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ВСТУП 

Навчальна практика студентів спеціальності «Психологія» є важливою 

складовою професійної підготовки майбутніх фахівців. Під час практики 

відбувається поглиблення і конкретизація знань, які були здобуті студентами у 
вузі в умовах аудиторної та самостійної роботи, знайомство студента зі змістом 

діяльності психолога у закладах різного типу, його функціональними 

обов’язками, напрямами діяльності. Таким чином забезпечується зв’язок між 

теоретичною підготовкою і практичним професійним становленням майбутніх 
психологів, відбувається розвиток їх професійної ідентичності, формується 

активне ставлення до набуття високого рівня наукових і професійних знань, 
умінь і навичок для їх застосування у практичній діяльності. 

Програма навчальної практики складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 053 Психологія. 

Програму розроблено на підставі Положення про організацію та 

проведення практики у Державному вищому навчальному закладі 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(схвалено на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», протокол № 3 від 26 березня 2013 р.).  

Згідно навчального плану, навчальна практика проводиться на ІІ курсі у 
третьому навчальному семестрі з відривом від навчанняі триває 2 тижні. 

Проходження студентами практики є важливою складовою професійної 

підготовки психологів, оскільки забезпечується зв’язок між теоретичною 
підготовкою майбутніх фахівців та їх практичним професійним становленням.  

Навчальну практику студенти проходять на підприємствах, у навчальних 

закладах, у центрах психологічної допомоги, науково-дослідних інститутах 
психологічного напряму, у центрах психологічної реабілітації, військових 

частинах Національної гвардії України, ДСНС, центрах зайнятості, центрах 

профорієнтації, комерційних організаціях та інших установах, де є 
психологічна служба, психологічна лабораторія або кабінет психолога.  

Керівниками-методистами практики є викладачі кафедри соціальної 
психології та психології розвитку. Керівник-методист практики зобов’язаний: 

- при підготовці до проведення практики ознайомити студентів з 
програмою практики, визначити завдання та програмні результати; 

- проконтролювати підготовленість бази та об’єктів практики, вжити, за 
необхідності, відповідних заходів щодо їх підготовки; 

- систематично контролювати виконання програми практики студентами 
згідно з індивідуальними графіками; 

- проводити консультації для студентів з організаційних, методичних 
питань практики; 

- контролювати ведення звітної документації навчальної практики 
студентів та написання звіту; 



  

- інформувати кафедру про результати проходження студентами 
навчальної практики. 

Обов’язки керівника від бази практики: 

- сприяти створенню сприятливих умов для проходження студентами 
навчальної практики;  

- безпосередньо перед початком практики провести інструктаж з техніки 
безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки; 

- ознайомити студентів із основними аспектами діяльності практичного 
психолога у даному закладі, з його функціональними обов’язками, планом, 
умовами роботи, документацією; 

- ознайомити студентів-практикантів із їхніми функціональними 
обов’язками; 

- контролювати дотримання студентами правил внутрішнього 
розпорядку установи, що є базою практики; 

- перевіряти звіти студентів за результатами проходження ними 
практики; 

- надавати допомогу студентам при виконанні поставлених перед ними 
завдань. 

Обов’язки студента-практиканта: 

- ознайомитись з програмою практики і змістом робіт, які він 

виконуватиме, пройти на базі практики інструктаж про порядок її проходження 

та з техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії  і 
попередження нещасних випадків, одержати від керівника практики необхідні 
документи (завдання, методичні рекомендації тощо); 

- прибути на базу практики точно в термін, встановлений наказом 
ректора; 

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку і режиму робочого 
часу за місцем проходження практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 
практики, та вказівки її керівника; 

- взяти участь на настановній нараді з питань проходження навчальної 

практики, які проводить деканат факультету, а також у підсумковій конференції 
за результатами практики; 

- погодити і представити до затвердження керівнику-методисту практики 
календарний план роботи, і під час практики дотримуватись термінів його 
виконання; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- у триденний термін після закінчення проходження практики подати на 

кафедру звітну документацію про результати проходження навчальної 



  

практики; 

- виступити зі звітом про результати проходження практики на 
підсумковій конференції. 

