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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Проходження навчальної практики має на меті підвищення рівня 
освіченості, всебічного розвитку особистості студента, його здатності 
до навчання та самостійного вдосконалення набутих знань і нави-
чок.

Навчальна практика студентів вищої школи проводиться для 
формування навички самостійного навчання, перевірки ступеня 
оволодіння знаннями і практичними навичками, отриманими при 
вивченні основних практичних і теоретичних дисциплін. Так, сту-
дентам пропонується з метою перевірки готовності до практичного 
використання теоретичних знань на практиці, самостійна підготов-
ка теоретичного та практичного матеріалів до проведення групових 
занять за різним форматом. Таким чином вдосконалюються навички 
самостійної підготовки до навчання, підготовки до здійснення психо-
діагностичних процедур, групових занять, практичної психологічної 
роботи, підготовки до використання у власній діяльності основ етики 
і медичної та психологічної деонтології.

Навчальна практика (проміжна) передбачає поглиблення тео-
ретичного курсу знань, формування навичок самостійного набуття 
знань та досвіду, підготовки до навчання основних видів практики, 
до роботи в закладах лікувально-профілактичного та медико-психо-
логічного профілю. 

МЕТА  І  ЗМІСТ  ПРАКТИКИ 

Мета і завдання практики 
Основна мета навчальної практики для бакалаврів — підвищення 

здатності до самостійного навчання, мотивування до підвищення рів-
ня освіченості, всебічного розвитку особистості студента, вдоскона-
лення набутих знань і навичок.

Оскільки на момент проходження навчальної практики студен-
тів вищої школи рівень знань передбачає лише володіння основами 
психологічних знань, базовими дисциплінами, основним напрямом 
роботи є формування навички самостійного навчання за допомогою 
підготовки матеріалу до семінарських і практичних занять. Основ-
ним напрямом практичної роботи запропоновано проведення пси-
хотренінгу в межах навчальної групи як процедури, що передбачає 
структурований психологічний контакт, що має на меті способи реа-
лізації кінцевого результату. Важливим методичним засобом є ви-
користання ігрових навчальних елементів, доступних самостійному 
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виконанню з метою формування у студентів навичок успішного вирі-
шення навчально-практичних завдань. Студентам пропонується са-
мостійна підготовка теоретичного та практичного матеріалу до про-
ведення групових занять за різним форматом. 

Перелік теоретичних знань
Після проходження практики студенти повинні знати: 
1. Теоретичні засади і принципи проведення психодіагностичних 

процедур. 
2. Поведінкові прояви психологічних станів та процесів. 
3. Способи та прийоми фіксації психодіагностичних процедур. 
4. Основні принципи застосування психодіагностичних методик. 
5. Теоретичні основи проведення психотренінгів, основні види, 

мета, завдання, техніки.
6. Елементи структури психологічної роботи та тренінгу. 
7. Явище групової динаміки та міжгрупових взаємодій. 
8. Основні методи і прийоми психотренінгової роботи у групі. 
Перелік практичних вмінь
Після проходження практики студенти повинні уміти:
1. Сформулювати мету, план і завдання психодіагностичного дос-

лідження. 
2. Вибрати і застосувати психодіагностичний інструмент. 
3. Підготувати матеріали до психодіагностичної роботи.
4. Отримати і проінтерпретувати результати. 
5. Підготувати матеріали до тренінгової роботи.
6. Спланувати психотренінг.
7. Використати елементи психотренінгу в навчальному процесі.
структура навичок і вмінь, якими повинен опанувати студент
Під час проходження навчальної практики студенти повинні на-

бути та закріпити навички з проведення психотренінгової та психо-
діагностичної роботи, ознайомитися з основними способами психо-
логічної взаємодії — з’язування та встановлення певних особливостей 
інших осіб та себе (психодіагностична робота), спрямований вплив 
на певні параметри інших осіб (психологічний тренінг). Суттєвими 
параметрами, якими повинні опанувати студенти протягом проход-
ження навчальної практики, є самостійність у навчальному процесі, 
закріплення інтересу до оволодіння матеріалом, набуття позитив-
ного досвіду власної практичної діяльності в навчальній групі. При 
цьому досвід практичної та навчальної роботи має стосуватись двох 
основних напрямів психотренінгової та психодіагностичної роботи, 
засвоєння яких є підґрунтям подальшого навчального процесу.
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ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИКИ

Загальні положення організації практики
Навчальна практика студентів-бакалаврів вищої школи медико-

психологічного напряму здійснюється в умовах навчальної установи 
тривалістю 4 тижні. 

