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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Практика студентів Інституту людини спеціальності „Практична 

психологія‖ є невід’ємним складником навчального процесу й проводиться у 

відповідності до „Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів‖, затвердженого наказом Міністерства освіти України 

від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти 

від 20.12.94 р. № 351(0351281-94), положення про проведення практики 

студентів у Київському університеті імені Бориса Грінченка. 

Практика студентів Інституту людини передбачена навчальними 

планами спеціальності „Практична психологія‖ освітньо-кваліфікаційних 

рівнів «бакалавр», «спеціаліст»,  «магістр». Складовими практичної 

підготовки студентів до професійної діяльності практичного психолога є такі 

види практики з відривом від навчання: 

– навчальна практика (3 курс, 6 семестр, тривалість 4 тижні); 

– навчально-психологічна практика (літня) (3 курс, 6 семестр, тривалість 4 

тижні); 

– виробнича практика (4 курс, 8 семестр, тривалість 6 тижнів); 

– професійна (асистентська) практика (6 курс, 12 семестр, тривалість 7 

тижнів). 

Означені види практик є невід’ємними складниками цілісного процесу 

професійної підготовки майбутніх практичнихпсихологів освітньо-

кваліфікаційного рівня „бакалавр‖ з наступним навчанням за освітньо-

кваліфікаційним рівнем „спеціаліст‖ чи „магістр‖ і проходженням 

відповідних видів практик: 

– виробнича (переддипломна) практика (ОКР „спеціаліст‖, 5 курс, 10 

семестр, тривалість 6 тижнів); 

– професійна (асистентська)  практика (ОКР „магістр‖, 6 курс, 12 семестр, 

тривалість 7 тижнів); 

– науково-дослідна практика (ОКР „магістр‖, 6 курс. тривалість 4 тижні). 

Від курсу до курсу здійснюється поступове ускладнення  практики 

студентів за змістом, формами та характером діяльності.  

Мета психологічної практики – формування у студентів 

психологічного світогляду як певного типу життєвої філософії; позиції щодо 

розуміння особистості як унікальної соціобіологічної полідетермінованої 

системи, що розвивається у просторі й часі, як індивідуальність; розвиток 

професійних умінь та особистісних якостей фахівця гуманістичної 

спрямованості і на їх основі оволодіння видами професійної діяльності на 

рівні, що відповідає освітньо-професійній програмі підготовки практичного 

психолога та викладача вищої школи. 

Завдання психологічної практики:  
– поглиблення і удосконалення теоретичних знань і встановлення зв’язку з 

практичною діяльністю; 

– розвиток особистісних якостей, необхідних психологу в його 

професійній діяльності; 
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– формування професійних умінь і навичок: комунікативних, 

організаційних, діагностичних, проектувальних, просвітницьких, 

прогностичних, аналітичних, рефлексивних і т.п.; 

– знайомство з основними типами і видами закладів, в яких надається 

психологічна допомога різним категоріям населення: освітніми 

закладами, спеціальними профілактичними закладами (дитячі притулки і 

розподільники), соціальними службами, відділами у справах 

неповнолітніх, громадськими організаціями, центрами дозвілля і 

творчості дітей, закладами літнього відпочинку дітей і підлітками, 

лікарнями, реабілітаційними центрами; 

– засвоєння сучасних психологічних технік і методів групової та 

індивідуальної роботи діагностичного, колекційного, консультативного, 

профілактичного, просвітницького та реабілітаційного характеру з 

різними категоріями клієнтів у дитячому, молодіжному та дорослому 

середовищі; 

– оснащення теоретичними знаннями та практичними вміннями 

викладання психологічних дисциплін у вищій школі; 

– створення умов для розвитку здібностей і самореалізації студента, для 

формування його індивідуального стилю діяльності; 

– формування у студентів творчого та дослідницького підходів до 

професійної діяльності; 

– розвиток навичок професійної рефлексії та професійної інтуїції. 

