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1. Опис практики 

 

Найменування показників 

Характеристика практики за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид практики Практика з додаткової 

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 психологічного консультування та центри особистісного розвитку. 

 

Мета та завдання практики з додаткової спеціалізації забезпечення 

професійної компетентності в галузі практичної психології, пов’язані з 

організацією та проведенням індивідуальної і групової роботи з клієнтами 

різної вікової категорії. 

Завданнями практики з додаткової спеціалізації передбачено: 

1. Здатність працювати у команді. 

2. Володіння знаннями щодо закономірностей особистісного розвитку 

людини на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та 

виховання дитини задля забезпечення успішної соціалізації та інтеграції 

особистості. 

3. Уміння аргументовано пояснювати причини та наслідки конфліктної 

поведінки. 

4. Здатність до використання психодіагностичних методик . 

 

2. Результати проходження практики з додаткової спеціалізації: 

1. Здатність продемонструвати базові комунікативні та психологічні знання з 

професії у процесі забезпечення соціально-педагогічної діяльності з дітьми, 

молоддю та сім’ями. 

2. Здатність визначати пріоритетні напрями та планувати основні етапи 

соціально-педагогічної та психологічної діяльності. 

3. Вміння проводити психокорекційні методи роботи з клієнтами, в тому 

числі арт-терапевтичні форми роботи. 

4. Здатність демонструвати культуру спілкування. 

 



 

3. Структура практики 

Етапи проходження практики та види діяльності студентів 

Розподіл годин 

між видами 

робіт 

Етап 1. Організаційний (1 тиждень) 

1) Складання індивідуального плану проходження 

практики. 
4 

2) Ознайомлення з особливостями професійної діяльності 

практичного психолога в певному закладі. 
10 

3) Виявлення основної проблематики запитів клієнтів, 

враховуючи специфіку закладу. 
14 

4) Спостереження за роботою фахівця-психолога. 17 

Разом 45 

Етап 2. Основний (2, 3, 4 тижні) 

1) Складання плану профілактичної бесіди з групою. 15 

2) Проведення бесіди за складеним планом з фіксацією 

відповідей у протоколі. 
10 

3) Розробка програми психодіагностичного обстеження 

особистості. 
15 

4) Діагностика особистості за розробленою програмою 

психодіагностичного обстеження з фіксацією результатів у 

протоколі. 

45 

4) Розробка психокорекційної (тренінгової) програми. 25 

Разом 110 

Етап 3 Підготовчий (кінець 4 тижня) 

1) Підготовка звітної документації 25 

Разом 25 

Усього 180 

 

4. Зміст практики  

4.1. Особливості організації і проведення практики. 

1 тиждень: 

- 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. 

2 тиждень 



- скласти план групової бесіди з метою профілактики конфліктів у 

міжособистісних стосунках; 

- провести бесіду за складеним планом з фіксацією відповідей у протоколі; 

- розробити програму психодіагностичного обстеження особистості. 

3, 4 тиждень 

- провести діагностику особистості за розробленою програмою 

психодіагностичного обстеження з фіксацією результатів у 

психодіагностичній карті. 

- розробити програму тренінгу з арт-терапевтичними формами роботи. 

 

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

для студентів. 

1. 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 групових бесід 

практичного психолога 

_______________________________________________ 
 (назва закладу)  

 

Дата, час 

проведення 

ПІБ, вік, 

інші 

дані 

Зміст бесіди Висновки, рекомендації 

    

    

    

3.  Розробити програму психодіагностичного обстеження. 

Для виконання цього завдання студентам потрібно: 

-  підібрати 5 методик для діагностики психічних станів і властивостей 

особистості (методики для діагностики темпераменту – 1, тривожності – 1, 

самооцінки – 1, рівня агресивності –1, акцентуацій характеру – 1); 

- підібрати 3 методики для діагностики міжособистісних відносин (методики 

для діагностики міжособистісних відносин – 1, соціально-психологічної 

адаптації – 1, схильності до конфліктної поведінки – 1). 

4. Провести діагностику особистості за розробленою програмою 

психодіагностичного обстеження з фіксацією результатів у 

психодіагностичній карті. 

Психодіагностична карта 

  

Дата, 

час 

ПІБ, вік Назва 

діагностичної 

методики 

Мета 

діагностично

ї методики 

Джерело 

методики 

Короткий 

результат 

(бали). 



Висновки та 

рекомендації 

      

5. Розробити програму тренінгу з арт-терапевтичними формами роботи 

за самостійно обраною темою (наприклад, «Тренінгова програма щодо 

підвищення рівня самооцінки підлітків», «Тренінгова програма розвитку 

креативності особистості») на 10 годин занять (10 годиних занять (1 година – 

5- 6 вправ)) або 7 півторигодинних занять (1,5 години – 7 – 8 вправ)). Скласти 

опис програми за наступними пунктами: 

- Тема / Назва; 

- Загальна характеристика програми (актуальність теми, для якої цільової 

аудиторії стане в нагоді, які проблеми допоможе вирішити, рекомендації для 

ведучого тощо); 

- Мета 

- Завдання; 

- Очікувані результати; 

- Кількість годин, розбивка по годинах; 

- Необхідне забезпечення (кімната, меблі, техніка, засоби тощо) та 

матеріали (друковані, канцелярські, для творчості, роздаткові тощо); 

- Кількість та склад учасників. 

- Кожна вправа оформлюється відповідно до вимог. 

Вимоги до оформлення тренінгових вправ: назва вправи; мета; час 

проведення; обладнання (наприклад, м’яч, олівці, папір, музичний супровід і 

т.п.); хід роботи (повністю). 

 

4.3. 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. 

 

4.4. 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.  

 

5. Контроль навчальних досягнень 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Види робіт/діяльності студента 

Ф
о
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м

а 
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іт
н

о
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і Максимальна кількість 

балів 
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М
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б
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Ознайомлення з особливостями 

професійної діяльності 

практичного психолога в певному 

закладі 

 

Індивідуальний план 

10 1 10 

Виявлення основної проблематики 

запитів клієнтів, враховуючи 

специфіку закладу 

Індивідуальний план 10 1 10 

Спостереження за роботою 

фахівця-психолога 

 

Індивідуальний план 

15 1 15 

Складання плану профілактичної 

бесіди з групою. 

План бесіди 25 1 25 

Проведення бесіди за складеним Протоколи 30 1 30 



планом  групових бесід 

Розробка програми  

психодіагностичного обстеження 

особистості 

Програма 

 психодіагностичного 

обстеження 

30 1 30 

Проведення 

діагностики особистості за 

розробленою програмою 

психодіагностичного обстеження  

Психодіагностична 

карта 

50 1 50 

Розроблення програми тренінгу з 

арт-терапевтичними формами 

роботи 

Програма тренінгу 30 1 30 

Звіт Звіт 30 1 30 

Презентація на звітну 

конференцію 

Презентація 25 1 25 

Разом - 255 

Максимальна кількість балів: 255 

Розрахунок коефіцієнта: 255 : 100 = 2,55; Коефіцієнт = 2,55 

 

5.2. Перелік звітної документації: 

- протоколи групових бесід; 

- програма психодіагностичного обстеження; 
- психодіагностична карта; 

- програма тренінгу; 

- індивідуальний план проходження практики;  

- характеристика з Бази практики; 

- звіт; 

- презентація на звітну конференцію. 

 

5.3. 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. 

 

5.4. Система контролю та критерії оцінювання. 

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

месенджери (Viber, Telegram). 

Проведення студентом самоспостереження професійного розвитку 

(самоменеджмент). 
 

5.5. 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 

 

6. 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. 


