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Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики : 
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В методичних рекомендаціях розглядаються питання організації, 
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діяльності здобувачів освіти, вимоги до оформлення звіту та презентації 
проєктів індивідуальних освітньо-професійних траєкторій здобувачами освіти; 
зазначено методи навчання, визначено контрольні заходи та описано систему 
оцінювання; наведено інформаційні ресурси та додатки. 

 

 
 
 
 
 
 

© П. Лушин, Я. Сухенко, С. Хілько, 2021 
© ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2021 



3 
 

ЗМІСТ 

ЗМІСТ ........................................................................................................................... 3 

ВСТУП .......................................................................................................................... 4 

1 ОПИС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ....................................................................... 4 

2 МЕТА, ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ................................................ 4 

3 КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ ................................................................................................................. 5 

4 БАЗА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ......................................................................... 6 

5 СТРУКТУРА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ........................................................... 9 

6 САМОСТІЙНА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ................... 10 

7 СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ ....... 10 

8 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЄКТУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ................................................................................. 11 

9 МЕТОДИ НАВЧАННЯ .......................................................................................... 11 

10 КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ ..................................................................................... 12 

11 СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ............................................................................... 12 

12 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ............................................................................... 13 

ДОДАТКИ .................................................................................................................. 16 

Додаток А ............................................................................................................ 16 

Додаток Б ............................................................................................................. 17 

 



4 
 

ВСТУП 

Виробнича практика здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 053 «Психологія» є невіддільною складовою освітньо-професійної підготовки 
майбутніх фахівців, що сприяє формуванню загальних та спеціальних компетентностей для 
ефективного здійснення професійної діяльності. Методичні рекомендації щодо проходження 
виробничої практики розроблені відповідно до освітньо-професійної програми «Психологія» 
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 
«Психологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (шифр за ОПП – ОК.44). 
Виробнича практика є логічним продовженням навчальних курсів, що розглядають 
теоретичні, практичні питання надання психологічної допомоги, проводиться після 
опанування теоретичної частини та перед виконанням кваліфікаційної (бакалаврської) 
роботи, орієнтована на закріплення практичних вмінь і навичок майбутніх психологів на 
завершальному етапі професійної підготовки.  

Організовується виробнича практика кафедрою психології та особистісного розвитку 
ННІМП ДВНЗ «УМО» на базі Громадської організації «Української асоціації екологічної 
психологічної допомоги» (ГО УАЕПД). Під час проходження практики здобувачі вищої 
освіти оволодівають сучасними психологічними методами надання психологічної допомоги 
в різних соціальних сферах, особистісно та професійно самовдосконалюються.  

1 ОПИС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Найменування 
показників 

Галузь знань, напрями  
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика практики 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 
Кількість 
кредитів, 

відповідних 
ЕСТS – 6 

 
Загальна 
кількість 

годин – 180 
 

Галузь знань:  
05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність:  
053 Психологія 
Спеціалізація:  

Психологія  

Обов’язковий компонент  

Рік підготовки 
4-й 8-й 

Семестр 
4-й 8-й 

Рівень вищої освіти:  
перший (бакалаврський) 

Заходи на базі практики  
47 47 

Самостійна робота 
133 133 

Вид контролю – залік 

2 МЕТА, ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Метою виробничої практики є набуття компетенцій із застосування теоретичних 
знань у практичній діяльності психолога: психологічного консультування, психологічної 
корекції, психодіагностики, просвітницької та профілактичної діяльності; створення 
психолого-педагогічних умов для проектування індивідуальної освітньо-професійної 
траєкторії майбутнього фахівця.  

