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1. Опис практики 

 

Найменування показників 

Характеристика практики за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид практики Виробнича / зі спеціалізації 

Загальний обсяг кредитів / годин 6 / 180 

Курс 4 - 

Семестр 7 - 

Кількість змістовних компонентів з 

розподілом:  

 

Обсяг кредитів 6 - 

Обсяг годин 180 - 

Тривалість (у тижнях) 4 - 

Форма семестрового контролю залік - 

 

1. Бази практики 

Центри особистісного розвитку, неурядові організації. 

 

2. Мета та завдання практики виробничої / зі спеціалізації 

поглибити фахові компетентності в галузі практичної психології пов’язані з 

організацією та проведенням індивідуальної і групової роботи з клієнтами 

різної вікової категорії. 

Завданнями виробничої практики / зі спеціалізації передбачено: 

1. Поглибити уміння передбачати наслідки психологічного втручання в 

ситуацію клієнта на підставі аналізу власних базових компетенцій.  

2. Розвинути уміння ефективного прогнозування розвитку групових/ 

суспільних відносин. 

3. Поглибити навички професійного застосування психодіагностичного 

інструментарію, здійснення психотренінгової та консультаційної 

діяльності. 

4. Розвинути вміння скласти та зреалізувати тренінгову програму з 

урахуванням специфіки психологічної проблеми. 

 

3. Результати проходження практики виробничої / зі спеціалізації: 

1. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння фаху. 

2. Знання про основні закономірності становлення людини як індивіда, 

особистості, суб’єкта діяльності, враховуючи індивідуальну варіативність 

процесу розвитку. 

3. Здатність визначати мету, завдання, умови і процедуру 

психодіагностичного обстеження, добирати і кваліфіковано застосовувати 

діагностичний інструментарій, адекватний меті та завданням 

психодіагностичного обстеження клієнта/групи; інтерпретувати результати 

застосування діагностичних методик, робити висновки. 



4. Уміння застосовувати у практичній діяльності сучасні методики 

проведення  психологічного тренінгу. 

 

4. Структура практики 

 

Етапи проходження практики та види діяльності студентів 

Розподіл годин 

між видами 

робіт 

Етап 1. Організаційний (1 тиждень) 

1) Ознайомлення з нормативно-правовою базою, 

методичним забезпеченням, інструментарієм діяльності  

практичного психолога на базі ДКЦПП, в рамках лекцій. 

2 

2) Відпрацювання методичних навичок на базі ДКЦПП в 

рамках практичних занять, передбачених. 
2 

3) Складання індивідуального плану проходження 

практики. 
4 

4) Ознайомлення з особливостями професійної діяльності 

практичного психолога в певному закладі. 
17 

5) Виявлення основної проблематики запитів клієнтів, 

враховуючи специфіку закладу; 
10 

6) Спостереження за роботою фахівця-психолога. 10 

Разом 45 

Етап 2. Основний (2, 3, 4 тижні) 

1) Відпрацювання методичних навичок розробки 

розвивальних програм на базі ДКЦПП. 
4 

2) Складання плану бесіди з клієнтом / групою. 16 

3) Проведення бесіди за складеним планом з фіксацією 

відповідей у протоколі. Рефлексія проведеної роботи. 
25 

4) Відпрацювання методики проведення тренінгів на базі 

ДКЦПП. 
4 

5) Розробка та впровадження програми тренінгу; рефлексія 

тренінгової роботи. 
61 

Разом 110 

Етап 3 Підготовчий (кінець 4 тижня) 

1) Підготовка звітної документації 25 

Разом 25 

Усього 180 

5. Зміст практики  

5.1. Особливості організації і проведення практики. 

1 тиждень: 

- ознайомлення з нормативно-правовою базою, методичним забезпеченням, 

інструментарієм діяльності  практичного психолога на базі ДКЦПП; 



- відпрацювання методичних навичок на базі ДКЦПП в рамках практичних 

занять; 

- складання індивідуального плану проходження практики; 

 - вихід на базу практики; 

- ознайомлення з особливостями професійної діяльності практичного 

психолога в певному закладі; 

- виявлення основної проблематики запитів клієнтів, враховуючи специфіку 

закладу; 

- спостереження за роботою фахівця-психолога. 