Права студента-практиканта: 

- отримати необхідну консультацію з організаційних і методичних 
питань у керівника практики фахової кафедри та психолога з бази практики; 

- з дозволу психолога від бази практики бути присутнім на 

психологічних тренінгах, психологічному консультуванні, круглих столах, 
семінарах та інших заходах, у яких він приймає участь; 

- вносити пропозиції щодо вдосконалення підготовки студентів до 
навчальної практики, її організації та проведення; 

- з причин захворювання чи інших обставин, що перешкоджають 

студенту успішно пройти практику, йому надається право повторно пройти 
практику без відриву від навчання (за умови подання довідки, лікарняного 
листа); 

- якщо програма практики не виконана студентом, то навчальний заклад 

надає йому можливість проходження практики повторно через рік. Можливість 

повторного проходження практики через рік, але за власний рахунок, надається 
і студенту який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку. 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

1.1. Мета практики — ознайомлення студентів з видами і специфікою 
роботи практичного психолога; оволодіння студентами первинними навичками 
професійної діяльності психолога.  

1.2.Основними завданнями проходження студентами навчальної практики 

є:  

- забезпечення студентів додатковою інформацією про обрану професію, 

розвиток професійної ідентичності майбутніх психологів, відповідального 
ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку; 

- ознайомлення студентів з основними напрямами діяльності практичного 

психолога (діагностика, профілактика, корекція, навчальна діяльність, 

консультування, зв’язки з громадськістю, просвіта) у закладах різного типу, з 
його функціональними обов’язками, умовами роботи, документацією; 

- закріплення і практичне використання студентами теоретичних знань з 

фахових дисциплін; 
- формування та закріплення у студентів вміння складати програму 

спостереження, ознайомлення із технологією проведення опитування, методами 

кількісної і якісної обробки даних; 

- розвиток вміння пошуку інформації з різних джерел, у т.ч. з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 

завдань практики (підбір матеріалів і складання конспекту міні-лекції для 



  

конкретної аудиторії слухачів); 

- оволодіння вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів, 
презентацій. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, після проходження 

навчальної практики студенти повинні здобути такі загальні компетентності: 
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити концептуально, 
системно, саногеннно. 

Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-психологічними 

механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу. 

Здатність працювати в команді. 
Фахові компетентності: 

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел.  
Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне 

дослідження. 

Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації. 
Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 
Програмні результати навчання: 

Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 
діяльності психолога. 

Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати  

гуманістичним та демократичним цінностям 
Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 

Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 
ставитися до осіб, які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

Презентувати результати результати проходження практики усно і 

 письмово для фахівців і нефахівців. 
 

На проходження студентами практики всього відводиться  90 годин (з них 
–  15 годин на одну групу) – робота на базі практики, 75 год. – самостійна 

робота)/ 3 кредити ЄКТС. 

 

2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

2.1. Індивідуальні завдання 

Проходження практики в навчальних закладах передбачає реалізацію таких 

індивідуальних завдань, поставлених перед практикантами: 



  

- визначити основні напрями та специфіку роботи психолога в даному 

освітньому закладі; 
- вивчати досвід роботи психолога у даній установі, бути присутнім на 

заходах, у яких задіяний психолог, аналізувати основні види його 

професійної діяльності (просвіта, психопрофілактика, 

психодіагностика, консультування, психокорекція); 
- ознайомитися із документацією, яка регламентує діяльність психолога у 

навчальному закладі, описати кабінет психолога, його відповідність 

вимогам положення про психологічний кабінет дошкільних,                                                                                                                                                                             
загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти; 

- підібрати матеріали і скласти конспект одного просвітницько-виховного 

заходу (міні-лекції) для конкретної групи працівників або здобувачів 
освіти в даному закладі; 

- підготувати звітну документацію і презентацію  (по підгрупах) за 

результатами проходження практики. 
 

Навчальна практика студентів на базі психологічної служби Державної 

служби з надзвичайних ситуацій передбачає реалізацію таких завдань:  

- визначити основні напрями та специфіку роботи психолога в ДСНС, 
вивчати досвід роботи психолога у даній організації; 

- ознайомитися із документацією, яка регламентує діяльність психолога в 

організації; 
- підготувати конспект міні-лекції просвітницького характеру для 

працівників установи. Вибір теми міні-лекції здійснюється відповідно 

до завдань керівника-методиста, психолога з бази практики або ж за 

бажанням студента; 
- брати участь в організації заходів щодо психологічного захисту 

громадян у кризових ситуаціях та реалізації програми реабілітаційних 

заходів; 
- розробити програму спостереження за окремим підрозділом 

працівників ДСНС; 