Завдання виробничої практики: 
− ознайомлення здобувачів вищої освіти із діяльністю психологів психологічної 

служби/департаменту в організаціях, установах різного типу;  
− закріплення та поглиблення здобутих в процесі навчання теоретичних знань з 

метою їх  застосування у практичній діяльності;  



5 
 

− опанування інноваційних знань, методичних розробок міжнародної психологічної 
практики;  

− надбання практичних навичок психологічного консультування та групової роботи; 
− уміння обирати методи та інструментальні засоби для вирішення професійних 

завдань, розробляти психокорекційні заняття, оформлювати відповідну документацію;  
− адаптація здобувачів вищої освіти до виконання різних видів діяльності 

практичного психолога, закріплення основ культури спілкування та професійної етики 
психолога; 

− апробування психологічного інструментарію та методів роботи, отриманих в 
процесі професійної підготовки; 

− пропонування власного рішення щодо розв’язання психологічних задач і проблем у 
процесі ознайомлення з професійною діяльністю психологів з різними верствами населення;  

− усвідомлення необхідності розвитку особистісного потенціалу, самовдосконалення 
у майбутній професійній діяльності.  

3 КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ 
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Загальні та спеціальні компетентності, формування яких відбувається під час 
виробничої практики, співвідносяться з програмними результатами навчання (знання, 
уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна 
ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 
завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів) та є такими: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК8. Здатність організовувати та підтримувати комунікаційну взаємодію на всіх 

рівнях; дотримуватися норм суб’єктних взаємин (уважність, підтримка, схвалення, 
співучасть і співпереживання) та вільно обмінюватися ідеями та оцінками, навички 
міжособистісної взаємодії. 

ЗК12. Здатність до розвитку особистісного потенціалу у майбутній професійній 
діяльності.  

СК10. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та 
групову), збирати та інтерпретувати психодіагностичну інформацію, готовність до 
самостійної професійної діяльності та вирішення професійних завдань. 

СК14. Здатність до рефлексії власної діяльності з метою визначення її ефективності. 
СК15. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку, на основі рефлексії та саморегулювання; до безперервного й актуального 
навчання, опанування нових знань, методичних розробок, що накопичені у міжнародній 
психологічній практиці. 

Програмні результати навчання, що досягаються під час проходження виробничої 
практики дозволяють здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня: 

ПР9. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами 
власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР10. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 
процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо 
розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем психологічної галузі, обирати 
методи та інструментальні засоби для вирішення професійних завдань. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 
специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність 
власних дій. 

ПР19. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку, використовувати теорії, принципи, методи та поняття психологічної науки в 
навчанні та професійній діяльності.  
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4 БАЗА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Виробнича практика проводиться на базі Громадської організації «Української 
асоціації екологічної психологічної допомоги» (ГО УАЕПД) згідно з Договором про 
співпрацю між ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та ГО «УАЕПД» № Д21–04 від 
20.02.2021 р. Громадська організація «Українська асоціація екологічної психологічної 
допомоги» (ГО УАЕПД) – добровільне, незалежне об’єднання організацій та окремих 
спеціалістів в галузі психології, психотерапії, педагогіки, соціальної роботи, медицини, 
екології та інших споріднених професій, які поділяють цілі та завдання Асоціації. 

Провідною метою ГО УАЕПД є об’єднання зусиль членів УАЕПД заради розвитку 
прогресивних ідей, розробок науково-теоретичних та науково-практичних підходів в царині 
психології, психотерапії, педагогіки, соціальної роботи, медицини, екології, бізнесу тощо, які 
підвищують якість життя, рівень культури громадян України, і є інноваційними у вирішенні 
соціально важливих питань, сприяють екологічним (природнім, таким, що не завдають 
шкоди) особистісним та груповим змінам, руйнують застарілі стереотипи, призводять до 
соціального та культурного прогресу в суспільстві. 

Основні завдання УАЕПД: 
− об’єднання спеціалістів з надання допомоги, консультування, освіти та інших 

комунікацій на пріоритетних принципах екологічності, системної самоорганізації, 
верховенства особистості, професіоналізму з метою ефективного використання 
інтелектуального та творчого потенціалу, захисту інтересів членів Асоціації; 

− розвиток міждисциплінарного діалогу та соціального співробітництва з органами 
влади та суспільства, розробки та реалізації інноваційних, науково- практичних, 
соціокультурних, міждисциплінарних програм та проектів, спрямованих на формування 
соціально та психологічно зрілої особистості, розвитку екологічного суспільства в 
майбутньому; 

− активне сприяння в створенні наукових та суспільних об’єднань, соціальних 
підприємств, індивідуальної діяльності членів УАЕПД, спрямованої на розвиток наукових 
досягнень, соціальних реформ, покращення якості та збереження життя і здоров’я людини, 
що ґрунтуються на засадах гуманізму, свободи, екологічної культури та еволюційних 
перетворень особистості. 

