
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; 

- 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: 

1) 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.). 

2) 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. 

3) Ознайомитись із правами, обов’язками психолога, методами 

роботи, планами і програмами діяльності практичного психолога 

відповідного закладу. 

4) Вивчити науково-методичне забезпечення діяльності 

психолога закладу. 

5) Проведення профорієнтаційної роботи зі школярами. 

6) Ознайомлення 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. 
 


