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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Проходження практики має на меті підвищення рівня освіти,
всебічного розвитку особистості студента, його здатності пос-
тійно вдосконалювати психологічну, медико-психологічну, нау-
ково-дослідну та педагогічну майстерність.

Науково-дослідна та педагогічна практика студентів-магістрів
вищої школи медико-психологічного напряму проводиться для
перевірки та закріплення знань і практичних навичок, отрима-
них при вивченні основних практичних і теоретичних дисциплін.
Практика спрямована на подальше поглиблення й удосконален-
ня знань і вмінь роботи медичного психолога в лікувально-про-
філактичних закладах, а також на проведення науково-дослід-
ної роботи, підготовку та здійснення педагогічної діяльності.

Під час практики студент підтверджує рівень засвоєння на-
вичок психодіагностичної, психокорекційної та консультатив-
ної роботи з основами етики й медичної та психологічної деон-
тології, набуття й закріплення навичок, професійно необхідних
медичному психологу в різних видах діяльності — від профе-
сійного комплексу знань, вмінь, навичок практичного медично-
го психолога до вищого рівня викладацької та науково-дослід-
ної діяльності.

МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ

1. Мета і завдання практики: перевірка на практиці знань та
умінь, отриманих при вивченні основних практичних і теоре-
тичних дисциплін, психіатрії, наркології, нейропсихології, пси-
хофізіології, патопсихології, психотерапії а також медичної пси-
хології, патопсихології і психокорекції; подальше поглиблення
та вдосконалення практичних навичок у профільній сфері; оз-
найомлення з навчальними планами, документацією, методич-
ними матеріалами кафедри; підготовка до семінарських і лек-
ційних занять відповідної тематики; оволодіння вміннями
здійснювати педагогічну діяльность; ознайомлення з принципа-
ми та основами науково-дослідної роботи; виконання певної ча-
стини науково-дослідної роботи; ознайомлення з організацією
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медико-психологічної служби, основами організації охорони здо-
ров’я на амбулаторному етапі.

2. Перелік теоретичних знань
Після проходження практики студенти мають знати:
1. Принципи організації та основи законодавства України з

охорони здоров’я.
2. Основи сучасної класифікації психічних і поведінкових

розладів (МКХ-10).
3. Предмет і завдання медичної психології.
4. Основні теоретико-методологічні проблеми медичної пси-

хології.
5. Системний підхід до розуміння психологічної структури

захворювання, лікування і реабілітації хворих.
6. Основні (фундаментальні) медичні поняття: етіологія, па-

тогенез, саногенез, симптом, синдром, клінічний діагноз,
патопсихологічний діагноз, нейропсихологічний діагноз,
оцінка психологічного стану, функціональний діагноз.

7. Основи загальної та спеціальної психіатрії.
8. Межові психічні розлади (неврози).
9. Саморуйнівну поведінку.

10. Психологічні (психогенні) фактори в етіології, патогенезі
і патопластиці психічних і психосоматичних порушень.

11. Порушення психічної адаптації, стресові розлади, кри-
зові стани.

12. Поняття психологічного діагнозу.
13. Стандартизовані і нестандартизовані патопсихологічні ме-

тодики.
14. Класифікацію психологічних тестів.
15. Експериментально-психологічні методики для дослідження

основних психічних процесів у пацієнтів.
16. Аналіз отриманих результатів.
17. Диференційно-діагностичне і експертне значення патопси-

хологічного дослідження для оцінки динаміки лікування.
18. Патопсихологічну феноменологію, її нозологічну і синд-

ромологічну специфіку та її діагностичне та експертне зна-
чення.
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19. Основні концепції психосоматичних розладів.
20. Теоретичні, методологічні і методичні підходи при вирі-

шенні завдань психопрофілактики і психогігієни.
21. Реабілітаційний підхід у медичній психології.
22. Основні принципи психологічного супроводу лікувально-

го процесу.
23. Психологічні аспекти медикаментозної і немедикаментоз-

ної терапії.
24. Особливості роботи медичних психологів у стаціонарі, ам-

булаторно-профілактичних закладах.
25. Психологічні основи психотерапії.
26. Правові аспекти діяльності медичних психологів.
27. Деонтологічні аспекти поведінки медичного психолога.
28. Поняття про механізми психологічного захисту особис-

тості.
29. Співвідношення понять: особистість і хвороба, основні прин-

ципи психологічного супроводу лікувального процесу.
30. Організацію психотерапевтичного середовища в лікуваль-

них закладах.
31. Взаємовідносини: лікар — хворий.
32. Медико-психологічні аспекти поведінки: спілкування, ро-

льова поведінка, взаємодія у групах.
33. Базисні психотерапевтичні теорії та напрями: сугестивна,

психодинамічна, поведінкова, екзистенційно-гуманістич-
на; особистісно-орієнтована психотерапія.