Загальна та орієнтовна тривалість циклу навчальної практики 
може бути змінена профільною кафедрою за узгодженням навчальної 
частини з метою оптимізації проходження циклу практики.

А. Серед баз практики для проходження студентами спеціаль-
ності “Психологія” спеціалізації “Медична психологія” на здобуття 
кваліфікаційного ступеня “бакалавр” навчальної практики можуть 
бути використані такі види баз: власні соціально-психологічні служ-
би навчальної установи, соціальна служба, установи з надання загаль-
них психологічних послуг, установи, що надають соціальні та соціаль-
но-психологічні послуги школам, дитячим дошкільним установам 
тощо. Вибір бази практики зумовлено орієнтацією кафедри медичної 
психології та психокорекції, переліком актуальних баз практики, ак-
туальними навчально-методичними завданнями студента. 

Б. Загальне керівництво практикою здійснює керівник практики, 
який призначається завідувачем кафедри.

Керівництво практикою студентів по кафедрі покладається заві-
дувачем кафедрою на його заступників, які планують розподіл сту-
дентів-практикантів між керівниками практики, а також здійснюють 
систематичний контроль за проходженням практики.

До керівництва навчальною практикою залучаються кваліфіко-
вані і досвідчені викладачі кафедри. 

До обов’язків керівника практики від профільної кафедри нале-
жать підготовка наказу про практику, загальне керівництво та коор-
динація методичного керівництва з боку кафедри.

Індивідуальне керівництво практикою кожного студента безпосе-
редньо здійснює призначений кафедрою керівник практики від бази 
(відповідно до педагогічного навантаження). Обов’язками керівника 
є постійна допомога студенту-практиканту у виконанні всіх завдань 
практики, їх оцінювання та підготовка відповідної звітної документа-
ції про проходження практики. 

Керівництво практикою студентів безпосередньо на базах практи-
ки доручається кваліфікованим досвідченим фахівцям у галузі медич-
ної психології, психології, психіатрії, обов’язком яких є: ознайомлення 
студентів з робочими місцями, необхідними документами та проведен-
ня докладного інструктажу відповідно до вимог організації; методичне 



6

керівництво і консультації з планування, організації і проведення за-
ходів; формування у практикантів практичних умінь і навичок медич-
ного психолога, навичок етично обґрунтованої поведінки, професійно-
го підходу в організації ефективної психологічної допомоги.

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практи-
ки забезпечує кафедра медичної психології та психокорекції.

Керівник практики від кафедри:
• перед початком практики контролює готовність баз практики до 

прибуття практикантів і надає методичні консультації щодо від-
повідної підготовки таких місць;

• забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед при-
буттям студентів на практику: інструктує студентів про порядок 
проходження практики, забезпечує практикантів необхідними 
документами (направлення, програма, щоденник, календарний 
план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо);

• інформує студентів про систему і правила звітування з практики 
(щодо підготовки письмового звіту, щоденника, плану-графіка, 
тексту звіту та інших вимог, які встановлюються кафедрою ме-
дичної психології з урахуванням конкретного 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) практики:
• забезпечує всі організаційні заходи під час проходження практи-

ки студентів;
• забезпечує якісне проходження практики згідно з програмою;
• контролює виконання практикантами правил внутрішнього тру-

дового розпорядку;
• у складі комісії приймає заліки з практики.

Студенти при проходженні практики зобов’язані:
• перед початком практики проконсультуватись у керівника від 

кафедри щодо суті, етапів, форм практики, часу її проходження 
та всіх необхідних для її проходження документів і правових за-
сад;

• вчасно прибути на підприємство, в організацію для проходжен-
ня практики;

• у повному обсязі виконати всі завдання, визначені програмою 
практики;

• вчасно та в повному обсязі подати звіт з практики.
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Практикант повинен щодня записувати у щоденник інформацію 
про роботу, яку він виконує, та 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 рівень професійної 
підготовки практиканта, його ставлення до виконуваної роботи, осо-
бисті якості (працездатність, відповідальність, компетентність) і вка-
зує на недоліки, що підлягають виправленню. 

В. Орієнтовний сумарний план-графік проведення практики.

