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Виробнича практика студентів 4-го курсу спеціальності "Психологія" прово-
диться з метою ознайомлення з роботою практичних психологів в закладах освіти 
(загальноосвітніх школах, дитячих садках, інтернатах, позашкільних закладах 
освіти) та спеціалізованих закладах; опанування програмами, методами та прийо-
мами діагностичної, корекційної та розвиваючої, консультативної, психопрофіла-
ктичної роботи з дітьми та підлітками, а також заходами щодо профорієнтації 
старшокласників, психологічної просвіти всіх учасників учбово-виховного проце-
су.  
 

Тривалість практики – 6 тижнів. 
Відрядження студентів в певні заклади освіти відбувається згідно переліку уста-
нов – баз практики, враховуючи побажання студентів. Розподіл студентів за база-
ми практики закріплюється наказом.       

Студент, який проходить виробничу практику в закладі освіти, поступає в 
розпорядження практичного психолога даного закладу, працює під його безпосе-
реднім керівництвом, допомагає проводити заходи, що заплановані, обробляти та 
інтерпретувати результати психодіагностичних та соціометрічних досліджень та 
т.ін.  

   
Під час виробничої практики студенти під керівництвом та за допомогою 

практичного психолога закладу зобов'язані виконати наступні завдання:  
1. Ознайомитися з річним планом роботи практичного психолога, документаці-

єю, звітністю, журналами обліку роботи; 
2. Познайомитись з різними напрямками роботи практичного психолога – психо-

логічною просвітою, профілактичною, діагностичною, корекційною, розвива-
ючої та консультативною роботою  у закладах освіти; 

3. Вивчити цільові програми, за якими будує роботу практичний психолог в пері-
од перебування студента на практиці. З’ясувати систему роботи за однією з 
програм, яка реалізується, навчитись підбирати діагностичний інструментарій, 
обробляти результати, проводити інтерпретацію даних, формулювати виснов-
ки та рекомендації, складати звіти. Це можуть бути програми щодо профілак-
тики дезадаптації першокласників та п’ятикласників, робота з дітьми "групи 
ризику", визначення та допомога дітям з підвищеною тривожністю; психопро-
філактика синдрому "емоційного вигорання" серед вчителів та т.ін. 

4. Навчитися збирати дані анамнезу, використовувати їх для планування корек-
ційної, розвиваючої роботи з дітьми та консультативної діяльності;  

5. Опанувати деякі психодіагностичні методики, перелік яких додається, та ті, що 
використовує керівник практики від закладу освіти (практичний психолог); 

6. Навчитись проводити групові та індивідуальні психодіагностичні дослідження, 
обробляти та інтерпретувати їх результати;  

7. Проводити групові консультації за результатами тестувань з підлітками з ме-
тою розвитку самопізнання та самовдосконалення; 

8. Аналізувати результати масових психодіагностичних досліджень та складати 
звіти, виробляти рекомендації;   
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9. Ознайомитися з методами корекційної, розвиваючої та реабілітаційної роботи 
(як груповими, так і індивідуальними), які проводить практичний психолог за-
кладу освіти або спеціалізованих центрів з дітьми різних вікових груп, які ма-
ють труднощі в навчанні та/або поведінці, емоційні розлади. Одержати навич-
ки проведення психокорекційної роботи. 

10. Провести комплекс діагностичних заходів з 2 дітьми (бажано – різних вікових 
груп), яки мають певні проблеми в адаптації до учбового закладу, або/та труд-
нощі в навчанні, поведінці, емоційні розлади з метою визначення причин вка-
заних труднощів, розробки рекомендацій батькам, вчителям, самій дитині, 
або/та розробки корекційних заходів. Цей комплекс включає: збір анамнезу від 
батьків та, при необхідності, з медичної документації, експериментально-
діагностичне обстеження, бесіда з батьками, вчителями, спостереження за по-
ведінкою дитини в класі (групі) та під час вільного спілкування з однолітками 
та ін.      

11. Скласти розгорнуту психолого-педагогічну характеристику на окрему дити-
ну(в характеристиці відобразити анамнез, мікросоціальні умови, при можливо-
сті – умови виховання та виховний стиль); рівень розвитку когнітивних проце-
сів, особливості поведінки, емоційно-вольової сфери та діяльності, які виявля-
ються під час спостереження; дати рекомендації щодо індивідуального педаго-
гічного підходу та адекватних корекційних заходів.  

12. При можливості – спостерігати за психологічними консультаціями, які прово-
дить практичний психолог, провести декілька консультацій старшокласників з 
метою поглиблення їх самопізнання та само-вдосконалення за результатами 
психодіагностичних досліджень. Надати протокол консультації.  

13. Прийняти участь у роботі з психологічної просвіти, психологічної профілакти-
ки та профорієнтації, при можливості - психолого-педагогічному консиліуму.    

 
Науково-методичну допомогу та консультації щодо виконання завдань прак-

тики надають студентам також керівники практики від кафедр психології ОНУ.   
 