34. Основні форми психотерапії: індивідуальна, групова,
сімейна, терапія середовищем.

35. Механізми лікувальної дії психотерапії; нозологічну спе-
цифіку і вікові аспекти психотерапії.

36. Невербальні методи психотерапії: музикотерапія, артте-
рапія, бібліотерапія тощо.

37. Критерії і методи оцінки ефективності психотерапії; пра-
вові і деонтологічні аспекти медичного психолога.

38. Структуру і напрями науково-дослідних робіт.
39. Основи і підґрунтя науково-дослідної роботи.
40. Статистичні обрахування опрацьованого матеріалу.
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41. Ведення науково-дослідної документації.
42. Ведення навчально-педагогічної документації.
43. Підготовка методичних матеріалів до проведення семі-

нарських і лекційних занять.

3. Перелік практичних умінь
Після проходження практики студенти повинні уміти:
1. Проводити психологічні дослідження з урахуванням но-

зологічної і вікової специфіки.
2. Установлювати необхідний психологічний контакт.
3. Планувати і організовувати психологічні дослідження.
4. Володіти основними експериментально-психологічними ме-

тодами дослідження особистості та нейропсихологічними
дослідженнями.

5. Проводити патопсихологічне дослідження.
6. Робити кількісний і якісний аналіз результатів досліджен-

ня.
7. Організовувати і проводити комп’ютерну діагностику.
8. Організовувати психотерапевтичне середовище, проводи-

ти особистісні і професійно-орієнтовані тренінги.
9. Проводити первинне інтерв’ю, огляд, обстеження хворих

у психіатричному стаціонарі.
10. Проводити первинне інтерв’ю, огляд, обстеження хворих

у відділенні неврозів і граничних станів, загальносома-
тичних і психосоматичних відділеннях.

11. Заповнювати медико-психологічну частину історії хвороби.
12. Проводити психодіагностику і психокорекцію.
13. Володіти адекватними психокорекційними методиками та

прийомами з урахуванням клінічних проявів і особистості
пацієнта.

14. Володіти методами і прийомами групової психокорекції.
15. Володіти методами проведення особистісних і професій-

но-орієнтованих тренінгів.
16. Застосовувати методи психокорекції в інших галузях ме-

дицини.
17. Проводити семінарське заняття за профільною тематикою.
18. Проводити лекційне заняття за профільною тематикою.
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19. Організовувати та проводити науково-дослідну роботу.
20. Здійснювати математико-статистичну обробку отриманих

даних.
21. Готувати науково-дослідні матеріали до друку, участі в

конференціях у вигляді доповідей, статей, стендових ма-
теріалів.

4. Структура навичок і вмінь, якими має опанувати студент
Під час проходження практики студенти повинні закріпити та

набути навичок з психокорекції: проведення клінічного інтерв’ю
(психологічна бесіда, збирання психологічного анамнезу); уста-
новлення необхідного психологічного контакту; діагностики
патопсихологічних регістр-синдромів; планування і організації
патопсихологічних досліджень; проведення кількісного і якісно-
го аналізу результатів дослідження; оцінювання та планування
психокорекційних впливів, ведення документації кафедри — на-
вчальних планів, методичних матеріалів кафедри; а також з підго-
товки до семінарських та лекційних занять відповідної тематики;
оволодіння вміннями здійснення педагогічної діяльності; ознай-
омлення з принципами та основами науково-дослідної роботи;
виконання частини науково-дослідної роботи; застосування ме-
тодів психологічної корекції, психологічного консультування.

ОРГАНІЗАЦІЯ  І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Науково-дослідна та педагогічна практика студентів-магістрів
вищої школи медико-психологічного напряму проводиться в
обсязі медичного психолога та психолога-консультанта у клінічно-
му відділенні психіатричного стаціонару або відділенні межо-
вих станів (неврозів) психоневрологічного диспансеру, а також
співробітника кафедри або науково-дослідного підрозділу на-
вчальної установи тривалістю 4 тижні.