Студенти спеціальності „Практична психологія‖, спираючись на базові 

знання, уміння та навички, отримані у вищому навчальному закладі, повинні 

оволодіти майбутньою професією, виконуючи функції психолога 

безпосередньо у різних наукових, освітніх та лікувальних установах 

(навчальних закладах, позанавчальних установах різного напрямку, клініках 

соматичних і психічних захворювань, консультативних і реабілітаційних 

центрах, соціально-психологічних службах, центрах працевлаштування і 

вивчення громадської думки та інших сферах діяльності людини); 

повправлятися у застосуванні різних форм і методів викладання 

психологічних дисциплін у вищій школі.  

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

(ІІІ курс, 6 семестр) 

Основною метою навчальної практики є удосконалення і закріплення 

теоретичних знань із циклу гуманітарної, професійної та практичної 

підготовки. Основними завданнями навчальної практики є: 

– закріплення і практичне використання теоретичних знань; 

– розвиток особистісних професійних здібностей, виховання почуття 

поваги до професії психолога, персональної відповідальності, засвоєння 

моделі спеціаліста, якому властиві риси людини з високою внутрішньою 

культурою і розвинутими професійними якостями; 

– початкове накопичення професійного досвіду, поглиблення та 

вдосконалення знань, умінь, навичок; 
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– ознайомлення студентів із науковими, прикладними та практичними 

аспектами діяльності психолога; з головними напрямками діяльності 

психологічних лабораторій; принципами і методами роботи психологів у 

наукових, освітніх та лікувальних установах; з різними моделями 

психологічної служби в системі освіти, науки та охорони здоров’я;  

– формування навичок спілкування психолога з людьми різного віку та 

представниками різних верств населення, вивчення індивідуальних 

вікових особливостей; 

– засвоєння етики професійної діяльності психолога; 

– розвиток навичок роботи з різними приладами та спеціальною 

психологічною апаратурою, використання комп’ютерної техніки в своїй 

професійній діяльності; 

– формування у студентів творчого, дослідницького підходу до 

професійної діяльності, набуття ними навичок аналізу результатів своє 

праці, потреби в самоосвіті; 

– виконання передбачених програмою та індивідуальними планами 

завдань щодо збирання фактичного матеріалу для підготовки рефератів, 

контрольних завдань та курсової  роботи. 

Основні напрями організації навчальної практики: 
– ознайомлення з організацією та напрямками діяльності психолога в 

структурних підрозділах установи; 

– виконання завдань, передбачених програмою практики; 

– збирання матеріалів для рефератів та курсової роботи. 

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка 

розробляється кафедрою практичної психології. 

Прикладні завдання навчальної практики 

Завдання навчальної практики випливають з особливостей напрямів 

роботи, що впроваджуються в організаціях і установах, до компетенції яких 

відноситься питання надання психологічної допомоги різним верствам 

населення. Зважаючи на це, під час проходження практики у відповідних 

закладах студент повинен закріпити і практично використати теоретичні 

знання у таких напрямах: 

– ознайомитись з нормативною базою діяльності психолога в різних 

сферах людської діяльності (Положення про психологічну службу в 

системі освіти України, нормативи часу на основні види роботи 

практичного психолога, посадова інструкція практичного психолога, 

Положення про психологічний кабінет  та ін.). 

– Ознайомитися з системою соціально-психологічної служби у таких 

галузях як медицина, освіта, управління державою, оборона, захист 

правопорядку, економіка, соціальне забезпечення та інші і основними 

напрямками діяльності певного закладу чи установи, в якому проходить 

практика. 

– Ознайомитись із правами, обов’язками психолога, методами роботи, 

планами і програмами діяльності практичного психолога відповідного 

закладу. 
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– Вивчити науково-методичне забезпечення діяльності психолога закладу. 

– Повправлятися у проведенні профорієнтаційної роботи зі школярами. 