Навчальна практика студентів спеціалізації “Медична психоло-
гія” (бакалавр) проводиться у вигляді семінарських занять, до яких 
студенти готують матеріал і доповідають на заняттях, окремих лек-
ційних занять з викладенням необхідного матеріалу, практичних за-
нять, на яких студенти складають план психодіагностичного дослід-
ження, підбирають методичні та допоміжні матеріали до проведення 
психодіагностики, здійснюють заплановані діагностичні дослідження 
в межах навчального процесу, планують, готують і проводять психо-
тренінг у навчальній групі.

Орієнтовний навчально-тематичний план заходів наведено ниж-
че. Тривалість і структура занять відповідно до заходів, їх наповнення 
та особливості проведення визначаються викладачем, який проводи-
тиме практичні заняття.

Навчально-тематичний план заходів

№ 
пор.

Заходи

1 2

1 Підготовка до виконання програми практики. Структурування 
напрямів діяльності. Формування студентом безпосереднього 
плану заходів

2 Обговорення питань психодіагностики та психологічного тренінгу. 
Перевірка теоретичних знань за цим розділом. Підготовка  
до проведення семінарських занять за тематикою

3 Проведення семінарських занять, присвячених 
психодіагностичним процедурам, меті, способам, методам, 
отриманню результатів, підбиттю підсумків психодіагностичної 
роботи
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1 2

4 Підбір матеріалів для проведення психодіагностичних процедур. 
Підготовка матеріального та технічного забезпечення процедур 

5 Проведення психодіагностичних процедур. Отримання результатів. 
Обговорення отриманих даних. Підбиття підсумків 

6 Проведення семінарських занять, присвячених психотренінговим 
процедурам, меті, способам, методам, отриманню результатів, 
підбиттю підсумків психотренінгової роботи

7 Підбір матеріалів для проведення психотренінгових процедур. 
Підготовка матеріального та технічного забезпечення процедур 

8 Проведення психотренінгових процедур. Отримання результатів. 
Обговорення отриманих даних. Підбиття підсумків

9 Підбиття підсумків. Розгляд звітів студентів за пройденою 
практикою. Залік з програми практики за рекомендованими 
питаннями

ПРОГРАМА  ПРАКТИКИ

1. структура навчальної практики

Навчальна практика складається з самостійного та аудиторного 
розділів роботи та передбачає:

1. Відвідування семінарських занять, які проводять керівники 
практики за запропонованими тематиками.

2. Самостійна підготовка студентів до занять за затвердженими 
темами, що завершується подальшим її аналізом в усній або пись-
мовій формі.

3. Проведення психодіагностичних процедур, підготовлених про-
тягом семінарських занять, та опрацювання отриманих результатів. 

4. Проведення психотренінгових процедур і використання їх еле-
ментів, підготовлених протягом семінарських занять та опрацювання 
отриманих результатів.

5. Теоретичні заняття щодо мети проведення психодіагностичних 
і психотренінгових процедур та їх результатів.

Нижче наведено рекомендований перелік елементів для опрацю-
вання на семінарських і практичних заняттях для медичних психоло-
гів протягом навчальної практики. 
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1. Теоретичні засади і принципи психодіагностичних процедур. 
1.1. Поведінкові прояви психологічних станів і процесів. 
1.2. Основні принципи застосування психодіагностичних мето-

дик.
2. Види психодіагностичних процедур, особливості їх застосування.

2.1. Спостереження як метод психологічного дослідження.
2.2. Види психологічного спостереження.
2.3. Принципи і можливості використання спостереження у пси-

ходіагностиці. 
2.4. Спостереження за поведінковими проявами індивідуально-

психологічних характеристик особи (темперамент, характер, 
інтереси, спрямованість, мотивація, цінності тощо).

2.5. Спостереження за проявами особливостей темпераменту.
2.6. Спостереження за проявами характерологічних особливостей.
2.7. Спостереження за зовнішніми поведінковими проявами пси-

хічного стану.
2.8. Особливості спостереження за процесом спілкування.
2.9. Спостереження за комунікативними особливостями групи.

2.10. Візуальна психодіагностика.
2.11. Способи та прийоми фіксації результатів спостереження.
2.12. Способи подальшої обробки результатів спостереження.
2.13. Опитування, його різновиди.
2.14. Значення опитування як психодіагностичного дослідження. 

