативного процесу.
2. Описати процедури зустрічі клієнта з психологом-консультантом.
3. Розкрити філософію взаємовідносин психолога-консультанта і клієнта. Права і
обов'язки психолога і клієнта.
Завідувач кафедри
_____________________ Е. Лузік
(підпис)

«___» ______ 2020 р.

Національний авіаційний університет
Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій
Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
Спеціальності 053 «Психологія» ОПП «Практична психологія»
Дисципліна «Основи психологічного консультування»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
ВАРІАНТ № 2
1. Розкрити професійні та морально-етичні вимоги до психолога.
2. Описати процедури психологічного консультування.
3. Описати прийняття відповідальності клієнта за свої вчинки - завдання психологічної
консультації.
Завідувач кафедри
_____________________ Е. Лузік
(підпис)

«___» ______ 2020 р.
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