– Ознайомитися з вимогами до ведення службової документації та 

зберігання інформації практичним психозом, у т.ч. на електронних 

носіях. 

Під час проведення навчальної практики студент повинен виявити 

уміння у таких видах діяльності: 

– пропаганда психологічних знань; 

– організація науково-дослідницької діяльності; 

– організація психодіагностичного обстеження; 

– ділове спілкування; 

– ведення щоденника практики; 

– підготовка та оформлення звіту. 

База навчальної практики: загальноосвітні школи, школи-інтернати, 

позанавчальні заклади, регіональні психологічні служби, лікувальні 

установи, реабілітаційні центри,  служби занятості і працевлаштування, 

консультативні центри, центри вивчення громадської думки та ін. 

 

 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

(ЛІТНЬОЇ) ПРАКТИКИ 

(ІІІ курс, 6 семестр) 

 

Головною метою навчально-психологічної (літньої) практики є 

оволодіння майбутнім практичним психологом новими психолого-

педагогічними вміннями та навичками роботи з дітьми та підлітками в 

тимчасових дитячих об’єднаннях. Основними завданнями навчально-

психологічної (літньої)  практики є: 

– закріплення і практичне використання теоретичних знань; 

– розвиток особистісних професійних здібностей; 

– накопичення професійного досвіду у сфері педагогічної діяльності, 

поглиблення та вдосконалення знань, умінь, навичок роботи з дітьми та 

підлітками; 

– ознайомлення студентів із науковими, прикладними та практичними 

аспектами діяльності психолога в літніх оздоровчо-виховних установах; 

з психологічними аспектами педагогічної діяльності вихователів; 

принципами і методами психологічної роботи у тимчасових дитячих і 

підліткових об’єднаннях;  

– формування навичок спілкування психолога з людьми різного віку під 

час їхнього оздоровлення і дозвілля, вивчення індивідуальних і вікових 

особливостей; 

– засвоєння етики професійної діяльності психолога; 

– формування у студентів творчого, дослідницького підходу до 

професійної діяльності, набуття ними навичок аналізу результатів своє 
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праці, потреби в самоосвіті; 

– виконання передбачених програмою та індивідуальними планами 

завдань щодо збирання фактичного матеріалу для підготовки рефератів, 

контрольних завдань та курсової  роботи. 

Основні напрями організації навчально-психологічної (літньої) 

практики: 
– ознайомитися з системою соціально-психологічної педагогічної  роботи 

в таборах відпочинку, літніх шкільних майданчиках. 

– Скласти план соціально-психологічної роботи з групою (загоном) на 

зміну. 

– Провести діагностування індивідуальних і групових особливостей 

вихованців, використовуючи різні психодіагностичні методи. 

– Розробити зміст індивідуальної і групової форм психологічної роботи з 

дітьми. 

– Підготувати і провести виховний масовий захід, згідно із загальним 

планом роботи оздоровчого табору. 

– Провести 2-3 заняття психологічного гуртка з розвитку творчих 

здібностей дітей і підлітків (на основі спеціалізації студента-

практиканта). 

Об’єкти навчально-психологічної (літньої) практики: діти в літніх 

таборах оздоровлення та відпочинку, діти в соціально-реабілітаційних 

центрах, наметових таборах, літніх шкільних майданчиках тощо. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

(IV курс, 8 семестр) 

 

Метою виробничої практики є формування практичних умінь і навичок 

студентів із психодіагностики і психологічного консультування. Під час 

практики передбачається  створення умов для: 

– оволодіння студентами науковими основами і теоретичними засадами 

роботи психолога-діагноста і психолога-консультанта на практиці, 

формування здатностей та умінь вирішувати завдання діяльності 

фахівця у сфері психологічної допомоги та реабілітації; 

– поглиблення студентами знань і набуття умінь і навичок у професійній 

практичній психологічній діяльності. 