Сфера його застосування. 
2.15. Ознаки опитування і інтерв’ю. Опитування як процес спілку-

вання.
2.16. Письмове опитування як діагностичний метод.
2.17. Анкетування як діагностичний метод.
2.18. Психологічне тестування. 
2.19. Застосування проективних методик у психодіагностиці.
2.20. Психодіагностика емоційно-вольової сфери особистості.
2.21. Дослідження властивостей особистості.
2.22. Дослідження спрямованості особистості.
2.23. Дослідження емоційних проявів та їх розпізнавання.
2.24. Розпізнавання стресових і фрустраційних реакцій.

3. Способи та прийоми фіксації проведених психодіагностичних про-
цедур.

4. Психодіагностична процедура, особливості організації та прове-
дення.



10

5. Підготовка і організація дослідження. 
5.1. Планування й організація процесу обстеження.
5.2. Визначення завдань, гіпотези, об’єкта, предмета і мети.
5.3. Сформулювати мету, план і завдання психодіагностичного 

дослідження. 
5.4. Обрати і застосувати психодіагностичний інструмент. 
5.5. Отримати і проінтерпретувати результати. 

6. Оцінка характеру перебігу групових процесів за допомогою ціле-
спрямованого спостереження.

7. Діагностика соціально-психологічного клімату у групі. 
8. Теоретична підготовка щодо основ побудови та проведення тренін-

гової роботи.
8.1. Явище групової динаміки та міжгрупових взаємодій. 
8.2. Композиція групи. Відкриті та закриті групи. 
8.3. Теоретичні основи проведення психотренінгів. 
8.4. Мета і завдання психотренінгу.
8.5. Форми проведення і основні процедури психотренінгу. Базові 

засоби психотренінгу.
8.6. Основні методи і прийоми психотренінгової роботи у групі.
8.7. Специфічний інструментарій психотренінгу. Групова дис-

кусія, групове вирішення проблем, групове розв’язання кон-
фліктів. 

8.8. Гра у психотренінгах. Рольові ігри, змагання, ігрове моделю-
вання ситуацій і станів. 

8.9. Види психотренінгів за змістом і метою. Поведінковий, осо-
бистісно-розвиваючий, ситуаційно-аналітичний, навчаючий 
тренінги. 

8.10. Основні види психотренінгів, психотренінг релаксаційний, 
психотренінг комунікативних здібностей. 

8.11. Психотренінги емоційної сфери.
8.12. Тренінги подолання агресивності, страхів і тривожності, ко-

рекція збудливості та емоційної неврівноваженості. 
8.13. Психогімнастика, вправи. 
8.14. Тренінги сензитивності та комунікативних умінь. Релакса-

ційні тренінги. 
8.15. Оцінка ефективності психотренінгу. Можливості та показан-

ня до використання психотренінгу в медичній діяльності. 
8.16. Подолання стресу і кризових ситуацій за допомогою психо-

тренінгу.
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8.17. Тренінги специфічних професійних умінь. Емпатія, стійкість 
у критичних і екстремальних ситуаціях, розв’язання конфлік-
тів тощо.

9. Підготовка до проведення психотренінгу, визначення мети, зав-
дань, планування, підготовка матеріалів та розбивка часу, апроба-
ція, корекція планування.

2. Підсумки практики. Форми і методи контролю
Практика оцінюється цикловою комісією у складі керівника прак-

тики від навчального закладу та керівника практики від бази з ура-
хуванням зауважень керівників, оформленої звітної документації, 
самооцінки студента. 

Студенту, який не виконав програми практики з поважних при-
чин, може бути надано право повторного її проходження за умов, виз-
начених кафедрою та навчальною частиною.

Контроль за проходженням практики здійснює керівник практи-
ки з метою виявлення недоліків і надання практичної допомоги сту-
дентам у процесі виконання практики та оформлення звітної доку-
ментації. 

Керівники практики перевіряють організацію роботи практикан-
тів, процес виконання програми, ставлення до виконання завдань, 
правил внутрішнього розпорядку. Контроль здійснюється за допомо-
гою планових (поточних) співбесід, безпосереднього спостереження, 
аналізу звітної документації, підсумкової конференції.

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

3. Тематичний план
При проведенні навчальної практики передбачається контроль 

знань у галузі медичної психології за такими темами:
1. Предмет і завдання медичної психології. 
2. Мозок і психіка. Фундаментальні поняття медичної психології. 
3. Психіка і свідомість. Психологія свідомості та самосвідомості. 

