
1 

 

  



2 

 

  



3 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 9 

 

годин –270 год 

 

 

 

змістових модулів 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Спеціальність  

053 Психологія 

 

 
 (назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

2 2 

Семестр 

3 3 

Лекції 

  

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

270       270 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 

 

 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання виробничої практики 

Мета практики 



4 

 

 Виробнича (переддипломна) практика є професійно-виробничою для 

студентів 2  курсу  денного та заочного відділення ступеню вищої освіти  магістр 

за спеціальністю "Психологія". 

Переддипломна практика студентів є заключним етапом професійної 

підготовки фахівця і призначена для виявлення і оцінки рівня сформованості 

основних знань, умінь, навичок випускника, отриманих при вивченні 

теоретичних і практичних основ загальної та прикладної психології. 

Переддипломна практика передбачена навчальним планом в 3-му семестрі 

протягом 4-х тижнів і проводиться в рамках навчального процесу. 

Виконуючи програму практики, студенти закріплюють вміння, отримані 

при виконанні практичних завдань попередніх років навчання, розвівають 

професійні якості відповідно до вимог до особистості і умінням практичного 

психолога. Результатом практики виступає випускна кваліфікаційна 

(магістерська) робота. 

Основна мета практики - закріплення теоретичних знань в області 

загальної та організаційної психології, а також з основних розділів клінічної 

психології, (загальної та дитячої патопсихології, нейропсихології, 

психосоматики) і отримання навичок їх практичного застосування в реальних 

умовах професійної діяльності психолога в службі екстреної психологічної 

допомоги. 

В ході виробничої практики в реальних умовах взаємодії з людьми 

студенти навчаються здійсненню цілеспрямованої психодіагностичної та 

психокорекційної роботи. У студентів конкретизуються уявлення про практичнє 

застосування теоретичних знань з основних розділів психології та набувається 

досвід психологічної допомоги та психологічного супроводу постраждалим в 

кризових ситуаціях. 

 

 

Завдання практики 
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1. Поглиблення і конкретизація знань студентів про правила діагностичної, 

консультативної, експертної, профілактичної, реабілітаційної роботи психолога в 

організації. 

2. Навчання кваліфікованої постановки цілей і завдань клініко-

психологічного дослідження, формування психологічних висновків і експертних 

висновків. 

3. Освоєння професійної позиції психолога в ході самостійного виконання 

професійних завдань, поставлених керівником від бази практики. 

4. Відпрацювання навичок спостереження і аналізу психологічного 

розвитку особистості з точки зору сучасної багатоосьової діагностики. 

5. Засвоєння на практиці показання та протипоказання до окремих видів 

профілактичних і психотерапевтичних втручань (індивідуальної, групової та 

сімейної). 

6. Виявлення проблемного поля в професійній діяльності психолога в 

кризових і надзвичайних ситуацій. 

Програмні компетентності 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність 

 

           Фахові компетентності спеціальності (СК) 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел  

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження  

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 
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У результаті проходження навчальної практики студент повинен вміти:    

- об'єктивно використовувати клініко-психологічних методики 

діагностики з урахуванням нозологічної і вікової специфіки 

досліджуваних. 

- проводити заходи, метою яких є збереження психологічного здоров'я 

працівників та профілактика наслідків професійного стресу, пов'язаного 

з виконанням ними службових обов'язків. 

- проводити психодіагностичні заходи з людьми різної вікової та 

нозологічної специфікою. 

- вміти оцінювати психоемоційного стану працівників; 

- мати навички підготовки та проведення лекційних і тренінгових занять, 

спрямованих на навчання та формування професійно важливих якостей, 

психологічних знань, умінь і навичок, а також на зниження 

психоемоційної напруги працівників. 

- вміти виявляти основні клініко-психологічні прояви порушень всіх 

складових когнітивних процесів (сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, 

інтелекту), особистісних дезадаптацій, міжособистісної комунікативної 

сфери. 

- застосовувати основні методи психодіагностики на практиці. 

- володіти методикою математичної і статистичної обробки даних із 

застосуванням комп'ютера. 

- вміти проводити психологічне консультування працівників і членів їх 

сімей. 

                3. Зміст виробничої практики 

Під час практики студент виконує наступні види завдань: 

- складає характеристику установи - бази практики з точки зору 

визначення проблем, які потребують цілеспрямованому психологічному 

дослідженні, і формулює запити до засобів дослідження. 