Студенти спеціальності „Практична психологія‖, спираючись на базові 

знання, уміння та навички, отримані у вищому навчальному закладі, повинні 

оволодіти майбутньою професією, виконуючи функції психолога-діагноста і 

психолога-консультанта безпосередньо у різних наукових, освітніх та 

лікувальних установах (навчальних закладах, позанавчальних установах 

різного напрямку, клініках соматичних і психічних захворювань, 

консультативних та реабілітаційних центрах, соціально-психологічних 

службах, центрах працевлаштування і вивчення громадської думки та інших 

сферах діяльності людини).  

Основними завданнями виробничої практики з психодіагностики і 
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психологічного консультування є: 

– закріплення і практичне використання теоретичних знань; 

– розвиток особистісних професійних здібностей, виховання почуття 

поваги до професії психолога, персональної відповідальності, засвоєння 

моделі спеціаліста, якому властиві риси людини з високою внутрішньою 

культурою і розвинутими професійними якостями; поглиблення та 

вдосконалення знань, умінь, навичок; 

– ознайомлення студентів з науковими, прикладними та практичними 

аспектами діяльності психолога-діагноста і психолога-консультанта, з 

головними напрямками діяльності психологічних лабораторій; 

принципами і методами роботи психологів в наукових, освітніх та 

лікувальних установах; з різними моделями психологічної служби в 

системі освіти, науки та охорони здоров’я; з принципами і нормами 

використання комп’ютерної техніки в професійній діяльності; 

– формування навичок спілкування психолога з людьми різного віку та 

представниками різних верств населення, вивчення індивідуальних 

вікових особливостей; 

– засвоєння етики професійної діяльності психолога; 

– вироблення у студентів творчого, дослідницького підходу до 

професійної діяльності, набуття ними навичок аналізу результатів своє 

праці, формування потреби в самоосвіті; 

– виконання передбачених, програмою та індивідуальними планами 

завдань щодо спостереження і аналізу психологічної діагностики і 

психологічних консультацій, які проводить фахівець-психолог, а також 

підбір необхідного матеріалу, проектування та самостійне проведення 

психодіагностики і консультацій на задану тему.  

 

Прикладні завдання виробничої практики: 
– Закріпити знання про принципи і методи роботи психологічної служби 

міста та роботи психологів у освітніх, наукових та лікувальних 

установах, основні завдання діяльності психологічної служби в різних 

організаціях та установах. 

– Реалізувати під час практики наукові, прикладні та практичні аспекти 

діяльності психолога. 

– Засвоїти основні види роботи шкільного психолога: психологічна 

просвіта, психопрофілактика, психологічне консультування, 

психодіагностика, психокорекція, психологічна реабілітація  та 

прогностика  з метою сприяння повноцінному особистісному, 

інтелектуальному, моральному, фізичному розвитку дітей. 

– Вивчити особливості організації психодіагностичної і консультативної 

роботи із „важкими‖, педагогічно запущеними дітьми та дітьми із 

затримкою психічного розвитку. 

– Ознайомитись з діяльністю служби „телефон довіри‖. 

 

Під час проходження виробничої практики студент повинен 
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сформувати навички у таких видах діяльності: 

– проведення психодіагностики особистості і вивчення окремої 

психологічної проблеми; 

– проведення індивідуальної консультації ситуативного характеру; 

– проведення групової консультації за визначеною проблемою; 

– проведення сімейної консультації; 

– проведення профорієнтаційної консультації тощо. 

 

Етапи проходження практики: 

Перший етап: 

– знайомство з особливостями професійної діяльності практикуючого 

психолога на конкретному робочому місці; 

– аналіз робочого часу психолога та визначення тієї її частини, яка 

відводиться на психодіагностику і психологічне консультування; 

– виявлення основної проблематики психологічного консультування; 

– спостереження за проведенням психологічної консультації фахівцем-

психологом; 

– одержання практикантом індивідуального завдання на проведення 

самостійних консультацій (індивідуальної та групової). 