Для виконання  вищевказаних завдань  використовуються наступні методи: 
- спостереження за поведінкою дітей та підлітків, особливостями емоційно-

вольової сфери, проявами їх особистісних особливостей, особливостями діяль-
ності, спілкування з дорослими та однолітками,  

- спостереження за ходом педагогічного процесу, консультацій, розвиваючих, 
тренінгових, корекційних занять та підготовкою до них практичним психоло-
гом;  

- експериментальне психологічне дослідження особливостей когнітивного та 
особистісного розвитку дітей, їх емоційно-вольової сфери та діяльності; 

- бесіди з батьками, педагогами та дітьми; 
- психолого-педагогічні, тренінгові та корекційно-педагогічні вправи та заняття.    
Комплекс вказаних методів дозволяє забезпечити  формування та закріплення у 
студентів відповідних професійних умінь на навичок. 
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ОРІЕНТОВНИЙ ПЛАН перебігу виробничої практики студентів 4-го курсу  
 
1 тиждень Знайомство з закладом освіти. Ознайомлення з системою роботи пси-
хологічної служби в закладі освіти, вивчення річного плану роботи, консультації з 
практичним психологом. Планування роботи на період практики, ознайомлення з 
цільовими програмами психологічної служби, підготовка матеріалів для прове-
дення тестувань, просвітницької діяльності та т.ін. Відвідування заходів, які про-
водить практичний психолог закладу (тестувань, бесід з дітьми та педагогічним 
персоналом, розвиваючих занять, батьківських зборів та т.ін.) 
2 тиждень. Участь у заходах, які проводить практичний психолог закладу (тесту-
ваннях, бесідах, тренінгах, заняттях, консультаціях та т.ін.). Спостереження за ме-
тодикою проведення психодіагностичних досліджень, відвідування корекційних, 
тренінгових, та розвиваючих занять, присут-ність якщо можливо) на консультаці-
ях. Допомога в обробці результатів психодіагностичних досліджень, підготовці 
звітів та виступів на пед.консиліумах. Спостереження за поведінкою дітей, особ-
ливостями їх учбової або ігрової діяльності, емоційно-вольової сфери під час на-
вчання, вільного спілкування.  
3 тиждень. Самостійне проведення групових психологічних тестувань, соціомет-
ричних досліджень в класах та групах; спостереження в класах, групах. Збір інфо-
рмації (анамнезу) щодо 2 дітей/підлітків, що обрані для поглибленого вивчення 
причин труднощів в навчанні або поведінці. Бесіди з батьками (при можливості) 
та педагогами щодо збору інформації про історію розвитку дитини, мікросоціаль-
них  умов виховання. Розпочати експериментально-психологічне обстеження рів-
ня когнітивного розвитку та особистісних особливостей цих дітей для подальшого 
складання характеристики.  
4 тиждень. Допомога практичному психологу закладу в обробці результатів пси-
ходіагностичних досліджень. Добір необхідних матеріалів для складання характе-
ристики на клас (групу) та на 2 дітей (підлітків), на яких складається індивідуаль-
на характеристика (психологічний діагноз) з визначенням причин труднощів. 
Проведення заходу з психологічної просвіти, психологічної профілактики, проф-
орієнтації зі старшокласниками, або виступ на батьків-ських зборах, психолого-
педагогічному семінарі. 
5 тиждень. Обробка результатів групових та індивідуальних психодіагно-стичних 
досліджень. Проведення групової консультації з учнями щодо результатів психо-
діагностичного дослідження (з метою розвитку само-пізнання). Допомога практи-
чному психологу закладу в обробці матеріалів, складанні звітів, виступів на педа-
гогічному консиліумі, батьківських зборах. Участь у планових заходах, що прово-
дить практичний психолог.  Підготовка матеріалів для виступу на батьківських 
зборах та заходах з психологічної просвіти для учнів та педагогів.  
6 тиждень. В ддз – проведення розвиваючих чи корекційних занять з дітьми. До-
помога практичному психологу у повсякденній роботі закладу, підготовці матері-
алів, розвиваючих чи тренінгових заняттях з дітьми. Складання розгорнутої хара-
ктеристики на дітей, особливості розумового розвитку яких вивчались за допомо-
гою психологічних методик, з залученням даних анамнезу, бесід з батьками, спо-
стережень за особливостями діяльності, емоційно-вольової сфери. Консультація зі 
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спеціалістами та викладачами, вивчення відповідної психолого - педагогічної лі-
тератури. Складання загального звіту за практику, остаточне оформлення матері-
алів, характеристик, планів занять, щоденника практики.      
 
Документація, яку зобов'язані надати студенти по закінченню виробничої практи-
ки: 
1. Щоденник практики 
2. Опис цільової програми, в який приймав (приймала) участь студент(ка) (на-

приклад, профілактика дезадаптації першокласників, або учнів 5-х класів, або 
дітей, що почали відвідувати дитячий садок чи школу). Схема опису: ціль – за-
вдання – методи діагностики – результати – інтерпретація – висновки, рекоме-
ндації – напрямки корекції визначеного неблагополуччя.   