- в ході практики студенти докладніше знайомляться з інструментарієм 

роботи психолога.  
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- додатковим видом діяльності студента під час переддипломної практики 

може бути психопрактична робота, тобто робота, передбачена обов'язками 

психолога, але не пов'язана з основним дослідженням дипломного проекту. Так 

само як, психодіагностика, психологічне консультування, просвітництво і 

корекція, психопрофілактика. 

У перший день студенти знайомляться з базою практики.  

Протягом наступних одного-двох днів студенти складають календарний 

план роботи та графік відвідування місця проходження практики. У 

календарному плані повинно бути детально (по датах і годинах) описані види 

роботи студента під час проходження практики. У графіку відвідування 

зазначається дата, години і місце знаходження практиканта. 

Всі етапи студент описує в щоденнику практики, докладаючи зразки 

витратних матеріалів та тестів (анкет, опитувальників). По закінченню практики 

студент повинен скласти і оформити звіт про проходження практики та подати 

його керівнику практики для перевірки, запевнити його підписами, мати відгук 

про роботу студента за весь період проходження практики. 

 

Під час проходження практики студенту необхідно провести декілька 

психодіагностичних або психокорекційних заходів і представити їх у матеріалах 

практики за такою схемою: 

- Дата проведення дослідження. 

- Досліджуваний (стать, вік, клінічний діагноз з коротким анамнезом). 

- Методики дослідження. 

- Хід дослідження (описати послідовність дослідження, поведінки 

досліджуваного). 

- Результати (зведена таблиця емпіричних даних) і їх інтерпретація. 

- Висновки і рекомендації. 

- Додатки (емпіричні матеріали дослідження, анкети, малюнки, бланки). 

Студент на підставі отриманих даних робить висновки, висновки, 

становить практичні рекомендації по роботі психолога з досліджуваними, 
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враховуючи при цьому морально-етичні норми психолога. Представник 

установи (практичний психолог) оцінює отримані дані, їх кількісний та якісний 

аналіз, відповідність вимогам установи, форму висновків і рекомендацій і 

виставляє оцінку за цей етап проходження практики як заключний. 

Загальна оцінка всіх етапів відображається в характеристиці студента-

практиканта, яку дає керівник практики від установи. 

Після завершення виробничої практики на кафедрі практичної та клінічної 

психології проводиться підсумкова конференція, захист виробничої практики. 

Програма практики включає в себе обов’язкове виконання  завдань. 

1 тиждень.  Проходження практики в центрі асоціації дитячих сімейних 

перинатальних медиків і психологів "Психея".  

Тема 1. Вивчити загальні відомості про організацію: назва, адреса, ціль 

створення, структура організації.  

Тема 2. Ознайомитися з основними напрямками роботи центрі асоціації 

дитячих сімейних перинатальних медиків і психологів "Психея". 

Тема 3. Скласти програму с керівником практики від закладу, відібрати 

методі дослідження, визначення процедури проведення досліджень, підготовка 

робочих  матеріалів. 

2 тиждень. Проходження практики в центрі асоціації дитячих сімейних 

перинатальних медиків і психологів "Психея".  

Тема 1. Вивчити та провести короткий аналіз документів, що 

використовуються в діяльності організації (психологічної консультації). 

Тема 2. Вивчити та описати основні методи та прийоми роботи клінічного 

психолога. 

Тема 3. Спільно з керівником практики від закладу, або клінічнім 

психологом   провести аналіз  дитячих сімейних практик. 

3 тиждень. Проходження практики в центрі асоціації дитячих сімейних 

перинатальних медиків і психологів "Психея".   

Тема  1. Проведення   дослідження  , застосовує методи МАК  . 

Тема  2. Проведення   дослідження, застосовує методи казкотерапії.  
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Тема 3. Проведення спільно з керівником практики від закладу   розробку 

методів психокорекції, використуючи методи розстановок . 

4 тиждень. Заключний. Складання висновків. Підготовка до захисту 

виробничої практики. 

Тема  1. Первинна   обробка  та аналіз   одержаних результатів дослідження 

в в центрі асоціації дитячих сімейних перинатальних медиків і психологів 

"Психея". 

Тема  2. Складання висновків та підготовка звіту за матеріалами 

проведеного дослідження та виконаних робіт. 

Тема     3.   Підготовка презентації захисту виробничої практики. 
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4. Структура виробничої практики 

Назви змістових 

модулів і тем 

 

 

 

 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

 

 

л п лаб інд ср  
 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 тиждень. Проходження практики в центрі Асоціації дитячих сімейних перинатальних 

медиків і психологів "Психея" 
Тема 1. Вивчити 

загальні відомості про 

організацію: назва, 

адреса, ціль створення, 

структура організації. 