 

Другий етап: 

– збір необхідної інформації та матеріалів для консультацій; 

– проведення консультацій; 

– погодження проекту консультації з практикуючим психологом; 

– проведення індивідуальної консультації; 

– проведення групової консультації. 

 

Третій етап: 

Підготовка звітної документації (щоденник практики, 

психодіагностична карта, звіт, характеристика із місця проведення практики). 

 

База виробничої практики: загальноосвітні навчальні заклади; 

загальноосвітні навчальні заклади для дітей з вадами психофізичного 

розвитку; навчально-виховні заклади для дітей-сиріт і дітей, які залишились 

без піклування батьків; позашкільні заклади освіти; соціальні служби для 

молоді; служби у справах неповнолітніх; приймальники-розподільники 

органів внутрішніх справ для неповнолітніх; центри соціально-психологічної 

реабілітації населення; Інститут соціальної і політичної психології, НДІ 

психології ім. Г.С. Костюка АПН України; Київська міська психіатрична 

лікарня №1; психологічні служби ВНЗ; служби зайнятості; недержавні 

центри психологічної допомоги. 

 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) 

ПРАКТИКИ 
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(V курс, 10 семестр, ОКР „спеціаліст”) 

 

Головною метою виробничої (переддипломної) практики є підведення 

підсумків констатувального і формувального етапу дипломної  роботи 

студентів спеціальності „Практична психологія‖, які навчаються за ОКР 

„спеціаліст‖. 

Основні завдання практики: 

– закріпити на практиці засвоєні теоретичні знання з гуманітарних, 

соціально-економічних, соціально-природничих, професійних і 

спеціальних дисциплін; 

– розвинути уміння і навички, що здобуті на навчальній і виробничій 

практиках; 

– створити для студентів умови для реалізації своїх творчих можливостей 

і потенціалу в професійній діяльності; 

– забезпечити умови для підготовки до написання дипломної роботи: 

вибір місця практики за принципом наступності, можливість проведення 

кількісних і якісних методів дослідження; 

– визначити програму практики студентів на основі індивідуального 

підходу з метою майбутнього працевлаштування; 

– сформувати і розвинути у студентів навички професійної 

компетентності в освітній, виховній, комунікативній, правозахисній, 

консультативній, психотерапевтичній, методичній, профілактичній, 

управлінській, посередницькій, прогностичній, науково-методичній 

діяльності; 

– провести обговорення результатів практики на спільному засіданні 

викладачів кафедри, студентів, керівників практики, користувачів 

психологічних послуг; 

– підготувати аналітичний звіт. 

 

Прикладні завдання виробничої (переддипломної) практики: 
– Закріпити знання, уміння і навички в галузі психологічної просвіти, 

психопрофілактики, психологічного консультування, 

психодіагностики, психокорекції, роботи по особистісному, 

інтелектуальному, моральному, фізичному розвитку дітей і дорослих. 

– Забезпечити розвиток професійної компетентності студентів (знань, 

умінь, навичок, професійної інтуїції, досвіду), професійної культури та 

професійно важливих якостей (емпатія, високий рівень 

відповідальності, толерантність, неконфліктність, соціальна 

компетентність, висока емоційна стійкість, уміння швидко і 

конструктивно орієнтуватися в складних ситуаціях). 

– Створити умови для вдосконалення власної системи оцінок та 

критеріїв, необхідних для аналізу процесу, змісту та результатів 

власної професійної діяльності; визначення і закріплення професійних 

інтересів, уподобань, сфери застосування отриманих знань, набутих 

умінь і сформованих навичок. 
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– Безпосередня участь в діяльності шкільної психологічної служби: 

участь у психологічному обстеженні дітей та підлітків, у здійсненні 

психолого-педагогічних заходів для усунення відхилень психічного та 

інтелектуального розвитку, у діяльності по своєчасному запобіганню 

відхилень в процесі становлення особистості, надання психологічної 

допомоги дітям, підліткам, молоді у кризових ситуаціях, участь у 

роботі психологічних експертиз. 