Загальний та орієнтовний термін циклу науково-дослідної та
педагогічної практики може бути змінений профільною кафед-
рою за узгодженням навчальної частини з метою оптимізації
проходження практики.
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Для проходження науково-педагогічної практики студента-
ми спеціальності “Психологія” спеціалізації “Медична психо-
логія” на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра можуть
бути використані такі види баз: науково-дослідні установи ме-
дичного профілю, медичні лікарняні установи, поліклінічні ме-
дичні заклади, стаціонарні медичні установи різного профілю,
лікувальні та медико-профілактичні реабілітаційні установи і
центри, профільні кафедри вищих навчальних закладів, інших
закладів освіти і науки. Вибір закладу проходження практики
зумовлений орієнтацією кафедри медичної психології та психо-
корекції, переліком відповідних баз практики, актуальними на-
вчально-методичними завданнями студента.

Обов’язки організаторів та учасників практики.
Загальне керівництво практикою здійснює керівник практи-

ки, який призначається завідуючим кафедри.
Керівництво практикою студентів по кафедрі покладається

завідуючим кафедри на його заступників, які планують розподіл
студентів-практикантів між керівниками практики, а також
здійснюють систематичний контроль за проходженням практики.

До керівництва виробничою практикою залучаються кваліфіко-
вані і досвідчені викладачі кафедри. При призначенні керівника-
методиста враховуються його наукові інтереси та спеціалізація сту-
дента-практиканта. Після закінчення практики викладачеві дору-
чається керівництво дипломною роботою цього студента.

В обов’язки керівника практики від профільної кафедри вхо-
дить підготовка наказу про практику, загальне керівництво нею
та координація методичного керівництва з боку кафедри.

Індивідуальне керівництво практикою кожного студента без-
посередньо здійснює призначений кафедрою керівник практики
від бази (відповідно до педагогічного навантаження). В обо-
в’язки керівника входить постійна допомога студенту-практи-
канту у виконанні всіх завдань практики, їх оцінка та підготов-
ка відповідної звітної документації про проходження практики.

Керівництво практикою студентів безпосередньо на базах
практики доручається кваліфікованим досвідченим фахівцям у
галузі медичної психології, психології, психіатрії, обов’язком
яких є: ознайомлення студентів з робочими місцями, необхідни-
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ми документами та проведення докладного інструктажу щодо
вимог організації; методичне керівництво і консультації з пла-
нування, організації і проведення медико-психологічних заходів;
формування у практикантів практичних умінь і навичок медич-
ного психолога, навичок етичної та деонтологічно обґрунтова-
ної поведінки, професійного підходу в організації ефективної
медико-психологічної допомоги.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми прак-
тики забезпечує кафедра медичної психології та психокорекції.

Керівник практики від кафедри:
• перед початком практики контролює готовність баз прак-

тики до прибуття практикантів і надає необхідні методичні
консультації щодо відповідної підготовки таких місць;

• здійснює організаційні заходи перед прибуттям студентів
на практику: інструктує студентів про порядок проход-
ження практики, забезпечує проектантів необхідними до-
кументами (направлення, програма, щоденник, календар-
ний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації
тощо);

• інформує студентів щодо системи і правил звітування з
практики (підготовка письмового звіту, щоденника, пла-
ну-графіка, тексту звіту та інших вимог, що встановлю-
ються кафедрою медичної психології з урахуванням конк-
ретного місця практики);

• контролює забезпечення сприятливих умов праці протягом
часу перебування студентів на практиці або стажуванні;

• у складі комісії приймає заліки з практики.

Керівник практики від бази (підприємства):
• забезпечує організаційні заходи під час проходження прак-

тики студентів;
• забезпечує якісне проходження практики згідно з програ-

мою;
• контролює виконання практикантами правил внутрішньо-

го розпорядку;
• у складі комісії приймає заліки з практики.
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Студенти зобов’язані:
• перед початком практики проконсультуватись у керівника

від кафедри щодо змісту, етапів, форм практики, терміну
та всіх необхідних для її проходження документів і право-
вих засад;

• своєчасно прибути на базу практики;
• у повному обсязі виконати завдання, визначені програ-

мою практики;
• своєчасно і в повному обсязі подати звіт з практики, який

має містити висвітлення та аналіз власних видів діяль-
ності при проходженні практики і науково-педагогічних
здобутків у галузі медичної психології.