Українська асоціація екологічної психологічної допомоги об’єднує психологів- 
практиків та спеціалістів інших допоміжних професій, які усвідомлюють особисту 
відповідальність за свій професійний/особистісний розвиток. УАЕПД пропонує можливості 
для професійного зростання та створює умови для розкриття потенціалу кожного з 
учасників. Критерієм успішного використання ресурсів асоціації та підвищення 
професіоналізму психологів в період членства в асоціації є не прагнення до отримання 
грамот, сертифікатів та інших «папірців», а розкриття досі невикористаних можливостей, 
успішна реалізація авторських та колективних проектів або організація самостійної 
психологічної практики. 

Планові збори УАЕПД відбуваються один раз на півріччя. У разі необхідності можуть 
бути організовані додаткові збори. Аби залишатися в курсі всіх новин Асоціації, учасники 
отримують доступ до спеціальної групи у Facebook, а також відслідковують інформацію на 
сайті Української Асоціації екологічної психологічної допомоги та офіційній ФБ-сторінці:  

https://epf.com.ua/:  
https://www.facebook.com/uaepf . 
Діючі проєкти ГО УАПД 
Форум екофасилітаторів «ECOPSYFORUM», який щорічно поєднує психологів, 

педагогів, інших зацікавлених осіб і включає два заходи. У межах Міжнародного онлайн-
марафону психологічної допомоги “ECOPSYHELP” створюється інформаційний, 
терапевтичний, освітній та просвітницький простір для поширення екопсихологічних ідей та 
моделей подолання негативних психологічних впливів пандемії COVID-19; надання 
психологічної допомоги, сприяння відновленню неперервності життя особистості; 

https://epf.com.ua/
https://www.facebook.com/uaepf
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психологічної просвіти та популяризації психологічних знань. У 2021 р. Проводився для 
медичних працівників; осіб, які перехворіли COVID-19 та членів їх сімей; для тих, хто 
потребує психологічного відновлення після хвороби; для тих, хто цікавиться питаннями 
вакцинації; для спеціалістів у сфері психологічної допомоги; для здобувачів психологічної 
освіти та інших зацікавлених осіб. Всеукраїнська конференція ECOPSYCON – це простір для 
обговорення найактуальніших проблем сучасної психології, педагогіки, соціальної роботи та 
споріднених дисциплін. Учасники конференції: психологи, педагоги, представники інших 
допомагаючих професій, досвідчені фахівці, науковці і практики з екофасилітативної 
спільноти й інших методів і спільнот, слухачі курсів підвищення кваліфікації, студенти й 
аспіранти психологічних факультетів і науково-дослідних установ, а також інші інтересанти 
заявлених теми і формату. Під час роботи конференції учасники мають можливість 
познайомитися з профіцитарним підходом та екопсихологічними технологіями, у взаємодії з 
експертами-практиками віднайти власні інструменти допомоги та самодопомоги, обмінятися 
професійним досвідом і напрацюваннями, а також взяти участь у демонстрації методу 
психологічної допомоги «екофасилітація» у виконанні його автора – доктора психологічних 
наук, професора П.В. Лушина. Докладніше про Форум екофасилітаторів «ECOPSYFORUM»:  

https://epf.com.ua/ecopsyforum/ https://www.helppoint.online/ecopsyforum. 
https://epf.com.ua/ecopsycon/  
https://www.facebook.com/ecopsyforum/ . 
Інтервізійна група EPF-IV – ініціативний проєкт Української асоціації екологічної 