– Проведення профорієнтаційної роботи зі школярами. 

– Участь в роботі служби „телефон довіри‖. 

– Зібрати емпіричний матеріал для підготовки дипломної роботи з 

психології. 

 

Під час проведення виробничої (переддипломної) практики студент 

повинен закріпити сформовані навички у таких видах діяльності: 
– моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку дітей та підлітків; 

– соціально-психологічне обстеження учасників педагогічного процесу; 

– психологічна профілактика та корекція; 

– підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного 

процесу; 

– консультативна робота з учнями, вчителями, батьками; 

– просвітницька та профілактична робота серед населення; 

– підготовка та проведення лекційних, семінарських, практичних занять з 

психології у школах та навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. 

База виробничої (переддипломної) практики: дошкільні навчальні 

заклади, загальноосвітні школи, школи-інтернати, позанавчальні заклади, 

вищі навчальні заклади, служби сім’ї і молоді, лікувальні установи, 

реабілітаційні центри,  служби занятості і працевлаштування, консультативні 

центри, центри вивчення громадської думки та ін. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ 

(VI курс, 12 семестр, ОКР „магістр”) 

 

Науково-дослідна практика – це пошукова робота студентів, яка 

передбачає аналіз та узагальнення емпіричного матеріалу для написання 

магістерської роботи та опанування методикою наукових досліджень. 

Завдання науково-дослідної практики: 

– закріпити на практиці засвоєні теоретичні знання з фахових 

психологічних дисциплін, методології і організації науково-

психологічних досліджень; 

– розвивати уміння і навички науково-дослідної роботи, практичного 

застосування конкретних методик досліджень; 

– збір емпіричного матеріалу для магістерської роботи та його науково-

теоретична інтерпретація; 

– формувати етику психолога-дослідника; 

– розвиток професійної рефлексії і наукової інтуїції; 
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– сприяння професійному самовизначенню та ідентифікації студента з 

психологом-дослідником.   

Конкретний  зміст і завдання науково-дослідної практики визначається, 

метою і завданнями магістерської роботи. База проходження практики 

залежить від об’єкту і предмету дослідження. 

Прикладні завдання науково-дослідної практики узгоджуються з 

керівником магістерської роботи і залежать від програми  констатувального 

етапу дослідження і завдань формувального експерименту.   

 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (асистентської) 

ПРАКТИКИ 

(VI курс, 12 семестр, ОКР „магістр”) 

 

Професійна (асистентська) практика студентів у якості асистента 

кафедри є складовою частиною професійної підготовки фахівців  освітньо-

кваліфікаційного рівня ―Магістр‖ і згідно навчального плану організовується 

у 12 семестрі загальною тривалістю 7 тижнів. Науково-методичною основою 

для проходження педагогічної практики є низка прослуханих студентами 

курсів, таких як «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи», 

«Методика викладання психологічних дисциплін у вищій школі», 

«Психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія» та досвід, 

набутий під час інших видів практик.  

Базою проходження педагогічної практики студентів-магістрів є 

кафедри практичної психології та загальної, вікової і педагогічної психології 

Інституту людини. Для проходження практики студенти можуть бути 

скеровані і в інші навчальні підрозділи, наприклад, Університетський 

коледж, Педагогічний інститут, Гуманітарний інститут, Інститут мистецтв, 

Інститут суспільства), де викладаються відповідні дисципліни і здійснюється 

підготовка спеціалістів за бакалаврською програмою. 

Предметом практики є змістові, організаційні, навчально-методичні, 

аспекти професійної діяльності викладача вищої школи.  

Мета практики: формування професійної компетентності студентів у 

царині викладання психологічних дисциплін у вищій школі.  