Вчення про несвідоме. 
4. Психологія особистості. Сучасні теорії особистості. 
5. Темперамент, характер та особистість. 
6. Психологічні основи спілкування. Статева та вікова психологія. 
7. Особистість, загальна характеристика. Особистість і діяльність. 

Поняття акцентуацій та психопатій.
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 8. Пізнавальні процеси особистості. Структура пізнавальної діяль-
ності. 

9. Психологія сприйняття. Відчуття, сприйняття, уявлення. Мето-
ди їх експериментально-психологічного дослідження. 

10. Увага, види уваги. Пам’ять. Методи експериментально-психоло-
гічного дослідження уваги та пам’яті.

11. Інтелектуальна діяльність в цілому. Мислення. Етапи формуван-
ня та вікові особливості. 

12. Інтелектуальні функції. Методи їх експериментально-психоло-
гічного дослідження.

13. Психологія афективної сфери та вольової діяльності. 
14. Визначення психічного здоров’я, резервів психологічної адапта-

ції та умов їх збереження. 
15. Психологічні основи спілкування. Психологічний тренінг. 
16. Основні принципи психогігієни і психопрофілактики праці, по-

буту, сім’ї та сексуальних стосунків. 
17. Теоретико-методологічні основи медичної (клінічної) психоло-

гії.
18. Неврози та психогенез. Механізми утворення. 
19. Мозок і психіка, психосоматичні взаємовідношення. 
20. Психосоматичні захворювання: загальна характеристика групи 

захворювань.
21. Основи проведення психологічного дослідження, основні методи. 
22. Підготовка і організація дослідження. Визначення завдань, гіпо-

тези, об’єкта, предмета та мети.
23. Планування й організація процесу обстеження.
24. Використання спостереження у психодіагностиці. 
25. Опитування як метод психодіагностичного дослідження. 
26. Ознаки опитування та інтерв’ю. Особливості застосування опи-

тування. 
27. Психологічне тестування. 
28. Види класифікацій психодіагностичних тестів.
29. Основні групи психодіагностичних методик.
30. Методи дослідження особистості.
31. Методи дослідження психічних станів.
32. Методи дослідження психічних процесів (уваги, пам’яті, мис-

лення).
33. Принципи побудови експериментально-психологічного дослід-

ження. 
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34. Клінічне опитування пацієнта: принципи, етапи. 
35. Способи та прийоми фіксації психодіагностичних процедур. 
36. Психодіагностична процедура, особливості організації та прове-

дення.
37. Підготовка і організація дослідження. 
38. Планування й організація процесу обстеження.
39. Визначення гіпотези, об’єкта, предмета, мети, плану та завдань 

психодіагностичного дослідження. 
40. Інтерпретація результатів психодіагностичного дослідження. 
41. Оцінка характеру перебігу групових процесів. 
42. Явище групової динаміки та міжгрупових взаємодій. 
43. Побудова групи. Відкриті та закриті групи. 
44. Теоретичні основи проведення психотренінгів. 
45. Мета і завдання психотренінгу.
46. Форми проведення і основні процедури психотренінгу. Базові за-

соби психотренінгу.
47. Основні методи і прийоми психотренінгової роботи у групі.
48. Специфічний інструментарій психотренінгу. Групова дискусія, 

групове вирішення проблем, групове розв’язання конфліктів. 
49. Гра у психотренінгах. Рольові ігри, змагання, ігрове моделювання 

ситуацій і станів. 
50. Види психотренінгів за змістом і метою. Поведінковий, особистіс-

но-розвиваючий, ситуаційно-аналітичний, навчаючий тренінги. 
51. Побудова релаксаційного психотренінгу.
52. Психотренінг комунікативних здібностей. 
53. Психотренінг, орієнтований на подолання стресу та кризових си-

туацій.
54. Використання тренінгів для подолання агресивності, страхів та 

тривожності. 
55. Тренінги сенситивності та комунікативних умінь. 
56. Можливості та призначення до використання психотренінгу в 

медичній діяльності. 
57. Структура тренінгу та підготовка до його проведення.