- підготувати звітну документацію і презентацію  (по підгрупах) за 

результатами проходження практики. 
Навчальна практика студентів у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді (ЦСССДМ) вимагає вирішення таких завдань: 

- визначити основні напрями та специфіку роботи психолога у даній 
установі; 

- ознайомитися із нормативною документацією, яка регламентує 

діяльність психолога у ЦСССДМ; 

- вести спостереження за психодіагностичною, просвітницькою, 
психопрофілактичною та корекційно-розвивальною діяльністю 

психолога, фіксувати результати спостереження та аналізу досвіду 

роботи психолога у щоденнику студента-практиканта; 

- підготувати конспект міні-лекції (просвітницько-виховного заходу) для 
працівників установи чи її «клієнтів». Вибір теми міні-лекції 



  

здійснюється відповідно до завдань керівника-методиста, психолога з 

бази практики або ж за бажанням студента.  
- розробити програму спостереження за окремим підрозділом 

працівників ЦСССДМ (предмет спостереження – на вибір студента, 

наприклад, характер соціально-психологічного клімату у колективі, 

особливості міжособистісної взаємодії у підрозділі, рівень 
згуртованості колективу, характер прийняття групових рішень в 

рядових та екстремальних ситуаціях тощо) та перелічити діагностичні 

критерії. 
 Зміст індивідуального завдання конкретизується і уточнюється під час 

проходження практики керівниками від навчального підрозділу і 

психологом від бази практики. При цьому слід ураховувати конкретні 

умови та можливості підприємства (організації, установи), відповідати як 
потребам виробництва, так і цілям і завданням навчального процесу.  

 

2.2. Заняття та екскурсії під час практики 
Планування і проведення занять та екскурсій здійснюється спільно з 

керівниками практики від навчального підрозділу та бази практики.  

Заняття під час практики можуть проводитися у вигляді міні-лекції, 

семінарів, практичних і лабораторних робіт, які сприятимуть поглибленню 
теоретичного навчання з використанням матеріальних можливостей бази 

практики. Заняття повинні розкривати студентам перспективи розвитку 

спеціальності «Психологія» і готувати їх до активного подальшого вивчення  
дисциплін навчального плану.  

Екскурсії у закладі, що є базою практики, проводяться з метою надбання 

студентами найбільш повної уяви про його структуру, систему управління й 

комунікації.  
Екскурсії у заклади, що не є базою практики, проводяться з метою 

ознайомлення студентів із особливостями діяльності психологічної служби в 

різних організаціях, пріоритетними напрямами й технологіями роботи 
психолога. 

 

2.3. Рекомендована література 

1. Вітюк Н.Р. Навчальна практика: методичні рекомендації для студентів ІІ 

курсу спеціальності «Психологія». Івано-Франківськ: МістоНВ, 2015. 44 с. 

2. Городнова Н.В.Кабінет психолога в системі освіти / Н.Городнова. К. : Шк. 

світ, 2009. 128 с. 

3. Джонсон, Девід В.  Соціальна психологія: Тренінг міжособистісного 

спілкування. К., 2003. 

4. Етичний кодекс психолога. URL: 

https://upsihologa.com.ua/etychnyi_kodeks_psyhologa.html 

5. Основи практичної психології /В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва. К., 2001. 

536 с. 

6. Панок В. Документація психолога / В.Панок. К. : Шк. світ, 2009. 130 с. 

7. Рогов Е.И. Настольная книга школьного психолога. 



  

https://studfile.net/preview/6489161/   

8. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування.: Навч.посібник. К.: 

Вікар,2002.  

9. Щекин Г.В. Как читать людей по их внешнему облику. К., 1992.  

 

2.4. Методичні рекомендації 

Науково-дослідна практика для студентів ОР «бакалавр» спеціальності 

053 «Психологія» проводиться згідно з навчальним планом для денної та 
заочної форм навчання. 

Перед початком практики факультетський керівник-методист організовує 
настановну конференцію за участю студентів-практикантів, де окреслюються 

мета, завдання, терміни проходження практики, основними вимогами щодо 

ведення облікової та звітної документації, розподілом студентів за об’єктами та 

методистами, а також правами та обов’язками практикантів. План роботи 
студентів складається із врахуванням специфіки баз практики. 