           

20 

          20 

Тема 2. Ознайомитися 

з основними 

напрямками роботи 

центрі асоціації 

дитячих сімейних 

перинатальних медиків 

і психологів "Психея". 

           

20 

         20 

Тема 3. Скласти 

програму с керівником 

практики від закладу, 

відібрати методі 

дослідження, 

визначення процедури 

проведення 

досліджень, підготовка 

робочих  матеріалів. 

        20      20 

Разом 1 тиждень           60          60 

 2 тиждень. Проходження практики в центрі асоціації дитячих сімейних перинатальних 

медиків і психологів "Психея" 
 

Тема 1. Вивчити та 

провести короткий 

аналіз документів, що 

використовуються в 

діяльності організації 

(психологічної 

консультації). 

           

25 

         25 

    Тема 2. Вивчити та 

описати основні 
            

25 

        25 
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методи та прийоми 

роботи психолога-

консультанта. 

Тема 3. Спільно з 

керівником практики 

від закладу  провести 

аналіз  дитячих 

сімейних практик. 

           

20 

      20 

Разом 2 тиждень         70         70 

3 тиждень. Проходження практики в центрі асоціації дитячих сімейних перинатальних 

медиків і психологів "Психея" 

Тема  1. Проведення   

дослідження  , 

застосовує методи 

МАК.   

      25      25 

Тема  2. Проведення   

дослідження, 

застосовує методи 

казкотерапії. 

      25      25 

Тема  3. Проведення 

спільно з керівником 

практики від закладу   

розробку методів 

психокорекції, 

використуючи методи 

розстановок . 

      30      30 

Разом 3 тиждень       80      80 

4 тиждень.  Заключний. Складання висновків. Підготовка до захисту виробничої практики. 

Тема1. Первинна   

обробка  та аналіз   

одержаних результатів 

дослідження. 

      20      20 

Тема  2. Складання 
висновків та підготовка 

звіту за матеріалами 

проведеного дослідження 
та виконаних робіт. 

      20      20 

Тема     3.   Підготовка 

презентації захисту 

виробничої практики. 

      20      20 

Разом 4 тиждень        60         60 

Усього годин      270      270 
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                                  5.   Практичне завдання 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Вивчити загальні відомості про організацію: назва, 

адреса, ціль створення, структура організації. 

       

2 Ознайомитися з основними напрямками роботи в центрі 

асоціації дитячих сімейних перинатальних медиків і 

психологів "Психея". 

        

3 Провести дослідження емоційно-вольової сфери, 

настрою у членів асоціації дитячих сімейних 

перинатальних медиків і психологів "Психея"  

            

4 Проведення спільно з керівником практики від закладу   

розробку методів психокорекції, використуючи методи 

розстановок . 

       

5 Проведення   дослідження, застосовує методи МАК.          

6 Проведення   дослідження, застосовує методи 

казкотерапії. 

        

 Разом                                                                  

 

6.  Самостійна робота 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 

Вивчити  та аналізувати науково-психологічну 

літературу з використанням фонду ЦНБ та Інтернет 

ресурсів 50 

2 

Вивчення   ситуації  конкретного  організаційного 

медико-соціального та психологічного запиту, 

складання програми, формулювання гіпотез, вибір 

методів, визначення процедури проведення досліджень, 

підготовка робочих  матеріалів.         50 

3 

Проведення   дослідження та запланованих навчально-

педагогічних   заходів,  виконання поставлених завдань; 

первинна   обробка   одержаних результатів.        50 

4 

 Аналіз одержаних результатів, складання висновків та 

підготовка звіту за матеріалами проведеного 

дослідження та виконаних робіт.        50 

5 

Підготовка матеріалів роботи с презентацієй   у 

електронному   вигляді. Підготовка до захисту практики.        70 

 Разом        270 

                         

                               7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

( ДОДАТОК 1 , ДОДАТОК 2, ДОДАТОК3, ДОДАТОК4;) 
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 8. Методи навчання 

Проходження практики здійснюється шляхом ознайомлення з базами 

практики та передбачає активну самостійну роботу студентів щодо поглиблення 

своїх знань. Головною метою самостійної роботі студентів є уточнення та 

закріплення своїх знань, які були надбанні на лекційних заняттях. А також 

вміння використовувати ці знання в практичній дія 

9. Методи контролю 

Методична діяльність 

Після завершення виробничої практики студент подає керівнику практиці 

для перевірки таку документацію: 

1. Щоденник проходження практики, завірений та підписаний 

керівником бази практиці (установи), в якому дана розгорнута характеристика 

про проходження практики та виконаний обсяг роботи . 

