
Просвітницька 
практика

Структура курсу та алгоритм виконання



• Тривалість просвітницької практики – 2 тижні (3 год. на 1 студента 
на весь період практики)

• Мета просвітницької практики полягає у формуванні в магістрантів 
компетентності популяризувати досягнення сучасних наукових 
досліджень зі сфери психології та психіатрії серед широкого загалу, а 
також в опануванні вмінням адаптувати та перекладати важливі відомості 
про психічне здоров’я з професійної мови на мову, зрозумілу 
нефахівцю. 



Етап перший –Підготовка до 
просвітницької активності (1 тиждень)

• Мета: ознайомити магістрантів з різними цільовими аудиторіями реципієнтів просвітницьких матеріалів; 
навчити користуватись текстуальними та аудіо-візуальними прийомами та способами адаптації та 
популяризації наукових знань; допомогти розрізняти різні канали популяризації та їхні комунікативні 
можливості; сприяти формуванню навичок створення просвітницьких матеріалів.

• Завдання на період практики:
• На підготовчому занятті опанувати основні поняття про популяризацію наукових знань та специфіку цільової 

аудиторії

• Обрати тему для популяризації, визначитись з цільовою аудиторією та каналом популяризації

• Створити просвітницький матеріал для цільової аудиторії, використовуючи здобуті знання. 

• На консультаційне заняття підготувати представлення (до 10 хв.), у якому розкрити мету, засоби та канали 
популяризації для обраної теми:



Теми

• Маячні розлади 
• Шизофренія
• Шизоафективний розлад
• Біполярний афективний розлад 
• Депресивний розлад
• Післяпологова депресія
• Генералізований тривожний розлад
• Соціальний тривожний розлад
• Панічний розлад



Теми

• Булімія

• Розлад харчової поведінки 

• Розлади формування характеру кластеру А (параноїдна, шизоїдна, шизотиповаособистість)

• Розлади формування характеру кластеру В (антисоціальна, істерична, межова, нарцистичнаособистість)

• Розлади формування характеру кластеру С (уникаюча, залежна, обсесивно-компульсивнаособистість)

• Інтермітуючий експлозивний та опозиційний розлади характеру дитячого й підліткового віку

• Розлади спектру аутизму 

• ГРДУ 

• Розлади, пов’язані зі зловживанням алкоголю 

• Розлади пов’язані зі зловживанням наркотичних та медикаментозних речовин 

• Нейрокогнітивні розлади переважно людей поважного віку судинного ґенезу (судинна деменція)

• Нейрокогнітивні розлади переважно людей поважного віку дегенеративного ґенезу (хвороба Альцгеймера та Піка)

• Розлади сну 



Теми

• Агорафобія 
• Специфічні фобії
• Обсесивно-компульсивний розлад 
• Тривога за здоров’я 
• Розлади адаптації та гостра реакція на стрес
• ПТСР 
• Психосоматичні порушення 
• Нервова анорексія



Теми

ВАША ТЕМА, ПРИСВЯЧЕНА ПСИХІЧНОМУ ЗДОРОВ’Ю



Цільова аудиторія реципієнтів просвітницьких 
матеріалів

- Для кого створювати просвітницькі матеріали

- Окреслити параметри цільової аудиторії (наприклад: вік, фах, рівень 
освіти тощо)

- Визначити потреби цільової аудиторії – і відповідно обрати той обсяг 
інформації, який буде корисний для споживачів



Мета просвітництва

• Обравши цільову аудиторію і розуміючи її потреби, можна зрозуміти 
ціль просвітницької активності



Вибір форми просвітницької активності

• Текст (стаття, публікація в інтернет-ресурсах, блог)
• Презентація для публічного представлення
• Організація просвітницького заходу (тренінг, семінар, круглий стіл 
тощо)

• Анімація (створення мультфільмів про питання для висвітлення)
• Відео, аудіо



Канали просвітництва

• Безпосередня зустріч
• Друковані ЗМІ
• Інтернет 
• Радіо 

• ТБ



Засоби адаптації наукової інформації

• Подання цікавих фактів
• Зменшення кількості термінів
• Дозоване подання даних наукових досліджень (<=>)
• Використання прикладів
• Використання запитань
• Гумор
• Наочність (текст+ілюстрація)



Алгоритм виконання підсумкового 
завдання з просвітницької практики

• Оберіть тему з представлених або запропонуйте свою, яку плануєте популяризувати 

• Визначте цільову аудиторію, якій плануєте представити адаптовані відомості з обраної теми

• Визначте форму просвітницької активності та оберіть комунікативний канал

• Створіть просвітницькі матеріали, відповідно до потреб та можливостей сприйняття цільової аудиторії.

• Сплануйте та проведіть просвітницьку активність

• Зробіть короткий звіт та щоденник за результатами проведеної просвітницької активності, оцінивши 
отриманні знання та вміння під час просвітницької практики

• Загальний обсяг роботи не повинен перебільшувати 3-4 аркуші А4, складених 14 кеглем Тimes new roman.