 

Спеціалізація: Психологія розвитку Спеціалізація: Психологія 

суспільних відносин 

2 тиждень 

відпрацювання методичних навичок розробки розвивальних програм на 

базі ДКЦПП. 

скласти план індивідуальної бесіди з 

дитиною з метою виявлення її 

особистісних проявів (інтереси, 

знання, ставлення); 

скласти план групової бесіди з 

метою профілактики конфліктів у 

міжособистісних стосунках; 

провести бесіду за складеним планом з фіксацією відповідей у протоколі. 

Рефлексія проведеної роботи (у довільній формі). 

3, 4 тиждень 

- відпрацювання методики проведення тренінгів на базі ДКЦПП; 

- розробити та впровадити  програму тренінгу: 

 

креативності для дітей дошкільного 

віку; 

гендерної ідентичності особистості; 

рефлексія тренінгової роботи. 

 

5.2. Завдання для самостійної роботи та/або перелік індивідуальних завдань 

для студентів. 

Спеціалізація: Психологія розвитку  Спеціалізація: Психологія суспільних 

відносин  

1. Скласти план бесіди 

скласти план індивідуальної бесіди з 

дитиною з метою виявлення її 

особистісних проявів (інтереси, знання, 

ставлення) 

скласти план групової бесіди з метою 

профілактики конфліктів у 

міжособистісних стосунках 

Для виконання цього завдання студентам потрібно: зазначити тематику бесіди та 

перелік питань. 

2. Провести бесіду за складеним планом з фіксацією відповідей у протоколі 

 



Протоколи індивідуальних / групових бесід 

практичного психолога 

_______________________________________________ 
 (назва закладу)  

 

Дата, час 

проведення 

ПІБ, вік, 

інші дані 

Зміст бесіди Висновки, рекомендації 

    

    

    
 

3. Розробити та впровадити програму тренінгу: 

креативності для дітей дошкільного 

віку (5-7 осіб) 

гендерної ідентичності особистості (1 

група) 

Для виконання цього завдання студентам потрібно: 

у програмі зазначити мету тренінгу, кількість занять, їхня частота (двічі чи тричі 

на тиждень), тривалість одного заняття, методи та прийоми, які будуть 

використовуватись, форма занять (індивідуальна чи групова), конспект занять (у 

конспекті занять зазначається назва кожної вправи, її мета, тривалість, обладнання 

та зміст). 

 

5.3. Обов’язки студентів під час проходження практики: 

– до початку практики одержати від керівника практики від Університету 

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 індивідуальний план практики, у якому відображаються результати 

виконаної роботи; 

– нести відповідальність за виконану роботу; 

– своєчасно скласти залік з практики. 

 

5.4. Обов’язки керівників практики від Університету та від бази практики: 

- керівник практики від Університету перед початком практики має 

проконтролювати підготовленість закладів, на базі яких проводиться 

практика; 

– забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед відбуттям 

студентів на практику, інструктаж про порядок проходження практики, 

надання студентам необхідної документації (направлення, програми, 

календарний план), перелік яких встановлює університет;  

– надати допомогу в складанні індивідуального плану практики; повідомити 

студентів про систему звітності про практику, яка затверджена кафедрою, та 

про вимоги до оформлення звітів; 



– у тісному контакті з керівником практики від базової установи 

забезпечувати високу якість її проходження згідно з програмою;  

– контролювати забезпечення нормальних умов праці студентів;  

– контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрішнього 

трудового розпорядку, відвідування студентами бази практики; у складі 

комісії приймає заліки з 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 студентів з 

оцінкою їхнього ставлення до роботи, дотримання ними трудової 

дисципліни, рівня теоретичної і практичної підготовки.  