2. Календарно-тематичний план проходження виробничої практики. 

3. Звіт про виконання програми та індивідуального плану практики. 

4. Презентацію по проходженню практики. 

5. Психодіагностичні матеріали залежно від завдань індивідуального 

плану та специфіки установи, в якій відбувається практика. Протягом усієї 

виробничої практики  студент-практикант повинен вести щоденник практиканта. 

В цьому щоденнику практикант зазначає дату, час, місце та вид діяльності, яку 

він відповідно виконував.  

По закінченні практики студенти представляють звітну документацію. На підставі 

поданих документів  керівник практики від кафедри проводить оцінку роботи 

студента.  

Правила написання звітної документації 

      Звіт про проходження практики обсягом 10-15 сторінок формату А4 містить 

конкретний опис виконаної студентом роботи. Звіт має містити розділи згідно 

робочій програмі, відомості про виконання студентом усіх розділів програми 

практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції. 

      Текст звіту може містити відповідні розрахунки, пояснення, таблиці, схеми, 

діаграми тощо. Виконання індивідуального плану з науково-дослідної роботи 
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відбивається у звіті окремим розділом. 

Індивідуальний звіт містить такі компоненти у зазначеній послідовності: 

1. Титульний аркуш;  

2. Зміст (вказуються найменування розділів звіту та номери сторінок, що  

починають розділи); 

3. Вступ. Практикант відображає цілі і задачі, які він вирішував в процесі  

практики, стисло описує контингент; 

4. Основна частина (опис видів робот, що ввійшли до робочої програми);  

5. Висновки (стисло й по суті викладається думка про результати проходження  

практики і вносяться пропозиції з поліпшення її організації); 

6. Література (приводиться перелік літератури, методичних матеріалів, що  

використовувалися студентом у процесі проходження практики); 

7. Додатки. 

Захищені звіти про практику здаються на кафедру практичної та клінічної  

психології керівником практики.  

Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки  

практики підбиваються на засіданні Вченої ради факультету Психології та 

соціальної роботи. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

За результатами проходження виробничої практики оцінюється вміння та 

навички студента. 

Ітогова оцінка формується наступним чином: 
№ Види робіт Максимальна 

кількість балів 
1 Психологічне дослідження (оцінюється 

керівником практики від кафедри) 

До 40 балів 

2 Ведення щоденника практики, календарно-

тематичного плану, презентації, оформлення 

документації, звіту практики студентом 

(оцінюється керівником практики від 

кафедри) 

20 

3 Робота студента під час практики 

(оцінюється керівником від бази практики) 

20 

4 Захист звіту по практиці, презентація. 20 
 Сума 100 
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Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно зараховано 

85-89 B Добре 

 75-84 С 

70-74 D Задовільно 

60-69 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільний 

відгук з бази практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, 

направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з 

навчального закладу. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, 

які характеризують успішність студентів.  

Загальна оцінка за практику – 100 балів.  

Результати складання заліків з практики викладачі заносять в 

екзаменаційну відомість і проставляють в заліковій книжці. 

 

 

10.   Методичне забезпечення 

 

1. Навчальні посібники.  

2.Лекційний матеріал. 

3. Практикум для проведення  практичних занять. 

4. Учбові фільми. 

5. Бази практиці 

 

 

 

 

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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Для ефективного проведення виробничої практики студенти можуть 

користуватися наступною навчальною літературою. 

Основна: 

1. Ананьев В. А. Практикум по психологии здоровья: Методическоепособие 

по первичнойспецифической и неспецифическойпрофилактике. — СПб., 2007. 

2. Водопьянова Н.Е. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / Н. 

Водопьянова, Е.С. Старченкова. М. и др.: Питер, 2005. - 336 с. 

3. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование. – Л.: ЛГУ, 1982.  

4. Гильяшева И.Н. Исследование интеллекта //Методы психологической 

диагностики и коррекции в клинике. – Л.: Медицина, 1983.  

5. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации /Отв. 

редактор А.Ф. Кудряшев. – Петрозаводск: Петраком, 1992. 

6. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология: 

Учебноепособие / В.Д. Менделевич. – 5-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. 

7. Общая психодиагностика /Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина –   М.: МГУ, 

1987.  