 Практика починається із ознайомлення з організацією, керівництвом, 

напрямами та видами практичної діяльності психолога, з його 
функціональними обов’язками, планом роботи, умовами роботи, 

документацією. Студент повинен вивчати досвід роботи психолога в даній 

установі, бути присутнім на заходах, у яких він задіяний. Труднощі, що 

виникають у практиканта, вирішуються під час групових та індивідуальних 
консультацій з психологом та викладачем-методистом.  

Результати роботи студента фіксуються ним у звітних матеріалах: 

щоденнику практики, письмовому звіті про проходження та результати 
практики, презентації. Усі звітні матеріали пред’являються для контролю 

керівнику практики. Під час підсумкової конференції відбувається обговорення 

результатів проходження навчальної практики студентами. Вони обмінюються 

інформацією про специфіку діяльності практичних психологів у різних 
установах.  

 

3.ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Оцінка успішності проходження навчальної практики студентами 

здійснюється на підставі аналізу керівником-методистом практики звітної 

документації студента за результатами проходження ним практики, звіту 

студента про проходження практики на підсумковій конференції. 
Під час захисту оцінюються: повнота виконання програми практики та 

індивідуального завдання, презентація результатів практики і відповіді 

студента на поставлені запитання під час звітної конференції. 
Критерії  розрахунку  рейтингових  балів  за  навчальну  практику подано 

у таблиці. 

 

 



  

Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

п/п 

Вид звітної роботи Кількість 

балів 

1 Оформлення звітної документації:  

звіт про проходження практики 
щоденник студента-практиканта   

конспект міні-лекції 

програма психологічного спостереження 

 

35 
15 

10 

10 

2 Презентація (від групи/підгрупи) на тему «Наша 

навчальна практика» 

5 

3 Виконана студентом під час практики робота 
(асистування психологу, відвідуваність усіх 

запланованих заходів, відгук керівника бази 

практики) 

20 

4 Виступ на звітній конференції 5 

Сума 100 

 
 

Критерії оцінювання звіту студента про проходження практики: 

26-35 балів (відмінно) – написаний студентом звіт виконано відповідно до 

вимог. Подано поширені, вичерпні відповіді на усі запитання звіту. Висновки 
обґрунтовані. Звіт зданий вчасно. 

17-25 балів (добре) –– звіт виконано відповідно до вимог. Подано відповіді на 

всі або більшість питань, на деякі питання подано нечіткі, поверхневі відповіді. 
Висновки недостатньо обґрунтовані. Документація подана для перевірки 

вчасно. 

8-16 балів (задовільно) – завдання виконане не в повному обсязі, здане із 

запізненням; подано відповіді приблизно на половину питань, подані відповіді 
фрагментарні, непродумані, висновки нечітко прописані.  

1-7 балів (незадовільно) – звіт практично не виконано, він складається з 

окремих малозмістовних тез, які за своїм змістом не відображають суті 

завдання. Робота не оформлена, здана не вчасно чи відсутня.  
0 балів – завдання відсутнє. 

 

Критерії оцінювання щоденника студента-практиканта: 
15-13 балів (відмінно) - завдання виконане в повному обсязі, здане вчасно; 

містить повну інформацію про виконану студентом роботу, відвідані заходи і 

результати спостережень, здобуті   знання та вміння;  

9-12 балів (добре) — завдання виконане в повному обсязі, містить короткий 
звіт та аналіз усіх заходів, у яких приймав участь студент, однак  про окремі 

заходи висвітлено інформацію поверхнево, не прописано власні зауваження й 

результати спостереження, здобуті знання й уміння,  
щоденник здано вчасно;  

5-8 балів (задовільно) - завдання виконане не в повному обсязі, здане  вчасно 

або із запізненням, щоденник містить здебільшого тільки інформацію про 

відвідані заходи без аналізу їх результативності для студента, не подано 



  

результати спостережень за діяльністю практичного психолога;  

1-4 бали (незадовільно) - завдання здане невчасно, практично не виконане, суто 
механічно перелічено види роботи під час практики;     

0 балів — завдання не виконане 

 

Критерії оцінювання конспекту міні-лекції 
“відмінно” (9-10 балів) - завдання виконане в повному обсязі, здане вчасно, 

обрана тема розкрита повністю, відповідає віковому й освітньому рівню 

аудиторії, містить всі необхідні структурні елементи;  
“добре” (7-8 балів) - завдання виконане майже в повному обсязі, здане вчасно, 

містить необхідні структурні елементи; недостатньо враховано віковий і 

освітній рівень аудиторії; 

“задовільно” (5-6 балів) - завдання виконане не в повному обсязі, здане із 
запізненням, обрана тема розкрита недостатньо, недостатньо враховано віковий 

і освітній рівень аудиторії; 

“незадовільно” (1-4 бали) -  завдання виконане неповністю, здане невчасно, 
невраховано віковий і освітній рівень аудиторії;  

0 балів — завдання не виконане. 