4. Критерії оцінювання практики
При оцінюванні проходження студентами практики слід врахува-

ти такі критерії:
• успішність і повноту виконання програми практики та індивіду-

альних завдань керівників;
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• дотримання вимог професійної етики та деонтології, правил 
внутрішнього розпорядку бази практики;

• активність студента, ініціативність у процесі виконання зав-
дань;

• систематичність та якість ведення поточної документації, рівень 
підготовки до поточних занять;

• повноту, логічність, стилістичну досконалість доповіді та від-
повідей на запитання на заключній конференції;

• організованість, впевненість, інтерес до роботи.

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

дивідуальних завдань керівників;
• проявів впевненості, організованості і сумлінного виконання 

обов’язків;
• дотримання вимог професійної етики та деонтології, виконання 

правил внутрішнього розпорядку бази практики;
• високого рівня ініціативності, творчості, відповідного фазі нав-

чання рівня теоретичної та практичної підготовки;
• чітко, логічно структурованого звіту, що відповідає вимогам 

оформлення звітної документації та містить самооцінку студен-
том власної діяльності;

• наявність особистих вражень студента та самоаналізу роботи, 
описаних у щоденнику практики;

• вчасного та відповідно оформленого подання звітної документа-
ції;

• 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 деонтології з 

окремими недоліками;
• вчасного і відповідно оформленого подання звітної документа-

ції;
• позитивної характеристики з бази практики;
• недостатнього рівня самоаналізу, творчості, ініціативності.
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Оцінка “задовільно” ставиться за умов:
• виконання студентом основної програми практики та індивіду-

альних завдань за умов наявності численних зауважень щодо 
проходження практики;

• подання вчасно оформленої звітної документації.

Оцінка “незадовільно” ставиться за умов:
• недотримання студентом вимог професійної етики та деонтології;
• порушення виробничої дисципліни і внутрішнього розпорядку 

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

ОФОРМЛЕННЯ  РЕЗУЛЬТАТІВ  ПРОхОДжЕННЯ  ПРАКТИКИ

Щоденник навчальної практики студента містить у хронологіч-
ній послідовності занотовані дані про проведену роботу: особисто 
або беручи в ній участь. Записи про виконану роботу перевіряються 
та візуються в кінці практики керівником від бази і керівником від 
навчального закладу. Наприкінці навчальної практики в щоденник 
записується характеристика роботи практиканта, яку підписують 
керівники від бази практики та вищої школи, і завіряється печаткою 
установи бази практики.

На основі записів у щоденнику складається підсумковий звіт сту-
дента про проходження практики, в якому підсумовується загальна 
кількість здійснених спостережень, психодіагностичних і психо-
тренінгових процедур тощо, а також рефлексивного характеру звіт 
про самостійне (під керівництвом та контролем керівників практи-
ки) виконання робіт.

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

Критерієм якості проходження практики є засвоєння практичних 
навичок, вмінь, знань, передбачених програмою з навчальної практи-
ки, виконання практичних завдань практики.

Загальна оцінка за підписом викладача-керівника практики зано-
ситься до залікової книжки студента і заліково-екзаменаційної відо-
мості (протоколу).

Протягом тижня після закінчення практики керівник від вищого 
навчального закладу подає відомість до відповідного деканату.
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Зразок оформлення щоденника навчальної практики бакалавра ме-
дичної психології про роботу спеціалізації “Медична психологія”

студент______________________________групи ____________

на базі _______________з ______ 200_ р. до _____200_ p.

Керівник (від бази практики)  _______________________

Керівник (від навчального закладу)  __________________

Дата, години 
роботи

Перелік і зміст практичних навичок
Підпис 

викладача

Дата

Дата

Дата

Дата

Дата

Підготовка до психодіагностичного 
дослідження (психологічна бесіда, збирання 
психологічного анамнезу, підготовка 
стимульного матеріалу)
Розробка структури психодіагностичного 
дослідження. Створення низки психологічних 
методик
Отримання первинних результатів. Первинна 
статистична обробка. Отримання результатів 
дослідження за методиками
Підготовка до проведення тренінгового заняття 
за темою “Підвищення комунікативних 
здібностей”. Підбір елементів тренінгу.
Проведення тренінгового заняття за темою 
“Підвищення комунікативних здібностей”. 
Підбиття підсумків. 