психологічної допомоги,  який  розпочав   свою роботу в березні 2021 року. Коло задач 
інтервізійної групи: групова рефлексія щодо нагальних викликів у практичній діяльності; 
інтегрування нового досвіду практичної роботи; дослідження індивідуальних стратегій 
подолання складних професійних ситуацій; вироблення нових підходів у професійній 
діяльності. Групова динаміка розгортається навколо індивідуальних запитів з включенням 
учасників і формуванням проблемно-орієнтованої групи. Група працює online на постійній 
основі, зустрічі відбуваються останнього четверга кожного місяця. Тож якщо є потреба 
розібрати свої окремі реакції на професійні ситуації, дослідити найближчі зони розвитку, 
отримати профіцитарну підтримку дружньої професійної спільноти – запрошуємо! Умови 
участі – дійсне членство в УАЕПД та попередня реєстрація. Анонси зустрічей та форма 
реєстрації публікуються тут:  

https://epf.com.ua/epfiv/  
https://www.facebook.com/uaepf  . 
Психологічна служба «PSY-U2» – це дружній просвітньо-навчально-допомагаючий 

простір, в якому кожен може отримати безкоштовну індивідуальну психологічну допомогу, а 
студенти, психологи та всі зацікавлені – познайомитися з різними форматами втілення 
психологічної допомоги та цікавими людьми. «PSY-U2» – спільний  проект ДЗВО 
«Університет менеджменту освіти» та ГО «Українська асоціація екологічної психологічної 
допомоги», який об'єднує ініціативних психологів і освітян. Психологічна служба розпочала 
свою діяльність у березні 2020 року. З того часу учні та випускники Школи екофасилітації 
постійно набувають психологічну та супервізійну практику онлайн: проводять індивідуальні 
консультації, вебінари, тренінги – з супервізійним супроводом спеціалістів- практиків та у 
форматі екофасилітації. На постійній основі надаються психологічні консультації студентам 
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» і кожному, хто потребує психологічної допомоги. 
«PSY-U2» дає можливість: отримати психологічну допомогу в бережливій екологічній 
атмосфері; брати участь у відкритих майстер-класах і на практиці знайомитися з різними 
формами психологічної допомоги. Бути в курсі новинок через участь у презентаціях освітніх 
програм та курсів підвищення кваліфікації психологів; для студентів-психологів – пройти 
виробничу практику, розширити досвід власної практики через залучення до реальних 
індивідуальних та групових сесій, встановити нові професійні зв’язки; ознайомитися з 
ефективним методом екологічної психологічної допомоги «екофасилітація» у виконанні її 
автора, доктора психологічних наук, професора П. В. Лушина та його учнів. Сьогодні у 
Психологічній службі працюють досвідчені психологи, супервізори та консультанти, які 

https://epf.com.ua/ecopsyforum/
https://www.helppoint.online/ecopsyforum
https://epf.com.ua/ecopsycon/
https://www.facebook.com/ecopsyforum/
https://epf.com.ua/epfiv/
https://www.facebook.com/uaepf
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мають досвід надання психологічної допомоги, але напрацьовують години практичної 
діяльності. Отже, психологічні консультації у нашій службі – це безпечно, професійно, 
екологічно і, звісно, конфіденційно. Докладніше про Психологічну службу «PSY-U2» :  

https://epf.com.ua/psyservice/  
https://www.facebook.com/uaepf  
Міжнародний дискусійний клуб «PsyDetox: чергова хвиля». Психологи, як і всі інші, 

змушені приймати виклики сучасності. Для організаторів клубу важливо допомагати й 
іншим справлятися з ними. Неформальне спілкування фахівців може допомогти не лише 
кожному з учасників в особистому житті, а й у професійному, науковому. Фахові, 
продуктивні дискусії в середовищі колег і однодумців стосуються обговорення актуальних 
проблем сьогодення; визначення можливостей, ресурсів та перспектив їх вирішення в умовах 
пандемії; зосередження на актуальній соціально-психологічній тематиці для науковців і 
практиків; у межах клубу  створюється екопсихологічний простір професійної 
взаємопідтримки та розвитку. Формат взаємодії: промови учасників, групова дискусія, 
дебрифінг. Більше інформації про умови участі в роботі Міжнародного дискусійного клубу 
«PsyDetox: чергова хвиля» та попередня реєстрація: 

https://epf.com.ua/psydetox/  
https://forms.gle/U26ayH96c5Mx32bL7  
Школа екофасилітації професора П.В. Лушина – це творчий освітній простір для 

професійного та особистісного зростання спеціалістів, які у своїй фаховій діяльності 
спрямовані на допомогу іншим людям.  Засновником Школи екофасилітації є Лушин П.В., 
доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та особистісного 
розвитку ДЗВО «УМО» НАПН України; практикуючий психолог і психотерапевт з 
багаторічним досвідом дослідницької, консультативної роботи та психотерапії, автор 
екофасилітативного підходу до надання психологічної допомоги та оригінальної теорії 
особистісних змінювань.  