 

Критерії оцінювання конспекту програми спостереження: 
“відмінно” (9-10 балів) - завдання виконане в повному обсязі, здане вчасно, 

чітко вказано мету й розроблено критерії спостереження;  
“добре” (7-8 балів) - завдання виконане майже в повному обсязі, нечітко 
визначено мету та діагностичні критерії спостереження;  

 “задовільно” (5-6 балів) - завдання виконане не в повному обсязі, визначено 
мету, але не прописано діагностичні критерії дослідження; 

“незадовільно” (1-4 бали) -  завдання виконане неповністю, нечітко 

сформульовано або й не сформульовано діагностичні критерії;  

0 балів — завдання не виконане. 

 

За результатами оцінювання й підсумування всіх видів виконаних робіт 

виставляється підсумковий бал за практику. 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку  

за проходження практики 

90 – 100 А 

 

зараховано 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

60 – 69 D 

50 – 59 Е  

26 – 49 FX 

 

не зараховано з можливістю повторного 

проходження практики 

0-25 F 
 

не зараховано   



  

 

 

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 
Після завершення навчальної практики студент подає керівникові для 

перевірки таку документацію: 

1) щоденник студента-практиканта про проходження практики; 

2) конспект міні-лекції заходу просвітницько-виховного характеру для 
працівників організації, учнів або студентів;  

3) план психологічного спостереження за соціальною групою (класом, 

службовим підрозділом, студентською групою  та ін.);  
4) презентацію (від групи/підгрупи) на тему «Наша навчальна практика»;  

5) звіт студента про проходження практики. 
У щоденнику студент щодня звітує про відвідані заходи, описує результати 

вивчення ним досвіду роботи психолога, аналізує свою власну діяльність, свої 
професійні та особистісні здобутки, занотовує враження.  

Щоденник містить: 

- інформацію про режим роботи закладу і розклад роботи студента-
практиканта у якості практичного психолога; 

- інформацію студента про виконану ним роботу, здобуті   знання та вміння; 
- зауваження студента про свої спостереження за діяльністю і взаємодією 

членів колективу,  за роботою психолога у даному закладі, свої враження, 
роздуми, пропозиції; 

- короткий звіт та аналіз усіх заходів, у яких приймав участь студент.  
Щоденник практики заповнюється студентом особисто, подається у формі 

рукопису і повинен бути завірений його підписом після останнього дня 
практики.  

 



  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

ЩОДЕННИК НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

студента___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 

Інститут, факультет, відділення________________________________________ 

 
Кафедра, циклова комісія _____________________________________________ 

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень_______________________________________ 

 
напрям підготовки ___________________________________________________ 

 

спеціальність_______________________________________________________ 
                                                                (назва) 

_________ курс,  група _______________ 

 

 
Дата Зміст роботи Зауваження студента Примітка, зауваження 

психолога,методиста 

    

 

 
Конспект міні-лекції просвітницького характеру для працівників установи 

або її клієнтів, або учнів (обсягом 5–6 сторінок формату А4, міжрядковий 
інтервал – 1,5) студент складає самостійно; за необхідності він може звернутися 
за консультацією до психолога чи керівника-методиста. Вибір теми міні-лекції 
здійснюється відповідно до завдань керівника-методиста, психолога з бази 
практики або ж за власним бажанням студента.  

Орієнтовні теми міні-лекції: «Психологія – це цікаво», «Стрес та його 
наслідки», «Вибір професії – крок у майбутнє», «Молодь – за здоровий спосіб 
життя», «Домашнє завдання очима вчителів та дітей», «Розвиток уваги – 
запорука успішного навчання», «Справжня дружба: яка вона?», «Конструктивна 
поведінка у конфліктних ситуаціях» тощо. 

Студент-практикант повинен скласти власний план психологічного 
спостереження за колективом організації (наприклад, педагогічним колективом 
або учнівським класом, або службовим чи іншим підрозділом).  Важливо при 
цьому визначити діагностичну мету та діагностичні критерії спостереження.  