8. Панасюк А.Ю. Адаптированный вариант методики Д. Векслера. – М.: НИИ 

психоневрологии, 1976. 

9. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии /Под 

общей ред.  А.А. Крылова, С.А.Маничева. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2000.  

10. Психодиагностика: теория и практика. Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1986.  

11. Психологическиетесты /Под ред. Амхеджанова Э.Р. – М., 1995.  

12. Розанов В.А., Псядло Э.М., Самара О.Е. и др. Методическиеуказания по 

проведению психологического тестированияработников МЧС.- Одесса, 2011. – 

25с. 

13. Розанов В.А., Псядло Є.М., Самара О.Е. и др. Проведення психологічного 

тестування працівників МНС. – Одеса, 2012. – 39 с. 

14. Словарь-справочник по психологической диагностике / Бурлачук Л.Ф., 

Морозов С.М. – Киев: Наук. думка, 1989.   
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Додаткова: 

1.      Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А. Психология в медицине/Г.С. Абрамова, Ю.А. 

Юдчиц. - М.: Наука, 1998. - С.231-244. 

2.      Авхименко М.М. Некоторые факторы риска труда медика/М.М. Авхименко 

// Медицинская помощь. - М.: Медицина, 2003. - № 2. - С.25-29. 

4.      Бойко В.В. Синдром "эмоционального выгорания" в профессиональном 

общении/В.В. Бойко. - СПб.: Питер, 1999. - 105 с. 

5.      Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других/В.В. Бойко. 

- М.: Наука, 1996. - 154 с. 

7.      Вопросы медицинской деонтологии и психотерапии / Под ред. И.М. Виш. - 

Тамбов. - 1974. 478 с. 

 8.     Гнездилов А.В. Пути на Голгофу. Очерки работы психотерапевта в 

онкологической клинике и хосписе. СПб.: АОЗТ фирма "КЛИНТ", 1995. 136 с. 

9.     Иванюшкин А.Я. Новая медицинская этика приходит из хосписа // Человек. 

1994. N 5. С. 105-108. 

10.  Липтуга М.Е. Паллиативная помощь: Краткое руководство. Архангельск, 

2006.192 с. 

11.   Модников О.П., Шарафутдинов М.Г., Емельянцев Н.Е. и др. Введение в 

паллиативную медицину // Учебно-методическое пособие. Ульяновск: УлГУ 

2004. 48 с. 

Електроні бібліотеки 

http://www.vusnet.ru/biblio/ 

http://orel.rsl.ru/ps/og.htm 

http://www.iqlib.ru/ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - наукова електрона  бібліотека 

http://psy.su/guide/psy_book  

http://psylib.org.ua/books/index.htm 

Психологічна бібліотека «Самопізнання та саморозвиток» http://psylib.kiev.ua. 

Бібліотека «Флогістон» 

http://flogiston.ru/library 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sops/index.html 

Вісник МГУ. Психологія 

http://www.law.msu.ru/vestnik.htm/ 

Книжки та статті з різноманітних напрямків психології 

http://psychology.net.ru/articles 

Електроний збірник з психології: http://www.bitnet.ru/psycho/ 

 

 

 

 

http://www.vusnet.ru/biblio/
http://orel.rsl.ru/ps/og.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://psy.su/guide/psy_book
http://psylib.org.ua/books/index.htm
http://psylib.kiev.ua/
http://flogiston.ru/library
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sops/index.html
http://psychology.net.ru/articles
http://www.bitnet.ru/psycho/
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ДОДАТОК 1 
 

Завдання на  виробничу (переддипломну)  практику в Головному  

управлінні ДСНС України в Одеській області: 

Рекомендованими для використання в проведених студентом дослідженнях 

є такі методики і методи: 

Для отримання інформації про особистісні характеристики співробітників 

служб порятунку МНС: 

- Особистісний опитувальник NEO-PI-R. 

Для діагностики психосоціального благополуччя співробітників служб 

порятунку МНС: 

- Шкала благополуччя ВООЗ. 

- Шкала безнадійності (скорочена шкала Бека). 

- Шкала депресії Бека. 

- Шкала гніву Спілбергера. 

- Шкала схильності до насильницьких дій Плутчика. 

Для діагностики сукупності особистісних ресурсів стресодолаючої 

поведінки співробітників служб порятунку МНС: 

- Копінг-тест Р. Лазаруса, С.Фолкмана 

- опитувальника визначення «Індексу життєвого стилю» (Л.І. Вассерман, 

О.Ф. Еришев і ін.). 

- Методика Н.Холла на визначення рівня емоційного інтелекту. 

