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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

1. Опис практики  

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид практики навчальна 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 

Курс 3  

Семестр 6  

Кількість змістових модулів з 

розподілом:  

 3 

Обсяг кредитів 6  

Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні -  

Модульний контроль -  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота -  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання виробничої  практики 

Метою виробничої практики є вдосконалення прикладного аспекту 

професійної підготовки майбутніх психологів, формування у них знань та 

практичних навичок підготовки та проведення психодіагностичної і 

психоконсультативної роботи. 

Завдання практики: 

-         поглиблення теоретичних та практичних знань студентіву сфері 

психодіагностичної та психоконсультативної роботи, ознайомлення їх із 

прикладними аспектами діяльності психолога-діагноста і психолога-

консультанта; 

-         вироблення у майбутніх фахівців навичок здійснення первинного 

психологічного обстеження, обробки результатів проведених психологічних 

досліджень, компетентної інтерпретації отриманої психологічної 

інформації,   формулювання психологічних висновків і діагностичних звітів, 

планування консультації з опорою на отримані результати діагностики; 

-         озброєння студентів консультативними техніками і навичками 

встановлення й підтримання контакту з клієнтом;  

-          формування у студентів індивідуального стилю, 

власного  професійного підходу в плануванні, підборі методик та проведенні 

психологічного обстеження і консультування; 



-         засвоєння етики професійної діяльності психолога-діагноста та 

психолога- консультанта/ 

3.     Результати проходження виробничої практики 

Під час виробничої практики у студентів вдосконалюються 

такі загальні компетентності: 

-         здатність приймати обґрунтовані рішення; 

-         здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

-          здатність демонструвати соціально відповідальну та свідому 

поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям; 

-          здатність взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути 

зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи 

гендерні та вікові особливості. 

Внаслідок виконання завдань виробничої практики студенти набувають 

і вдосконалюють такі фахові компетентності: 

-         здатність визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, 

ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання; 

-         здатність здійснювати пошук інформації з різних джерел для 

вирішення професійних завдань в т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій; 

-         уміння самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний 

психодіагностичний інструментарій; 

-         здатність формулювати мету, завдання психологічного запиту 

клієнта, володіти навичками збору первинного матеріалу; 

-         уміння рефлексувати та критично оцінювати достовірність 

одержаних результатів психологічного анамнезу, формулювати 

аргументовані висновки; 

-         здатність пропонувати власні способи вирішення психологічних 

задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати 

власні рішення щодо їх розв’язання; 

-         здатність складати та реалізовувати план консультативного 

процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей 

клієнта, встановлювати ефективність власних дій; 

-         здатність знати та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

4.  Програма практики 
Виробнича практика студентів є складовою частиною професійної 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього рівня і згідно з 

навчальним планом організовується в 6 семестрі загальною тривалістю 4 

тижні. Науково-методичною основою для проходження виробничої практики 

є низка прослуханих студентами курсів, таких як «Психодіагностика з 

основами математичної статистики», «Психологічне консультування та 

психокорекція», «Загальна психологія», «Психологія розвитку», «Психологія 

особистості», «Соціальна психологія» тощо та досвід, набутий під час 

проходження ознайомчої практики. 



Предметом практики є практичні аспекти діяльності психолога-

діагноста і психолога-консультанта. 

Змістовий модуль 1. 

Аналіз проблем сучасної психодіагностики 

та  психоконсультування 
Перший етап – ознайомчий (триває 1 тиждень). 

На цьому етапі здійснюється: 

- Узагальнення власного досвіду (за результатами проведення 

попередньої практики) та аналіз і оновлення наявного у студента банку 

психодіагностичних методик, роздаткових матеріалів, а також 

інформаційного масиву щодо здійснення психодіагностичної та 

психоконсультативної роботи  у різних організаціях. 

- Самостійний пошук  та аналіз різних моделей організації робочого 

місця психолога з виокремленням найбільш оптимальної моделі для 

здійснення діагностично-консультативної діяльності психолога. 

- Виокремлення типових вимог до проведення діагностичної роботи, 

які забезпечують достовірність отриманих результатів. 

- Актуалізація структури протоколу консультативної бесіди, основних 

вимог до її проведення. 

- Виокремлення та узгодження з керівником практики, 

індивідуальної  актуальної проблеми дослідження (наприклад, пов’язаною з 

пандемією, з міжособистісними стосунками, панікою, психологічною 

стійкістю тощо). 

