ЗВІТ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТАМИ 4-5 КУРСІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
Згідно з наказом 27 січня 2012 р. були проведені установчі конференції, на
якій розглядалися практичні та методологічні аспекти проходження
практики.
І. Професійна практика зі студентами-магістрантами
Практика була організована на базі Інституту психології та соціальної
педагогіки та Педагогічного інституту і тривала протягом 5 тижнів.
Керівниками практики - Дятленко Н.М, Тохтамиш О.М., Таран О.П., Лозова
О.М.
Студентам було запропоновано низку видів діяльності, метою яких було їх
поступове залучення до професійної діяльності викладача вищої школи,
апробація власних сил і можливостей в самостійному проведенні окремих
видів діяльності. Студенти мали можливість передивитися та проаналізувати
лекції, семінари, індивідуальні заняття; бути присутніми на заняттях з
модульного контролю.
Даний вид практики є пропедевтичним відносно практики, яка буде
проводитися у наступному році і передбачатиме самостійне проведення
різних видів і форм навчання студентів.
Результати. За наслідками проведеної практики було виставлено
переважно відмінні оцінки; одна студентка отримала «задовільно» і двоє –
«добре».
У подальшому можна внести правило, за яким студенти, що відвідали
навчальні

заняття

у

викладачів

понад

нормативну

кількість,

винагороджуються бонусними балами; можна включити у програму
практики самостійне проведення окремих фрагментів лекцій та семінарів.
ІІ. Практика студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
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Керівники

практики

-

доцент

О.М.Тохтамиш,

старший

викладач

Т.М.Маланьїна.
Базами для проходження практики були визначені такі установи:
1. Центр практичної психології ФОП "Хомич"
2. СЗШ №199 м. Києва
3. ТОВ "Вольф" , м Київ
4. Згурівська гімназія
5. ДНЗ № 660 м.Києва
6. ШДС "Пізнайко", м. Київ
7. Вишгородський центр художньої
творчості "Дивосвіт"
9. Лисенський професійний аграрний ліцей
10. ДНЗ № 149 м. Києва
11. ДНЗ "Промінь"
Загалом, до проходження практики

було допущено 17 студентів.

Результати проходження практики. Оцінку "відмінно" (А) отримали 14
студентів. Оцінку "добре" (С) отримав 1 студент. Оцінку "задовільно" Е
отримав 1 студент. Один студент неатестований.
Студенти загалом відповідально та з високою мотивацією поставилися до
проходження практики, виконання її завдань та оформлення документів про
проходження практики. Особливо слід відзначити таких студентів, як
Нестеренко Інну Віталіївну, Оладько Тетяну Сергіївну, які поєднали високу
відповідальність, допомогу в організації практики з великою зацікавленістю
та ретельністю щодо документальної звітності про проходження практики.
Студент Корж Олексій Григорович поставився до проходження практики
формально, показав невисокий рівень мотивації до отримання практичних
знань та навичок, безвідповідально поставився до оформлення звітної
документації.
Таким чином, студентську практику 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного
рівня "Спеціаліст" загалом можна визнати успішною. Студенти мали
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можливість ознайомитися не тільки з особливостями психодіагностичної
роботи, але отримати початкові навики психологічного консультування,
профілактичних, профорієнтаційних, тренінгових форм роботи практичного
психолога.
Щодо побажань, можливо було б варто розглянути можливість надавати
вибір проходження практики у медичних закладах тим студентам, які до
цього вмотивовані та не мали практики ознайомлення з роботою медичного
психолога на попередніх курсах.
ІІІ. Виробнича (діагностично-корекційна) практика студентів IV
курсу денної форми навчання.
Базами практики були освітні та медичні установи:
дошкільні навчальні заклади (ДНЗ № 419 «Золота рибка», ДНЗ № 626);
загальноосвітні навчальні заклади (СЗШ № 228, СЗШ № 168, СЗШ №
126, СЗШ № 195 ім. В. Кудряшова, СЗШ № 83, СЗШ № 23, Спеціалізована
школа № 16, СЗШ І-ІІІ ступенів с. Добра, Денихівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів);
професійні

та

вищі

навчальні

заклади

(Міжрегіональне

вище

професійне училище зв’язку, Київський університет імені Бориса Грінченка);
медичні заклади (Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня;
реабілітаційно-корекційні

організації

(Центр

ресоціалізації

наркозалежної молоді «Твоя перемога» Громадське об’єднання «В дитячих
долонях».
Результати проходження практики.
Студенти виконали всі основні завдання практики. У ході звітної
конференції студенти поділились враженнями та новим набутим у ході
практики практичним досвідом. Ними було здійснено: психодіагностичну
роботу, консультування за результатами діагностики дітей та їх батьків,
розвивальні

та

просвітницькі

зайняття,

профорієнтаційну

діяльність,

спостереження за дітьми та аналіз діяльності вчителя. Також студенти
ознайомились зі специфікою роботи з дітьми з особливими потребами (з
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ДЦП, з аутизмом, з синдромом Дауна), з наркозалежною молоддю, з
психічно хворими людьми.
Всі студенти, які проходили 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.

4