Практикант повинен щодня записувати у щоденник інформа-
цію про роботу, яку він виконує, свої враження про її успішність
та ефективність. Керівник практики від підприємства оцінює
щоденну роботу і затверджує підписом. По закінченні практики
керівник від бази практики в короткій рецензії характеризує
свої враження щодо професійної підготовки практиканта, його
ставлення до виконуваної ним роботи, особистих якостей (пра-
цездатність, відповідальність, компетентність) і зазначає недо-
ліки, що підлягають виправленню.
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Орієнтовний сумарний план-графік проведення практики
№  
пор. Заходи 

  1 Скласти програму і організувати психологічне дослідження хворого 
  2 Провести спостереження та психологічну бесіду (аналог клінічного ін-

терв’ю) 
  3 Провести патопсихологічне дослідження серед хворих 
  4 Організувати науково-дослідну роботу — виокремити теоретичний ма-

теріал відповідно до теми роботи, підібрати теоретичний матеріал, спла-
нувати дослідження, опрацювати досліджувану групу, отримати первин-
ний матеріал, провести статистичну обробку матеріалу, підготувати до-
повіді 

  5 Спланувати семінарське заняття. Підібрати відповідний матеріал, струк-
турувати його, розбити по хвилинах, підготувати допоміжні матеріали, 
методичні засоби, наочний матеріал тощо 

  6 Провести семінарське заняття. Проаналізувати його. Провести рефлекси-
вне самоспостереження за ходом проведеного заняття 

  7 Спланувати лекційне заняття. Підібрати відповідний матеріал, структу-
рувати його, розбити по хвилинах, підготувати допоміжні матеріали, ме-
тодичні засоби, наочний матеріал тощо 

  8 Провести лекційне заняття. Проаналізувати його. Провести рефлексивне 
самоспостереження за ходом проведеного заняття 

  9 Спланувати медико-психологічне консультування і психокорекцію осіб з 
проявами страху і тривоги 

10 Спланувати медико-психологічне консультування і психокорекцію осіб у 
стані посттравматичного стресу 

11 Спланувати медико-психологічне консультування і психокорекцію хво-
рих з психосоматичними розладами 

12 Спланувати медико-психологічне консультування і психокорекцію осіб 
із суїцидальною поведінкою 

13 Спланувати медико-психологічне консультування і психокорекцію хво-
рих з психічними (психотичними) розладами 

14 Спланувати медико-психологічне консультування і психокорекцію хво-
рих на алкоголізм, наркоманію і токсикоманію 
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ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

1. Структура науково-дослідної та педагогічної виробни-
чої практики

Педагогічна практика складається з навчально-методичного
та аудиторного розділів і передбачає:

1. Відвідування лекцій, семінарських занять, консультацій,
іспитів, що проводять керівники практики або викладачі
груп, в яких планується робота практиканта.

2. Відвідування занять, що проводять студенти-практикан-
ти, з подальшим аналізом їх в усній або письмовій формі.

3. Ознайомлення з навчальними планами та програмами ба-
зової або випускної кафедри.

4. Підготовку навчально-методичних матеріалів до семінарсь-
ких занять і лекцій відповідно до тематики, що її визна-
чив керівник практики.

5. Проведення окремих семінарських і лекційних занять відпо-
відно до тематики, що її визначив керівник практики.

Науково-дослідна практика передбачає:
1. Участь у науково-дослідній роботі профільної кафедри та

суміжних кафедр, науково-дослідних установ.
2. Самостійну науково-дослідну роботу за профільною те-

матикою кафедри.
3. Активну участь у ґрунтовних наукових дослідженнях, що

проводяться науковими працівниками профільної кафед-
ри, підготовці науково-дослідних матеріалів.

4. Математичну обробку отриманих даних.
5. Підготовку науково-дослідних матеріалів до друку, участь

у конференціях у вигляді доповідей, статей, стендових
матеріалів.

Під час проходження практики студенти можуть вибрати, за
умови узгодження з керівником практики, навчально-дослідниць-
ку роботу, використовуючи знання, отримані у вищому медич-
ному закладі, та результати практичних досліджень, працюють
з медичною літературою та літературними джерелами із загаль-
ної та медичної психології.

Дослідницька робота здійснюється у формі підготовки струк-
турованого реферату, виконання індивідуальних завдань, з ви-
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користанням елементів експериментально-психологічних обсте-
жень, доповідей чи повідомлень на науково-практичних конфе-
ренціях лікарень із складанням таблиць, схем, діаграм, стендів-
лекцій тощо. Якщо кілька студентів працюють в одному напрямі,
то можна провести конференцію на цю тему, заслухати та обго-
ворити їхні реферати.

Тематика є профільною та узгоджується з керівниками прак-
тики. Теми дослідницьких робіт розробляються профільними
кафедрами. Студент може запропонувати і виконати власну тему,
що відповідає програмі виробничої практики, попередньо узго-
дивши її із своїм керівником від навчального закладу.

Результатами дослідної роботи є друковані праці в наукових і
науково-популярних виданнях або оприлюднення отриманих да-
них на внутрі- та міжвузівських конференціях, вони також мо-
жуть бути фрагментом дипломної роботи студента.

