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І. НАВЧАЛЬНА 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 2  

Семестр 4  

Кількість змістових модулів з розподілом:  

Обсяг кредитів   

Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні -  

Модульний контроль -  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота -  

Форма семестрового контролю залік  
 

2. Мета та завдання навчальної практики 

Мета - підвищення психологічної культури та компетентності студентів, ознайомлення 

студентів зі специфікою роботи психолога в закладах освіти / в громадських організаціях та інших 

установах. 

Завдання практики: 

• ознайомлення зі структурою психологічної служби в освіті та її функціональними 

підрозділами; 

• вивчення відповідної нормативної документації; 

• вивчення досвіду роботи психолога загальноосвітньої школи (практичного психолога 

громадської організації); 

• стимулювання розвитку професійної самосвідомості майбутніх психологів; 

• розширення уявлень студентів про зміст, форми, методи та специфіку роботи психолога в 

навчально-виховних закладах; 

• поглиблення знань із психології, уміння відмежовувати сферу компетентності психолога 

від сфери компетентності інших фахівців. 

3. Результати проходження навчальної практики 
Під час навчальної  

практики у студентів вдосконалюються такі загальні компетентності: 

• здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

• здатність до аналітичного мислення і креативності; 

• уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

• здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо; 

• здатність оцінювати та підтримувати якість роботи. 

Внаслідок виконання завдань навчальної (ознайомчої) практики студенти набувають і 
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вдосконалюють такі фахові компетентності: 

• вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати й узагальнювати 

психологічну інформацію з різних джерел; 

• здатність здійснювати теоретичний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної 

практики; 

• здатність аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних 

досліджень; 

• здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані 

висновки та рекомендації; 

• здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку, 

самореалізації; 

• уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної мобільності; 

• здатність демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань; 

• здатність відповідального ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

4. Програма практики 
Навчальна практика студентів є складовою частиною професійної підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) освітнього рівня і згідно з навчальним планом організовується в 4 

семестрі загальною тривалістю 4 тижні. Науково-методичною основою для проходження 

виробничої (консультативної) практики є низка прослуханих студентами курсів, таких як «Загальна 

психологія»  «Практикум із загальної психології», «Психофізіологія», «Вікова психологія» тощо. 

Прикладні завдання: 

1) ознайомлення з особливостями діяльності, звітною та нормативною документацією 

психолога організації; 

2) створення портфелю нормативно-правового забезпечення діяльності психолога в закладі; 

3) ознайомлення з видами діяльності психолога (створення професійної карти діяльності 

психолога в організації); 

4) створення алгоритму проведення первинного психологічного спостереження відповідно 

до запитів організації; 

5) створення банку психодіагностичного інструментарію відповідно до запитів організації. 

Базою проходження навчальної практики студентів-бакалаврів є загальноосвітні школи, 

позанавчальні заклади, центри соціально –психологічної допомоги, консультативні центри. Для 

виконання завдань практики студенти можуть бути скеровані і в інші організації та установи, в яких 

є штатні психологи. 

Предметом практики є змістові, організаційні, навчально-методичні аспекти діяльності 

психолога, психолога - консультанта. 

Змістовий модуль 1. 

Ознайомлення з 

діагностичним та консультативним напрямком діяльності 

психолога 
Перший етап - (триває 1 тиждень). 

На цьому етапі здійснюється: 

- знайомство з особливостями діагностичної та консультативної роботи практикуючого 

психолога на конкретному робочому місці; 

- аналіз робочого часу психолога та визначення тієї її частини, яка відводиться на 

психодіагностику і психологічне консультування; 

- спостереження за проведенням діагностичної роботи психологом, допомога психологу в 

підготовці до тестування та обробки даних; 
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- спостереження за проведенням консультативної роботи психологом, допомога в 

оформленні протоколу консультативної бесіди; 

- виявлення основної проблематики психологічної діагностики і консультування у закладі, 

де проходить практика; 

- одержання практикантом індивідуального завдання на проведення самостійного 

діагностичного обстеження та консультацій; 

Змістовий модуль 2. 

Набуття навичок психодіагностичної діяльності 

 та рефлексія результатів навчальної практики 
Другий етап - (триває 1 тиждень). 