3. Звіт щодо виконання цільової програми і рекомендації, які можуть бути зроб-
лені вчителям на психолого-педагогічному консиліумі (складається разом з 
практичним психологом закладу). 

4. Психолого-педагогічна характеристика на учнівську групу (клас) – на основі 
інтерпретації результатів соціометрії, діагностики особистісних (за допомогою 
одної або декількох методик, наприклад, 16-Ф Кеттел) та когнітивних особли-
востей учнів.  

5. Протокол  психологічної консультації батьків, вчителів або підлітків. 
6. Конспект корекційного (розвиваючого) заняття (індивідуального чи групового) 

– складається на основі спостережень, участі  в заняттях та проведенні власно-
го корекційного заняття в спеціалізованому центрі, або (при можливості – в 
основному закладі освіти).  

7. Конспект  виступу на батьківських зборах (за обраною темою, наприклад, до-
помога першокласнику, важливість розвитку почуття ефективності (позитивної 
Я-концепції, батьківські стилі виховання, та т.ін). 

8. Протоколи експериментального психологічного обстеження 2-х дітей або під-
літків з метою визначення причин труднощів в навчанні та/або поведінці, емо-
ційних розладів. Дані анамнезу (якщо є), результати інтерв'ювання батьків та 
педагогів, спостереження за тим, як учень працює в класі, спілкується з одно-
літками та т.ін.   

9. Характеристика – інтерпретація (психологічний діагноз) на 2 учнів "групи ри-
зику".   

10. Загальний звіт (з описом знань, навичок та вмінь, які одержані під час практи-
ки, видів діяльності, в яких студент приймав участь, своїх особистих вражень, 
позитивних сторін практики та можливих недоліків). 

11. Характеристику, яка підписана керівником бази практики та керівником від 
кафедри психології ОНУ. 

Додаток №1. Психодіагностичні методики, які необхідно підготувати перед вихо-
дом на практику та провести їх з групою дітей (підлітків) та/або індивідуально.  

Дошкільніки: дитячий варіант коректцрної проби; методики для виявлен-
ня концентрації уваги, пам'яті, наглядно-образного та логічного мислення, прос-
торової орієнтації, моторики. Дитячий варіант соціометрії, проективні тести для 
визначення особливостей міжособового спілкування, тривожності.  
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Молодша школа: коректурна проба, методи щодо вивчення пам’яті, мис-
лення; невербальний інтелект – методика Равена, кубіки Кооса. Особистісні особ-
ливості – малюнкові методи ("Моя сім’я", "Неіснуюча тварина", ДДЧ).  

Середня школа: коректурні проба, методика Крепеліна, визначення рівня 
логічного мислення; вивчення особливостей розумової діяльності, незакінчені ре-
чення; тест на визначення рівня  тривожності (Прихожан або Філліпс), соціомет-
рія,  

Старша школа: соціометрія; теппінг-тест, коректурна проба, методики на 
вивчення рівня інтелекту (Равен, CF-Кеттела, ТИП та др.), особистісних особли-
востей: 16-Ф Кеттела, Тест Шмішека-Леонгарда,  тест Айзенка та др. Проективні 
особистісні методики (ДДЧ, неіснуюча тварина) та  методики для визначення 
особливостей міжособистісних відносин (тест Томаса, методик Лірі).   
    
   Додаток №2 
Основні параметри, які відображаються в розгорнутій психолого-педагогічній ха-
рактеристиці на дитину, яка має труднощі в навчанні чи поведінці: 
1. ПІБ, рік народження, клас, склад сім’ї, соціально-побутові умови.  
2. В чому полягає проблема, хто і з якого приводу звернувся до психолога. 
3. Дані про розвиток дитини (з медичної картки, якщо така є; ынформація, що 

одержана протягом інтерв’ю з батьками та бесіди з педагогами) 
4. Умови проживання, виховання, склад сім’ї, особливості виховного стилю (вка-

зати при можливості). 
5. Особливості поведінки, емоційно-вольової сфери, діяльності, інших особливо-

стей особистості, спілкування з дорослими та однолітками (за результами спо-
стережень за поведінкою дитини під час обстеження, в класі (групі), за експер-
тніми оцінками батьків та педагогів, за даними психодіагносстичних обсте-
жень, якщо такі проводились).  

6. Особливості розвитку когнітивних функцій. Опис рівня розвитку психічних 
функцій та розумових операцій (за результатами експериментально-
психологічного обстеження). 

7. Виходячи з вивчення рівня розумового розвитку та особливостей поведінки, 
діяльності і особистості, рекомендувати індивідуальний педагогічний підхід, 
найбільш адекватні корекційні заходи, сформулювати поради батькам та вихо-
вателям, для підлітків – рекомендації для самовиховання.    

 
 