Підсумковий звіт про виконану роботу під час навчальної практики 
студентів спеціальності “Психологія” спеціалізації “Медична психоло-
гія” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) 

структура звіту
Титульна сторінка. 
Зміст.
Вступ. 
У цьому розділі зазначаються база, мета, завдання, структура 

практики, основні напрями теоретичної та практичної роботи, опис 
напрямів діяльності, основні методичні зауваження, короткі підсум-
ки практичної роботи.
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Оволодіння практичними навичками.
Розділ містить табличну частину, що містить попередньо вказану 

таблицю оволодіння практичними навичками. Наведено орієнтовний 
перелік практичних навичок під час проходження практики.

№ 
пор.

Практичні навички Кількість
Відмітка про 

виконання

1 Спостереження за особливостями 
психічних проявів пацієнта 
(загальний психічний стан, емоційні 
прояви, особливості реакцій на стрес, 
стиль спілкування)

2 Спостереження за комунікативними 
особливостями групи

3 Спостереження за поведінковими 
проявами індивідуально-
психологічних характеристик особи 
(темперамент, характер, інтереси, 
спрямованість, мотивація, цінності 
тощо)

4 Психодіагностика за допомогою 
тестових методик

5 Психодіагностика за допомогою 
тестових методик

6 Психодіагностика за допомогою 
проективних методик

7 Візуальна психодіагностика

8 Діагностика соціально-
психологічного клімату у групі

9 Психотренінг релаксаційний

10 Психотренінг комунікативних 
здібностей

Теоретичний розділ.
Теоретичний розділ присвячено теоретичній роботі студента під 

час практики і містить опис підготовчої роботи, проведеної протя-
гом практики за напрямом психодіагностики та психотренінгової 
роботи. 
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Перша частина теоретичного розділу містить перелік методик, 
використаних у процесі психодіагностики, та наративний опис 
обґрунтування вибору психодіагностичних процедур відповідно до 
поставленої мети. Друга частина теоретичного розділу — розробка 
та викладення підґрунтя, тобто структурних елементів тренінгових 
занять за вибраною студентом тематикою та узгодженою з викла-
дачем.

Практична робота протягом практики. 
Розділ містить практичні матеріали, які студенти напрацьовують 

під час проходження практики. Це результати психодіагностичних 
процедур, проведених у навчальній групі, результати тренінгових за-
нять. Розділ містить коротке підсумок викладеної роботи.

Висновки. 
Наводиться розгорнутий опис підсумків практики, який містить 

систематизовану докладну рефлексію на власну діяльність студента 
під час практики. Основну увагу слід приділити власним позитив-
ним, опрацьованим вмінням і власним обмеженням, які спостереже-
но студентом під час практики.

Перелік посилань.
Додатки.
Містять деякі результати досліджень невербалізованого характе-

ру — малюнки, графіки, допоміжні матеріали тощо. Також наводять-
ся описи та бланки методик, використаних у процесі роботи.
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ДОДАТКИ

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
               (вказати вид практики)

з “___”__________ по “___”__________ на базі  ______________
             (повна назва закладу)

_____________________________________________________

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

_____________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада)

Погоджено:
__________________________              ______________________
             (підпис керівника практики                                            (прізвище та ініціали)
                       від бази практики)

“___” _____________________
                    (дата)

__________________________              ______________________ 
            (підпис керівника практики                                             (прізвище та ініціали) 
                від навчального закладу)

“___”_____________________
  (дата)

         МП
     ______________________

        (підпис студента)

     “____”_________________
                     (дата)

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

Щоденник практики студента
Щоденник розроблено за формою, визначеною “Положенням про 

практику студентів МАУП”, затвердженим наказом Президента Ака-
демії від 17 січня 2005 р. № 04-о, і містить такі складові:

• перша сторінка, де визначено вид практики студента, навчаль-
ний підрозділ, курс, групу, спеціальність;

• направлення на практику;
• календарний план проходження практики;
• звіт про виконання програми практики;
• відгук керівника практики від підприємства з оцінкою роботи 

студента;
• відгук керівника практики від Академії про роботу студента;
• основні положення практики;
• правила ведення й оформлення щоденника.
Бланки щоденника за формою можна отримати під час установчої 

конференції практики (на випускній кафедрі, в навчальній частині, 
деканаті). 
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Додаток 3

Зразок оформлення першої 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)

Київ 200_

Керівник практики 
від випускної кафедри

_________________________
           (посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищений

“__” ______________200_ р.
________________________

(підпис)

Керівник практики 
від випускної кафедри

_________________________
           (посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищений

“__” ______________200_ р.
________________________

(підпис)
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