На цьому етапі студент: 

- складає психодіагностичну програму дослідження; 

- формує пакет психодіагностичної процедури обстеження; 

- проводить діагностичне обстеження, здійснює обробку результатів та формулює діагностичні 

висновки прогностичного характеру; 

- здійснює підготовку звітної документації (програми психодіагностичного обстеження; 

протоколів з інтерпретацією дослідницьких даних; діагностичних висновків із зазначенням 

детермінант дослідницької проблеми та прогнозом наступного розвитку, звіту про проходження 

навчальної практики): 

- ознайомлення з характеристикою з місця проходження практики та з рекомендованою 

оцінкою; 

- підготовку презентації до захисту та складання заліку. 

 

 
5. Контроль навчальних досягнень 

Таблиця 5.1 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Зміст роботи та її функціональне 

призначення 

Форма 

звітності 

Кількість 

одиниць Максимальна 

кількість балів 

Створення портфелю нормативноправового 

забезпечення діяльності психолога в закладі 

презентація 
1 20 

Створення професійної карти 

діяльності психолога в організації інфографіка 1 20 

Розробка алгоритму проведення первинного 

психологічного спостереження відповідно 

до запитів організації 

інфографіка 1 20 

Створення банку 

психодіагностичного інструментарію

 відповідно до 

запитів організації 

каталог 1 20 
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Оформлення звітної документації з 

додатками (презентація, каталог тощо) 

звіт 
1 20 

 

5.2  Форми проведення контролю та критерії оцінювання 

Контроль роботи студентів під час проходження ними навчальної практики відбувається 

відповідно до її завдань.  

Критерії оцінювання роботи студента під час практики викладені і таблиці 5.2  

 

Таблиця 5.2 

ЗМІСТ і критерії оцінювання роботи студента 

Зміст роботи та її функціональне 

призначення 

Форма 

звітності 

Кількість 

одиниць Максимальна 

кількість балів 

Створення портфелю нормативноправового 

забезпечення діяльності психолога в закладі 

презентація 
1 20 

Створення професійної карти 

діяльності психолога в організації інфографіка 1 20 

Розробка алгоритму проведення первинного 

психологічного спостереження відповідно 

до запитів організації 

інфографіка 1 20 

Створення банку 

психодіагностичного інструментарію

 відповідно до 

запитів організації 

каталог 1 20 

Оформлення звітної документації з 

додатками (презентація, каталог тощо) 

звіт 
1 20 

 

5.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. Семестровий контроль 

проводиться у вигляді диференційованого заліку. 

5.4. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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Зразок протоколу спостереження діагностичного 

обстеження 

Дата ___________________________________________________________  

Досліджуваний (і) _______________________________________________  

Психолог, який проводить 

заняття ________________________________________________________  

Використана методика ___________________________________________  

Мета дослідження _______________________________________________  

Форма обстеження ______________________________________________  

Особливос ті 

організації 

психодіагн 

остичного 

обстеженн я 

Морально 

- етичні 

принципи 

роботи 

психодіагн 

оста 

Особливості 

поведінки 

досліджуван 

их 

Особливості 

володіння 

діагностични м 

інструментарі 

єм 

Врахування 

вікових, 

статевих, 

індивідуальн 

их 

особливосте й 

клієнта 

Вміння 

інтерпрету 

вати 

кількісну 

інформаці ю 

досліджень 

5 формулюва 
ти висновки. 

Запитання 

та 

зауваженн я 

       

 

Висновки ____________________________________________________________________ 
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Зразок протоколу спостереження за проведенням 

індивідуальної консультації 

Дата: ________________________________________________  

Психолог ____________________________________________  

Хто звернувся ________________________________________  

Тематика звернення (запит) _____________________________  

Короткий опис звернення: 

Зміст проведеної роботи: 

Прийоми, які використовувалися: 

Висновки психолога: 

Рекомендації психолога: 

Висновки і враження студента __________________________________________
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Програма психологічного дослідження емоційної ( ..................................................... ) 

сфери 

підлітка ( ............. ) 

Планування 
o Об'єкт дослідження o Предмет дослідження o Мета 
o Завдання 
o Контингент, вікова категорія o Терміни проведення 

Організація дослідження 

Методика Мета Матеріали та 

обладнання 
Особливості 

процедури 

проведення 

Інструктаж 
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