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Види робіт/діяльності студента 
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Ознайомлення з нормативно-

правовою базою, методичним 

забезпеченням, інструментарієм 

діяльності  практичного психолога на 

базі ДКЦПП в рамках лекції 

Індивідуальний 

план 

1 1 1 

Відпрацювання методичних навичок 

на базі ДКЦПП в рамках практичних 

занять 

Індивідуальний 

план 

11 1 11 

План бесіди  План бесіди  15 1 15 

Протоколи проведених бесід Протоколи 

проведених 

бесід 

10 2 20 

Відпрацювання методичних навичок 

розробки розвивальних програм на 

базі ДКЦПП 

Індивідуальний 

план 

11 1 11 

Програма тренінгу Програма 

тренінгу 

30 1 30 



Відпрацювання методики проведення 

тренінгів на базі ДКЦПП 

Індивідуальний 

план 

11 2 22 

Рефлексія тренінгової роботи (у 

довільній формі) 

Рефлексія 

тренінгової 

роботи 

10 1 10 

Звіт Звіт 30 1 30 

Презентація на звітну конференцію Презентація  25 1 25 

Разом -  

Максимальна кількість балів: 175 

Розрахунок коефіцієнта: 175 : 100 = 1,75; Коефіцієнт = 1,75 

 

6.2. Перелік звітної документації. 

Спеціалізація: Психологія розвитку Спеціалізація: Психологія суспільних 

відносин 

- план індивідуальної бесіди з 

дитиною; 

 - план групової бесіди з метою 

профілактики конфліктів у 

міжособистісних стосунках; 

- протоколи проведених бесід; 

- програма тренінгу: 

креативності для дітей дошкільного 

віку; 

гендерної ідентичності особистості; 

- рефлексія тренінгової роботи (у довільній формі); 

- індивідуальний план проходження практики; 

- характеристика з Бази практики; 

- звіт; 

- презентація на звітну конференцію. 

 

6.3. Вимоги до звіту про практику. 

За матеріалами практики студент виконує звіт, оформлюючи його 

рукописно. Звіт про проходження практики включає 3 розділи: 

I. Загальна інформація (дата проходження практики, назва організації, 

адреса організації). 

II. Опис організації (основні цілі та завдання діяльності організації, 

категорії клієнтів, функціональні обов’язки практичного психолога 

організації, нормативні документи, якими керується в своїй діяльності 

практичний психолог організації, з ким взаємодіє під час своєї роботи 

практичний психолог організації). 

III. Аналіз вражень щодо діяльності організації (що сподобалось у 

роботі організації, що не сподобалось у роботі організації, що я б зробив(ла) 

по-іншому під час надання психологічної допомоги в цій організації, з якими 

труднощами Ви зустрілись під час проходження навчальної психологічної 

практики в цій організації, що нового Ви дізналися під час проходження 

практики в цій організації, що нового Ви дізналися про професію 

практичного психолога під час практики). 



 У кінці підготовленого звіту студент ставить свій підпис. Після 

завершення практики студент повинен надати звіт на перевірку керівнику від 

Університету, а потім захистити його на звітній конференції у вигляді 

презентації. 

6.4. Система контролю та критерії оцінювання. 

Дистанційний курс (чат, форум), корпоративна пошта, соціальні 

месенджери (Viber, Telegram). 

Проведення студентом самоспостереження професійного розвитку 

(самоменеджмент). 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

Рейтин-

гова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 
90 – 100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань/умінь/навичок в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 
82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань/умінь/навичок в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 
75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань/умінь/навичок з незначною 

кількістю помилок 

D 
69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань/умінь/навичок із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

E 
60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань/умінь/навичок 

F, FX 
1-59 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним проходженням – досить 

низький рівень знань/умінь/навичок, що вимагає повторного 

проходження 

 

7. Рекомендовані джерела. 

Основна (базова) 

1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-изд. – 

СПб.: Питер, 2016. – 384 с. 

2. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посібник. – К.: «Академвидав», 

2011. – 464 с. 

3. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 464 с. 

4. Крыжановская Л.М. Методы психологической коррекции личности. – 

М.: ВЛАДОС, 2015. – 290 с. 

5. Трошихина Е.Г., Щукин А.В. Нарушение и коррекция психического 

развития. – СПб.: СПбГУ, 2016. – 110 с. 

Додаткова 

1. Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: 

В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 3: 

Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с 

элементами математической статистики. – 640 с.  



2. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М.: 

«Просвещение», «Учебная литература», 1996. – 352 с. 

3. Переслени Л.И. Психодиагностический комплекс методик для 

определения уровня развития познавательной деятельности. – М.: Айрис-

Пресс, 2006. – 66 с. 

4. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. 

Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2011. –   

672 с. 

5. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. Пособие: 

В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2010. 


