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ЗВІТ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ  

ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»  

Згідно з Наказом №1801-с 25 листопада 2015 р. була проведена 

установча конференція для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Бакалавр», денної форми навчання, напряму підготовки «Практична 

психологія» груп ППб-1-13-4.0д, ППб-2-13-4.0д Інституту людини., на якій 

розглядалися організаційні, практичні та методологічні аспекти проходження 

практики.  

Базами проведення практики були освітні установи м. Києва та 

Київської області, а саме: 

1. Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №129 м. Києва з поглибленим  

вивченням англійської мови 

2. Ліцей № 293 І-ІІІ ступеня Деснянського району м. Києва 

3. Середня загальноосвітня школа №289 м. Києва 

4. Навчально-виховний комплекс №30 «ЕкоНад» м. Києва 

5. Ліцей №100 «Поділ» 

6. Навчально-виховний комплекс №240 «Соціум» 

7. Ліцей №157 

8. Спеціалізована загальноосвітня школа № 329 «Логос» ім’я Георгія 

Гонгадзе 

9. Гімназія імені Т.Г. Шевченка №109 

10. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №42 м. Києва 

11. Технічний ліцей НТУУ «КПІ» 

12. Київський Палац дітей та юнацтва 

13. Дошкільний навчальний заклад №166 

14. Спеціалізована школа №2 ім. Д. Карбишева  

15. Дошкільний навчальний заклад №160  

16. Лютізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
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17. Броварський навчально-виховний комплекс  

18. Вишнівська загальноосвітня школа № 3  

19. Дошкільний навчальний заклад №792  

20. Навчально-виховний комплекс «РОЗУМКА»  

21. Іванківський центр розвитку дитини «Веселка»  

Практика тривала протягом 4 тижнів. Керівниками практики були були 

викладачі кафедри практичної психології:  

 Бреус Юлія Володимирівна – старший викладач кафедри практичної 

психології, кандидат психологічних наук; 

 Кайріс Олена Дмитрівна – доцент кафедри практичної психології, 

кандидат психологічних наук, доцент; 

 Лебідь Неля Костянтинівна – доцент кафедри практичної психології, 

кандидат психологічних наук; 

 Маланьїна Тетяна Михайлівна – доцент кафедри практичної психології, 

кандидат психологічних наук; 

 Старинська Наталія Володимирівна – доцент кафедри практичної 

психології, кандидат психологічних наук; 

 Стефаненко Наталія Іванівна – старший викладач кафедри практичної 

психології. 

До практики було допущено 49 студентів. Основними завданнями 

практики були: ознайомлення з особливостями роботи психолога в освітніх 

установах; ознайомлення з нормативними документами, що регламентують 

його діяльність; участь у заходах, які проводив психолог; проведення 

самостійного психодіагностичного дослідження (групова форма) та 

обстеження (індивідуальна форма). 

Студенти загалом відповідально та з високою мотивацією поставилися 

до проходження практики, виконання її завдань та оформлення документів 

про проходження практики.  

У ході звітної конференції студенти поділились враженнями та новим 

набутим у ході практики практичним досвідом. Всі студенти, які проходили 
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практику в середніх освітніх закладах, провели профорієнтаційну роботу та 

інформування щодо можливостей та переваг отримання освіти в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка.  

Студенти відзначили, що практика була цікавою та дала можливість 

використати наявні знання та здобути новий корисний досвід. Як побажання 

говорили про те, що ознайомчу практику варто проводити раніше – на 2 

курсі. 

Проте студент Столбовий Леон Андрійович поставився до проходження 

практики формально, показав невисокий рівень мотивації до отримання 

практичних знань та навичок, не виконав поставлених завдань, 

безвідповідально поставився до оформлення звітної документації. Це 

відобразилося на його результатах практики. 

В цілому студентську практику 3  курсу освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Бакалавр» можна визнати успішною. 

Результати проходження практики. Оцінку «відмінно» (А) отримали 

46 студентів. Оцінку «добре» (В) отримали 2 студенти. Оцінку 

«незадовільно» FX отримав 1 студент. 

 

 