 

Змістовий модуль 2. 

Набуття навичок психодіагностичної та психоконсультативної 

діяльності 
Другий етап – основний (триває 2 тижні). 

На цьому етапі студент виконує основну роботу за індивідуальним 

планом: 

1) складає програму діагностичного обстеження; 

2) формує пакет психодіагностичної процедури обстеження (методики, 

роздатковий матеріал,протоколи тощо); 

3)        проводить діагностичне обстеження, здійснює обробку 

результатів та формулює діагностичні висновки прогностичного 

характеру (обстеження  членів сім’ї, ровесників, он-лайн тестування тощо). 

4)        Моделює консультацію за результатами дослідження (розробляє 

зміст консультативної бесіди (ключові питання)). Проводить онлайн- 

консультацію, яка підкріплюється відеоматеріалами. 

 

Змістовий модуль 3. 

Рефлексія результатів виробничої практики 
Третій етап – заключний (триває 1 тиждень). 

На цьому етапі студент здійснює: 



- підготовку звітної документації (ескізного проекту робочого місця 

психолога-консультанта, пам’ятки, програми дослідження, пакету 

психодіагностичного інструментарію; протоколів з інтерпретацією 

дослідницьких даних та прогнозом розвитку, проекту консультації): 

-підготовку презентації до захисту; 

-участь у звітній конференції з практики та складання заліку. 

5. Контроль навчальних досягнень 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
Контроль роботи студентів під час проходження ними виробничої практики 

відбувається відповідно до її етапів. Система оцінювання навчальних 

досягнень студентів  відображена у таблиці 1.  

Таблиця 5.1 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Розробка оптимальної моделі організації 

робочого місця психолога-консультанта 

10 1 10         

Розробка пам’ятки: типові вимоги до 

проведення психодіагностичної і 

психоконсультативної  роботи 

10 1 10         

Складання  програма діагностичного 

обстеження 

20     1 20     

Формування  пакету 

психодіагностичної процедури. 

10     1 10     

Проведення та опис діагностичного 

обстеження з інтерпретацією результатів 

та діагностичними висновками 

10     2 20     

Написання проекту консультації за 

результатами діагностики (проведення 

онлайн-консультації) 

15     1 15     

Створення презентації 15         1 15 

Разом   20   65   15 

Максимальна кількість балів: 100 

 

5.2. Зміст і критерії  оцінювання роботи студентів  

Зміст і критерії оцінювання роботи студента під час практики викладені у 

таблиці 2. 



 

Таблиця 5.2 

Зміст і критерії оцінювання роботи студента 

Зміст роботи та її функціональне 

призначення 

Форма звітності К-сть 

одиниць 

Макс. 

к-сть 

балів 

Змістовий модуль 1. 
1. Аналіз проблем сучасної 

психодіагностики та 

психоконсультування,  вимог до 

проведення психодіагностичної і 

психоконсультативної  роботи, організації 

робочого місця психолога (визначення 

якості володіння студентом методичними 

компетентностями) 

модель організації робочого 

місця психолога 

1 10 

пам’ятка психологу: типові 

вимоги до проведення 

психодіагностичної і 

психоконсультативної  роботи 

1 10 

Змістовий модуль 2.             

1. Підготовка  програми  діагностичного 

дослідження та пакету 

психодіагностичного 

інструментарію (визначення рівня 

володіння студентом знаннями з 

психодіагностики) 

програма діагностичного 

обстеження 

1 

  

20 

пакет 

психодіагностичної 

процедури 

1 10 

2. Проведення діагностичне обстеження з 

інтерпретацією дослідницьких даних та 

діагностичними висновками (виявлення 

вміння студента здійснювати 

психодіагностичне обстеження та роботи 

кваліфіковані висновки) 

протоколи дослідження 2 

  

20 

3. Розробка проекту консультації 

(проведення консультації) за результатами 

дослідження (виявлення здатності студента 

до складання плану та реалізації 

консультативного процесу) 

проект консультації  1 15 

Змістовий модуль 3. 
1. Оформлення звітної 

документації (визначення здатності 

студента до рефлексії, оцінювання й 

оформлення результатів практики) 

презентація 

  

1 

  

15 

  

5. 3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді диференційованого заліку. 

5.4. Шкала відповідності оцінок 

  

Рейтингова оцінка Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 



A 90-100 балів  Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів  Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів  Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів  Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів  Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів  Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів  Незадовільно з 

обов'язковим повторним вивченням курсу 

– досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 

  

 

 

 

 


