ЗВІТ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
професійної виробничої/переддипломної практики
студентів групи ППм-1-15-2.0 д
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
Згідно з наказом з 30.11.16 по 27.12.16 відбулась переддипломна практика
студентів другого (магістерського) освітнього рівня, V курсу, денної форми
навчання, спеціальності «Практична психологія», групи ППм-1-15-2.0д
Інституту людини . Проведено настановчу та звітну конференції.
І. Професійна практика зі студентами-магістрантами
Базами практики були визначені наступні установи:
1. Спеціалізована школа №5 (лист-клопотання)
2. Ємільчінська ЗОШ №1 (лист-клопотання)
3. ТОВ «Артсофт-сервіс» (лист-клопотання)
4. Центр трудової реабілітації з відділенням соціально-побутової адаптації
"Трамплін" (лист-клопотання)
5. Спеціалізована школа № 307 (лист-клопотання)
6. ДНЗ №234 "Вогник" (лист-клопотання)
7. Ліцей «Наукова зміна» (лист-клопотання)
8. Спеціалізована школа №313 (лист-клопотання).
Керівниками практики були - Лозова О. М.( завідувач кафедри практичної
психології), Маланьїна Т. М. (доцент кафедри практичної психології), Нагула
О. Л. (старший викладач кафедри практичної психології).
Студентами було в повному обсязі виконано передбачені планом завдання
практики. Вони мали можливість проводити діагностичну та консультативну
роботу, здійснювати психологічний супровід різних категорій населення.
За результатами практики було виставлено переважно відмінні оцінки. За
наслідками проведеної практики було виставлено; 5 студентів отримали
оцінку - «добре», одна студентка отримала «не задовільно».
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СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
Згідно з наказом з 15 лютого 2016 р. по 27 березня 2016 р.з відбулась
виробнича практика студентів другого (магістерського) освітнього рівня, V
курсу, денної форми навчання, спеціальності «Практична психологія», групи
ППм-1-15-2.0д

Інституту

людини.

Проведено

настановчу

та

звітну

конференції.
Базами практики стали наступні установи:
1. Навчально-виховний комплекс №240 «Соціум»
2. Центр трудової реабілітації розумово-відсталих інвалідів
м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації
3. Ємільчінська загальноосвітня школа №1

(лист-клопотання)

4. Товариство з обмеженою відповідальністю
«Артсофт-сервіс»
5. Спеціалізована школа № 307
6. Дошкільний навчальний заклад № 234 "Вогник"

(лист-клопотання)
(лист-клопотання)
(лист-

клопотання)
7. Спеціалізована школа № 313

(лист-клопотання)

8. Спеціалізована школа № 5

(лист-клопотання)

Керівниками практики були - Лозова О. М.( завідувач кафедри практичної
психології), Нагула О. Л. (старший викладач кафедри практичної психології),
Тохтамиш О. М. (доцент кафедри практичної психології).
Студенти відмітили корисність практики, можливість розширити свій
практичний арсенал, працювати з великим колом запитів, як діагностичних,
так і консультаційних.
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Студенти виконали всі передбачені планом завдання, вчасно звітувались та
отримали переважно відмінні оцінки (4 студенти отримали оцінку «добре», 1
– «задовільно»).
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