Основні завдання практики: 

– поглиблення і розширення теоретичних знань із психологічних 

дисциплін. 

– Вироблення умінь планування та організації основних форм навчання у 

вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання; 

сприяння у набутті досвіду викладацької діяльності. 

– Формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі 

студентською аудиторією. 

– Виховання морально-етичних якостей викладача вищої школи, сприяння 

у формуванні індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, 

потреби в самоосвіті. 
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Організація практики: професійна (асистентська) практика 

магістрантів передбачає різні напрямки роботи  майбутнього викладача: 

навчальну, навчально-методичну, організаційну та виховну. 

Практика студентів-магістрантів проходить у три етапи:  

Етап перший — пропедевтичний (триває 1 тиждень). Керівник 

практики допомагає студенту скласти індивідуальний графік проходження 

практики. Студенти знайомляться з особливостями організації навчального 

процесу у ВНЗ; аналізують робочі навчальні програми викладачів; 

знайомляться зі студентською аудиторією, у якій вони будуть проводити 

навчальні  заняття; відвідують навчальні  заняття викладачів. 

Другий етап (основний) практики (5 тижнів) включає підготовку 

планів-конспектів (сценаріїв) навчальних занять, їх методичне  забезпечення 

та самостійне проведення лекцій, семінарських (практичних) занять та 

індивідуальних консультацій. Студенти-магістранти проводять по одному 

пробному та двох залікових лекційних та семінарсько-практичних занять з 

психології; відвідують заняття, що проводять однокурсники. На заняттях 

студентів-практикантів мають бути присутні викладачі-керівники практики 

кафедри практичної психології та однокурсники (відповідно графіку 

взаємовідвідування). Після кожного проведеного практикантом заняття має 

проводитись детальне обговорення, під час якого аналізуються всі переваги й 

недоліки проведеного заняття. 

Третій, заключний етап (1 тиждень). Студенти готують та здають 

звітну документацію. Крім того, студенти беруть участь у звітній 

конференції в Інституті.  

Зміст професійної (асистентської) практики:  

- знайомство студентів із плануванням та організацією навчального, 

наукового та методичного процесу на кафедрі 

- вироблення разом з керівником індивідуального графіка практики 

(коли, де будуть проведені студентом заняття) 

- знайомство з робочою навчальною програмою викладача, чия 

дисципліна буде читатися. Підготовка пропозицій щодо змісту, 

методів, способів контролю та оцінювання, видів самостійної роботи 

тощо. 

- відвідування лекцій, семінарських та практичних занять викладачів 

кафедри 

- участь студентів у позанавчальних заходах кафедри, що проходять у 

період практики 

- розробка магістрантами розгорнутих сценаріїв лекцій (3) та сценаріїв 

семінарського (практичного) заняття (3) 

- проведення одного пробного лекційного і семінарського заняття та 

двох залікових  лекційних та семінарських занять  

- відвідування студентами занять своїх однокурсників та активна участь 

у обговоренні (2) 

- проведення спільно з викладачем індивідуальної консультації зі 

студентами (1) 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПСИХОЛОГІЧНОЮ 

ПРАКТИКОЮ 

 

Навчально-методичне керівництво і виконання наскрізної програми 

практики для спеціальності „Практична психологія‖ ОКР „бакалавр‖, 

„спеціаліст‖ і „магістр‖ забезпечує кафедра практичної психології. До 

керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедри, 

представники організацій і установ, на базі яких проводиться практика. 