При виконанні програми науково-педагогічної магістерської
практики навчальним планом можуть бути передбачені та вклю-
чені такі види робіт:

• участь в організації та проведенні науково-дослідних за-
ходів, що виконуються профільною кафедрою та суміж-
ними кафедрами;

• участь в організації та проведенні роботи тематичних
гуртків, що працюють у напрямі медичної психології та
суміжних дисциплін;

• участь у підготовці навчально-методичних матеріалів і по-
сібників, необхідних і корисних у роботі навчально-мето-
дичної частини та профільних кафедр.

2. Підбиття підсумків практики. Форми і методи контролю
Практика оцінюється цикловою комісією у складі керівника

практики від навчального закладу та керівника практики від
бази з урахуванням зауважень керівників, оформленої звітної
документації, самооцінки студента.

Студенту, який не виконав програми практики з поважних
причин, може бути надано право повторного її проходження за
умов, визначених кафедрою і навчальною частиною.

Контроль за проходженням практики здійснює керівник прак-
тики з метою виявлення недоліків і надання практичної допомо-
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ги студентам у процесі виконання практики та оформлення звітної
документації.

Керівники практики перевіряють організацію роботи практи-
кантів, процес виконання програми, ставлення до виконання зав-
дань, правил внутрішнього розпорядку. Контроль здійснюється у
формі планових (поточних) співбесід, безпосереднього спостере-
ження, аналізу звітної документації, підсумкової конференції.

Підсумки практики підбиваються після завершення терміну
практики на заключній конференції (після подання звітної до-
кументації, відкритого захисту перед цикловою комісією).

3. Тематичний план
У процесі проходження науково-педагогічної практики пе-

редбачається контроль знань з медичної психології за такими
темами:

1. Особливості і завдання патопсихологічного дослідження.
2. Методики експериментальної патопсихології.
3. Проведення патопсихологічного дослідження.
4. Аналіз отриманих результатів і висновки.
5. Функціональні проби і тести в патопсихології.
6. Деонтологічні аспекти діяльності патопсихолога.
7. Організація роботи патопсихологічної лабораторії.
8. Патопсихологічний експеримент.
9. Підбір експериментальних методик.

10. Методики дослідження уваги і сенсомотороних реакцій.
11. Патопсихологічна оцінка розладів уваги і сенсомоторних

реакцій.
12. Методики дослідження пам’яті.
13. Патопсихологічна оцінка розладів пам’яті.
14. Методики дослідження рівня і перебігу процесів мислення.
15. Патопсихологічна оцінка розладів мислення.
16. Психометричні методи дослідження інтелекту.
17. Патопсихологічна оцінка порушень інтелекту.
18. Дослідження почуттів та емоцій.
19. Патопсихологічна оцінка розладів афективної сфери.
20. Методики для дослідження особливостей особистості.
21. Проективні методи дослідження особистості.
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22. Нейропсихологічні методи дослідження.
23. Дослідження функції мови.
24. Дослідження праксису.
25. Дослідження гнозису.
26. Патопсихологічні дослідження хворих на шизофренію.
27. Патопсихологічні дослідження хворих з розумовими ва-

дами.
28. Патопсихологічні дослідження хворих з афективною па-

тологією.
29. Патопсихологічні дослідження хворих на епілепсію.
30. Патопсихологічні дослідження хворих на старече недо-

умство (старечу деменцію).
31. Патопсихологічні дослідження хворих на пресенильні

психічні розлади.
32. Патопсихологічні дослідження хворих на церебральний

атеросклероз.
33. Патопсихологічні дослідження хворих з наслідками че-

репно-мозкової травми.
34. Патопсихологічні дослідження хворих на алкоголізм.
35. Патопсихологічні дослідження хворих на наркоманію і

токсикоманію.
36. Патопсихологічні дослідження хворих з межовими нерво-

во-психічними розладами.
37. Патопсихологічні дослідження хворих на хворобу Альц-

геймера.
38. Патопсихологічні дослідження при акцентуаціях харак-

теру.
39. Патопсихологічні регістр-синдроми, їх нозологічна спе-

цифічність.
40. Предмет і завдання психотерапії.
41. Організація психотерапевтичної служби в Україні.
42. Етико-деонтологічні принципи у психотерапії.
43. Психопрофілактика: завдання, методи, види.
44. Психологічна допомога: психологічне консультування, пси-

хокорекція. Мета, завдання, різновиди, принципи, особ-
ливості.