Письмовий звіт студента-практиканта про проходження практики має 

містити конкретний опис виконаної студентом роботи, а також відомості про 
виконання студентом усіх завдань практики, висновки і пропозиції. Звіт по 

практиці повинен мати чіткий план. Перед студентами ставиться завдання 

обов’язково відобразити в ньому такі основні моменти, як: функціональні 
обов’язки психолога в різних закладах; нормативно-правова база; робоче місце 



  

психолога; документація психолога; інструментарій психолога; форми роботи 

та методики, що використовувались психологом під час практики; проблеми і 
труднощі в роботі психолога; пропозиції щодо вдосконалення праці психолога 

в даних установах. Орієнтовний обсяг звіту – 3-5 сторінок формату А4, інтервал 

- 1.  

 
Орієнтовна схема звіту: 

 

ЗВІТ 
про проходження навчальної практики 

студентом (-кою) ІІ курсу  

Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника спеціальності «Психологія» 
 

____________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові студента)  

 
в ______________________ (назва навчального закладу) 

з __.________.20__ р. по ___.________.20__ р. 

 

 
1. З діяльністю психологів яких установ ви ознайомилися? За яким 

колективом під час проходження практики Ви були закріплені? 

2. Яку мету та завдання Ви ставили перед собою на час практики? Як Ви їх 
вирішували?  

3. Які нормативні документи, що регламентують роботу практичного 

психолога, опрацьовано? Ваші висновки по них. 

4. Які напрямки роботи діяльності практичного психолога в даній установі 
Ви спостерігали під час практики? Слід вказати напрям і конкретні види 

роботи психолога.  

5. Які психолого-педагогічні заходи було відвідано?  
6. Яку роботу Ви виконували в якості практичного психолога? 

7. Які труднощі виникали в процесі практики? Як Ви їх долали? 

8. Яку допомогу Вам було надано з боку адміністрації закладу, психолога, 

інших працівників? 
9. Яка практична допомога надавалася Вами працівникам закладу, в якому 

проходила практика, та клієнтам чи учням, чи військовослужбовцям? 

10. Виконання плану практики. Чи були відхилення від плану і чому? 
11. Загальні висновки про проходження практики: які знання поглиблено, 

якими вміннями і навичками Ви оволоділи за час практики?  

12. Ваші враження про працю психолога в даній організації. 

13. Які ще установи ви відвідали під час практики? В чому полягає специфіка 
роботи психолога в цих організаціях. 

14. Висновки за результатами проходження практики. Пропозиції та 

побажання щодо удосконалення навчальної практики. 

 
Презентація на тему «Наша навчальна практика» виконується в програмі 



  

PowerPoint. У ній студенти повинні показати основні напрями та особливості 
роботи психолога  в конкретному закладі, а також робочі моменти проходження 
ними навчальної практики із використанням фото- чи відеоматеріалів з бази 
практики. Презентація повинна включати 12-15 слайдів. Від однієї бази 
практики готується одна, спільна для всіх студентів, презентація.  

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Підсумки підводяться у процесі складання студентом диференційованого 
заліку.  

Навчальна (психодіагностична) практика завершується підсумковою 

конференцією. Після закінчення практики студенти протягом трьох днів 

подають груповому керівнику звітні матеріали практики. На захисті практики 
заслуховуються звіти студентів, обговорюються результати практики, дається 

оцінка роботи кожного студента, яка охоплює всі напрямки його діяльності під 

час практики. 
Порядок захисту та підведення підсумків практики. До захисту практики 

допускаються студенти, які своєчасно і в повному обсязі виконали програму 

практики і надали в зазначені терміни всю звітну документацію. 

Захист практики включає письмовий та усний публічний звіт студента-
практиканта. Усний звіт студента включає: розкриття цілей і завдань практики, 

загальну характеристику місця практики, опис виконаної роботи з кількісними 

та якісними характеристиками, висновки і пропозиції щодо змісту та організації 
практики, вдосконалення програми практики. 

Аналіз результатів практики проводиться за наступними критеріями: 

- обсяг виконаної роботи; 

- якість аналітичного звіту, висновків і пропозицій; 

- виконання роботи у визначений терміни; 

- організованість, дисциплінованість і добросовісне ставлення до роботи 

студента-практиканта; 

- самостійність, ініціативність, творчий підхід до роботи; 

- своєчасність і якість подання звітної документації. 
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