 

Керівник практики від кафедри практичної психології виконує 

такі завдання: 
– перед початком практики контролює підготовленість закладів, на базі 

яких проводиться практика; 

– забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед відбуттям 

студентів на практику, інструктаж про порядок проходження практики, 

надання студентам необхідної документації (направлення, програми, 

щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, тема курсової 

роботи, методичні рекомендації тощо), перелік яких встановлює 

університет; 

– повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на 

кафедрі (подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, 

зразка оформлення індивідуального завдання, підготовка доповіді, 

повідомлення, виступу, тощо); 

– у тісному контакті з керівником практики від базової установи 

забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою; 

– контролює забезпечення нормальних умов праці студентів; 

– контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього 

трудового розпорядку, веде табель відвідування студентами бази 

практики; у складі комісії приймає заліки з практики; 

– подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із 

зауваженнями і пропозиціями щодо покращення практики студентів. 

 

Обов’язки керівника від бази практики: 
Установи і організації, на базі яких проводиться практика, в особі їх 

перших керівників разом з університетом несуть відповідальність за 

організацію, якість і результати практики студентів: 

– Створити умови для безпосереднього і якісного виконання студентами 

програми практики. 

– Здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам в 

одержанні необхідних матеріалів як для виконання програми практики, 

так і для підготовки випускної кваліфікаційної або дипломної роботи. 

– Контролювати роботу студентів і дотримання ними трудової 

дисципліни, вести облік виходу на практику. 

– Перевіряти звіти з практики, давати письмові характеристики на 
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студентів з оцінкою їхнього ставлення до роботи, дотримання ними 

трудової дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки. 

Обов’язки безпосередніх керівників, призначених цими установами, 

зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики. 

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на 

штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики 

При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загальнопрофесійну 

підготовку за програмою практики. 

 

Студенти спеціальності „Практична психологія” при проходженні 

практики зобов’язані: 
– До початку практики одержати від керівника практики від кафедри 

практичної психології консультації щодо оформлення всіх необхідних 

документів. 

– Своєчасно прибути на базу практики. 

– У повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою 

практики і рекомендаціями керівників, сумлінно виконувати програму 

практики, намагатись розширити свої знання та навички, виконувати 

завдання і доручення керівника від базової установи. 

– Вести щоденник практики, у якому відображаються результати 

виконаної роботи. 

– Нести відповідальність за виконану роботу. 

– Своєчасно скласти залік з практики. 

 

Критерії диференціації оцінок з практики: 

 

Відмінно: 
Виконання програми практики: дотримання режиму практики, 

відсутність негативних відгуків, позитивний відгук керівника практики від 

установи, на базі якої проходила практика, своєчасне виконання 

індивідуального плану. 

Ведення документації: регулярне ведення щоденника практики, 

своєчасне і якісне оформлення звітів. 

Оцінка професійних якостей: морально-етичний обрис, загальна 

культура, професійний такт, комунікабельність, організаторські здібності. 

 

Добре: 

Виконання програми практики: неістотні зауваження щодо режиму 

практики, відсутність негативних відгуків, позитивний відгук керівника 

практики від установи, на базі якої проходила практика (із зазначенням 

окремих зауважень), своєчасне виконання індивідуального плану. 

Ведення документації: своєчасне оформлення звіту. 

Оцінка професійних якостей: морально-етичний обрис, загальна 

культура, професійний такт, комунікабельність, організаторські здібності. 

Задовільно: 
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Виконання програми практики: нерегулярне дотримання режиму 

практики, наявність негативних зауважень у відгуку керівника практики від 

установи і організації, на базі якої проходила практика, зауваження щодо 

виконання індивідуального плану. 

Ведення документації. Переважна більшість питань програми у звіті 

висвітлена, однак мають місце неточності, помилки, логічні похибки. Оцінка 

професійних якостей: характеристика студента в цілому позитивна. 

 

Незадовільно: 
Виконання програми практики: недбале дотримання режиму практики, 

неповний об'єм годин, негативний відгук керівника практики від установи чи 

організації, де проходила практика. 

Ведення документації: неякісне і несвоєчасне оформлення звіту. 

Оцінка професійних якостей: нетактовне, неуважне ставлення до колег 

і користувачів соціальних послуг. 
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