45. Критерії і методи ефективності психотерапії.
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46. Форми психотерапії.
47. Раціональна психотерапія: мета, техніка, показання.
48. Сугестивна психотерапія: навіювання наяву, гіпнотерапія.
49. Наркопсихотерапія: техніка, варіанти, показання.
50. Самонавіювання (аутосугестія).
51. Аутогенне тренування Шульца.
52. Модифікації АТ: “органотренування”, Міровського-Шо-

гама, Алєксєєва, Філатова та ін.
53. Емоційно-стресова психотерапія.
54. Психоаналіз і недирективна психотерапія.
55. Класичний психоаналіз З. Фройда.
56. Психосинтез.
57. Позитивна психотерапія.
58. Нейролінгвістичне програмування.
59. Групова психотерапія.
60. Психодрама Морено.
61. Групова психотерапія: клієнтцентрована терапія Роджерса.
62. Поведінкова (біхевіоральна) психотерапія.
63. Гештальт-психотерапія.
64. Сімейна психотерапія.
65. Психотерапія у клінічній практиці.
66. Психотерапія у психіатрії: неврози, психопатії, психози.
67. Психотерапія при алкоголізмі та наркоманіях.
68. Навички підготовки та оформлення матеріалів для лек-

ційних і практичних занять.
69. Навички проведення міні-лекційних і практичних занять.

4. Критерії оцінювання практики
В оцінюванні проходження студентами практики мають бути

враховані такі положення:
• успішність і повнота виконання програми практики та інди-

відуальних завдань керівників;
• дотримання вимог професійної етики та деонтології, пра-

вил внутрішнього розпорядку бази практики;
• активність студента, ініціативність у процесі виконання

завдань;
• систематичність та якість ведення щоденника;
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• повнота, логічність, стилістична досконалість доповіді та
відповідей на запитання на заключній конференції;

• організованість, упевненість, інтерес до роботи.

Оцінка “відмінно” ставиться за умов:
• виконання студентом повного обсягу програми практики

та індивідуальних завдань керівників;
• впевненості, організованості і сумлінного ставлення до по-

кладених на студента обов’язків;
• дотримання вимог професійної етики та деонтології, вико-

нання правил внутрішнього розпорядку бази практики;
• високого рівня ініціативності, творчості, відповідного ета-

пу навчання рівня теоретичної та практичної підготовки;
• підготовки чітко, логічно структурованого звіту, що відпо-

відає вимогам оформлення звітної документації та вклю-
чає самооцінку студентом власної діяльності;

• наявності особистих думок студента та самоаналізу робо-
ти, наведених у щоденнику практики;

• вчасного та відповідно оформленого подання звітної доку-
ментації;

• позитивної характеристики з бази практики.

Оцінка “добре” ставиться за умов:
• виконання студентом повного обсягу програми практики;
• виявлення належного рівня теоретичної та практичної підго-

товки;
• дотримання основних правил професійної етики та деон-

тології з окремими недоліками;
• вчасного і відповідно оформленого подання звітної доку-

ментації;
• позитивної характеристики з бази практики;
• недостатнього рівня самоаналізу, творчості, ініціативності.

Оцінка “задовільно” ставиться за умов:
• виконання студентом основної програми практики та інди-

відуальних завдань, якщо є численні зауваження щодо про-
ходження практики;

• подання вчасно оформленої звітної документації.
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Оцінка “незадовільно” ставиться за умов:
• недотримання студентом вимог професійної етики та де-

онтології;
• порушення виробничої дисципліни і внутрішнього розпо-

рядку бази практики;
• невиконання завдань і програми практики;
• невчасного подання звітної документації.

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Щоденник науково-дослідної та педагогічної практики сту-
дента містить у хронологічній послідовності занотовані дані про
проведену роботу: особисто або беручи в ній участь. Записи про
виконану роботу перевіряються і візуються наприкінці практи-
ки керівником від бази і керівником від навчального закладу, а
також у щоденник записується характеристика роботи практи-
канта, яка підписується керівниками від бази та вищої школи і
завіряється печаткою установи бази практики.

На основі записів у щоденнику складається “Підсумковий
звіт студента про проходження практики”, де підсумовується
загальна кількість спостережень, психодіагностичних і психо-
корекційних процедур, психологічних консультацій, кількість
обстежених тощо. Частиною підсумкового звіту є “Звіт про на-
уково-дослідницьку роботу”, який оформлюється відповідно до
вимог щодо оформлення наукових і дослідницьких робіт.

Частиною підсумкового звіту також є опис лекційного і мето-
дичного матеріалів, підготовлених студентами-практикантами для
викладення на лекційних і практичних заняттях, рефлексивно-
го характеру звіт про самостійне (під керівництвом і контролем
керівників практики) проведення навчальних занять.