- Опитувальник «Стратегії подолання стресових ситуацій» (SACS) 

С.Хобфола. 

- Опитувальник емоційної креативності Дж. Еверілл (ECI). 

Завдання виробничої практики  

 в мобільній паліативній службі  ЦПМСД 4: 

Рекомендованими для використання в проведених студентом дослідженнях 

є такі методики і методи: 

Для отримання інформації про особистісні характеристики паліативних 

пацієнтів, їх родичів, та співробітників служби мобільної паліативної допомоги: 
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- Особистісний опитувальник NEO-PI-R. 

Для діагностики психосоціального благополуччя паліативних пацієнтів, їх 

родичів, та співробітників служби мобільної паліативної допомоги: 

- Шкала благополуччя ВООЗ. 

- Шкала безнадійності (скорочена шкала Бека). 

- Шкала депресії Бека. 

- Шкала гніву Спілбергера. 

- Шкала схильності до насильницьких дій Плутчика. 

Для діагностики сукупності особистісних ресурсів стресодолаючої 

поведінки родичів паліативних пацієнтів, та співробітників служби мобільної 

паліативної допомоги: 

- Копінг-тест Р. Лазаруса, С.Фолкмана 

- Опитувальник визначення «Індексу життєвого стилю» (Л.І. Вассерман,   

О.Ф. Еришев і ін.). 

- Опитувальник «Стратегії подолання стресових ситуацій» (SACS)  

С.Хобфола. 

Для діагностики професійного вигорання у співробітників служби 

мобільної паліативної допомоги: 

- Опитувальник «Діагностика рівня емоційного вигорання» В.В. Бойко 

- Опитувальник ОРПВ «Ставлення до роботи і професійне вигорання 

- Опитувальник виявлення емоційного вигорання MBI. К. Маслач і С. 

    Джексон. 

- 16-факторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла 

- 4. Методика вимірювання рівня тривожності Ч. Д. Спілбергера. 

- Методика діагностики показників і форм агресії А. Басса і А.Даркі.  

 Адаптація А. К. Осницького (опитувальник ворожості Басса-Дарки) 

- Методика дослідження самовідносини П.С. Пантелєєв, МІС 

- Шкала самооцінки дісстрессу 
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ДОДАТОК 2 

Приблизний календарно-тематичний план проходження практики  

в мобільній паліативній службі ЦПМСД 4, м. Одеса, вул. Філатова 7-А 

№  

 

Розділ практики 

Тривалість 

практики,   

тиждень 

1. Вивчення   ситуації  конкретного  

організаційного медико-соціального та психологічного 

запиту, складання програми, формулювання гіпотез, 

вибір методів, визначення процедури проведення 

досліджень, підготовка робочих  матеріалів. 

1 

2. Проведення   дослідження та запланованих 

навчально-педагогічних   заходів,  виконання 

поставлених завдань; первинна   обробка   одержаних 

результатів. 

2-3 

3. Аналіз одержаних результатів, складання 

висновків та підготовка звіту за матеріалами 

проведеного дослідження та виконаних робіт. 

4 
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ДОДАТОК  3 

 

 

                       МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

 

ЗВІТ 

про проходження виробничої практики із спеціальності 

053 «Психологія» 

 

Виконав(ла):………………...
 

Курс: 2 м. 

Спеціальність: психологія  

Форма навчання:  денна/заочна 

Керівник від кафедри:_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Захищено  ___________ 2021 р. 

Національна шкала _____________ 

Кількість балів _________________ 

Оцінка: ECTS  __________________ 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Одеса – 2021 
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ДОДАТОК 4  

                              МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І.МЕЧНИКОВА 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦАЛЬНОЇ РОБОТИ 

                                   Кафедра  практичної та  клінічної психології 

ЗВІТ  

 Про виробничу практику студента 2 курсу факультету психології та соціальної роботи 

                        _____________________________________________ 

                      що пройшов практику з __.__.2021___ по  __.__. 2021_ 

І. РОБОТА НА БАЗІ ПРАКТИКИ 

1. Назва організації та місце знаходження 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

2. Вивчення та проведення короткого аналізу документів, що використовуються в діяльності 

організації 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Вивчення та описання основних методів та прийомів роботи психолога 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Перелік літератури, методичних матеріалів, що використовувалися студентом у процесі 

проходженняпрактики______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ВИСНОВКИ СТУДЕНТА З ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Студент _________________________ «______»__________________2021___р. 

Керівник практики  ________________________ 