Залік складається студентами в останній день виробничої
практики комісії, до складу якої входять керівник практики від
вищої школи і керівник (загальний і безпосередній) від бази
практики.

Критерієм якості проходження практики є засвоєння практич-
них навичок, умінь, знань, передбачених програмою з виробни-
чої практики, виконання практичних завдань практики.
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Загальна оцінка за підписом викладача-керівника практики
заноситься до залікової книжки студента і заліково-екзамена-
ційної відомості (протоколу).

Протягом тижня після закінчення практики керівник від вищо-
го навчального закладу подає відомість до відповідного деканату.

Зразок оформлення щоденника науково-дослідної
та педагогічної практики магістра медичної психології
про роботу за спеціальністю “Медична психологія”

студент____________________________________ групи____

на базі ______________з _____ 200_ р. до _____200_ p.

Керівник (від бази) __________________________________

Керівник (від навчального закладу) _____________________

Дата, 
години 
роботи 

Перелік  і зміст практичних навичок  Підпис  
викладача 

 Проведення клінічного інтерв’ю (психологічна бесіда, 
збирання психологічного анамнезу, аналіз біографії). 
Результати та інтерпретація наведені в додатках. 
Проведення патопсихологічного дослідження 
порушень інтелекту за допомогою прогресивних 
таблиць Равена, теста Векслера. Результати та 
інтерпретація досліджень наведені в додатках. 
Проведення патопсихологічного обстеження пацієнта 
з акцентуаціями характеру за опитувальником 
Шмішека. Протокол дослідження наведено в додатку. 
(Як основа звітного документа використовується 
карта психологічного обстеження, описана вище.) 

 

 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


2 0

Підсумковий звіт
про виконану роботу під час науково-дослідної
та педагогічної практики студентів спеціальності

“Психологія”, (спеціалізація “Медична психологія”,
освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр)

Структура звіту
Титульна сторінка.
Зміст.
Вступ.
У вступі вказуються база практики, мета, завдання, структу-

ра практики, основні напрями практичної роботи, опис частини
науково-дослідної роботи студента, яку буде виконано протягом
практики, а також педагогічної діяльності, основні методичні
зауваження, короткі підсумки практичної роботи.

Оволодіння практичними навичками
Розділ містить табличну частину, що включає попередню таб-

лицю щодо оволодіння практичними навичками. Орієнтовний
перелік практичних навичок під час проходження практики:

№ 
пор. Практичні навички Кіль- 

кість 

Відмітка 
про 

виконання 
1 2 3 4 
1 Скласти програму і організувати 

психологічне дослідження хворого 
  

2 Провести спостереження та психологічну 
бесіду (аналог клінічного інтерв’ю) 

  

3 Провести патопсихологічне дослідження 
психічних функцій у хворих: 
сприйняття; 
уваги; 
пам’яті; 
мислення; 
інтелекту; 
емоційно-вольової сфери; 
стану свідомості 
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1 2 3 4 
  4 Виявити основні патопсихологічні регістр-синдроми   
  5 Виявити симптоми психічних розладів у психічно-

хворого (непсихотичними і психотичними) 
  

  6 Спланувати програму психологічної корекції   
  7 Організувати науково-дослідну роботу — виокреми-

ти теоретичний матеріал відповідно до теми роботи, 
підібрати теоретичний матеріал, спланувати дослі-
дження, опрацювати досліджувану групу, отримати 
первинний матеріал, провести статистичну обробку 
матеріалу, підготувати доповіді 

  

  8 Спланувати семінарське заняття. Підібрати матеріал, 
структурувати, розбити його по хвилинах, підготува-
ти допоміжні матеріали, методичні засоби наочний 
матеріал тощо 

  

  9 Провести семінарське заняття. Провести розбір за-
няття. Провести рефлексивне самоспостереження за 
процесом проведеного заняття 

  

10 Спланувати лекційне заняття. Підібрати матеріал, 
структурувати, розбити його по хвилинах, допоміжні 
матеріали, методичні засоби ілюстрування матеріалу 
тощо 

  

11 Провести лекційне заняття. Здійснити розбір заняття. 
Провести рефлексивне самоспостереження за проце-
сом проведеного заняття 

  

12 Спланувати медико-психологічне консультування і 
психокорекція осіб з проявами страху і тривоги 

  

13 Спланувати медико-психологічне консультування і 
психокорекція осіб у стані посттравматичного стресу 

  

14 Спланувати медико-психологічне консультування і 
психокорекція хворих з психосоматичними розлада-
ми 

  

15 Спланувати медико-психологічне консультування і 
психокорекція осіб із суїцидальною поведінкою 

  

16 Спланувати медико-психологічне консультування і 
психокорекцію хворих з психічними (психотичними) 
вадами 

  

17 Спланувати медико-психологічне консультування і 
психокорекцію хворих на алкоголізм, наркоманію і 
токсикоманію 
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Теоретичний розділ.
Теоретичний розділ має містити два напрями роботи студен-

та під час практики — науково-дослідний та педагогічний.
Науково-дослідний розділ містить опис обов’язкової науко-

во-дослідної роботи, проведеної протягом терміну практики.
Частина матеріалів розділу може бути присвячена тематиці май-
бутньої дипломної роботи студента, який виконував її під час
практики.

Педагогічний розділ містить частину розробки і викладення
лекційного матеріалу і планів проведення семінарських занять
за вибраною студентом тематикою та узгодженою з викладачем.

Практична робота протягом практики.
Цей розділ складається з практичних матеріалів, які студен-

ти напрацьовують під час проведення практики. Це — результа-
ти обстеження хворих, результати патопсихологічного обстежен-
ня, психологічні інтерв’ю тощо. Обов’язкове стисле підсуму-
вання викладеної роботи.

Висновки.
Розділ містить докладне описання підсумків практики для

самого студента. Опис включає систематизовану докладну реф-
лексію на власну діяльність студента під час практики. Основну
увагу слід присвятити власним позитивним, опрацьованим умін-
ням і власним обмеженням, що їх спостеріг студент під час прак-
тики.

Перелік посилань.

Додатки.
Містять деякі результати досліджень невербалізованого ха-

рактеру — малюнки, графіки тощо. Також наводяться описи та
бланки методик, використаних під час роботи з пацієнтами.
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Додаток 1

Зразок оформлення листа* про проходження практики
Директору ________________________

(повна назва інституту)
_________________________________

(прізвище та ініціали)
_________________________________

(прізвище та ініціали студента)
Група ____________________________
Спеціальність _____________________
Форма навчання ___________________

Прошу дозволити проходження ________________________ в термін
(вид практики)

з “__” _______ по “__” _______ на базі ________________________
(повна назва закладу)

_______________________________________________________________________

Керівник практики від ___________________________________________
(повна назва навчального закладу — бази практики)

_______________________________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада)

Погоджено:
________________________________ _____________________

“_____” _____________________
                (дата)
________________________________ _____________________

“_____” _____________________
                 (дата)
           МП

___________________________
(підпис студента)

“_____” __________________
               (дата)

* Лист надсилається в інститут на ім’я директора за 1,5–2 місяці до початку практики.

(підпис керівника практики від
навчального закладу — бази практики)

(прізвище та ініціали)

(підпис керівника навчального закладу) (прізвище та ініціали)

ДОДАТКИ
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Додаток 2

Щоденник практики студента

Щоденник розроблено за формою відповідно до “Положення
про практику студентів МАУП”, затвердженого наказом Прези-
дента Академії від 17 січня 2005 р. № 04-о, і містить такі скла-
дові:

• перша сторінка, де визначено вид практики студента, на-
вчальний підрозділ, курс, група, спеціальність;

• направлення на практику;
• календарний план проходження практики;
• звіт про виконання програми практики;
• відгук керівника практики від підприємства і оцінка робо-

ти студента;
• відгук керівника практики від Академії про роботу сту-

дента;
• основні положення практики;
• правила ведення й оформлення щоденника.
Бланки щоденника за формою можна отримати під час уста-

новчої конференції практики (на випускній кафедрі, в навчальній
частині, деканаті).
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Додаток 3
Зразок оформлення титульної сторінки звіту
про виконання ________________ практики

(вид практики)
 студентом спеціальності ___________________________

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

ЗВІТ
 про виконання програми _________________ практики

(вид практики)

студента __________________________________________
___________________________________________________

    (прізвище, ім’я, по батькові)

групи _____________________________________________

Спеціальність ______________________________________

Кваліфікаційний рівень ______________________________

База практики _____________________________________
(повна назва)

Керівник практики
від бази практики
_____________________
 (посада, прізвище, ініціали)

Київ 200_

Керівник практики
від випускної кафедри
____________________________
  (посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищено
“___” __________200_ р.

________________________
Підпис
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Відповідальний за випуск Н. Г. Потапенко
Редактор О. І. Маєвська
Комп’ютерне верстання Т. В. Кулік

Зам. № ВКЦ-2138

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП)
03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП
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