Екофасилітативний підхід – (екофасилітація, екопсихологічна фасилітація, 
екоцентроване консультування, екопсихотерапія) – науково-обґрунтований метод надання 
психологічної допомоги, який застосовується як в педагогічному так і в консультативному 
або психотерапевтичному просторі, заснований на принципах гуманізму та екологічності 
(профіцитарна логіка). 

Екопсихологічна фасилітація (екофасилітація) – це процес управління відкритою 
динамічною системою особистості з метою підтримки її в стані саморозвитку. 
Екофасилітатор як педагог і як консультант або психотерапевт сприяє / фасилітативно 
супроводжує процес відповідно динаміці і характеру учбової або особистісної саморегуляції 
в умовах утруднення, переходу, коли наявних засобів для оволодіння новим недостатньо. 
Даний процес є продовженням у розвитку уявлень про роджеріанської фасилітації, але з 
істотними відмінностями в формах управління. Практичні результати екофасилітативного 
підходу знайшли реальне застосування в різних сферах практики: психотерапії, в 
екстремальних, малопередбачуваних умовах діяльності людини, в дитячій психології та 
педагогіці, в управлінні людськими ресурсами, соціальної психології і т. п. 

Навчальні заняття в Школі будуються на теорії і практиці екологічного 
фасилітативного підходу до надання психологічної допомоги (екофасилітації). Всі заняття в 
Школі мають практичне спрямування та проходять у формі «відкритих» психологічних 
сесій. Протягом останніх 15 років психологи та педагоги, коучі, тренери, лікарі, соціальні 
працівники, представники менеджменту та маркетингу відвідують заняття в Школі 
екофасилітації з метою оволодіння новими професійними інструментами. Кожне заняття в 
Школі спрямоване на допомогу клієнтові, який звернувся за допомогою і відбувається в 
формі «відкритого» консультування.  

Повний курс навчання в Школі екофасилітації складається з 3-х рівнів, кожен яких 
включає в себе 18 занять, які відбуваються один раз на тиждень з 18:00 до 21:00 протягом 4,5 
місяців. У зв’язку з пандемією, протягом останнього року заняття в Школі екофасилітації 
відбуваються дистанційно.  На 1-му рівні Школи екофасилітації психологічні сесії проводить 

https://epf.com.ua/psyservice/
https://www.facebook.com/uaepf
https://epf.com.ua/psydetox/
https://forms.gle/U26ayH96c5Mx32bL7?fbclid=IwAR0jVZlTbVp7yex38swAlO6TztakQpCXAIWsF2KLWe-5u7eXZLyX1ZR9BJQ
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професор Лушин. Слухачі Школи мають можливість бути залученими на психологічні 
консультації в якості спостерігачів, з можливістю подальшого обговорення сесії в межах 
навчального процесу. На 2-му та 3-му рівнях Школи, екофасилітативні консультації 
проводять учні професора Лушина у супроводі наставника. 

Під час навчання в Школі екофасилітації слухачі мають можливість: отримати 
особистий досвід залучення в психологічні онлайн сесії; придбати необхідні знання та 
навички в наданні психологічної допомоги; сформувати індивідуальний стиль практичної 
допомоги в екофасилітативному підході; регулярно отримувати супервізійну підтримку в 
розвитку власної психологічної практики; приєднатися до професійного співтовариства, 
ставши членом ГО УАЕПД, що дає можливість брати участь у проектах асоціації і на 
постійній основі отримувати підтримку колег; отримати клієнтський досвід в рамках 
навчального процесу; удосконалити навички підтримки особистісного та професійного 
здоров'я і розвитку на підставі принципів екофасилітації. Більше інформації про Школу 
екофасилітації професора П.В. Лушина:  

https://epf.com.ua/school/  
https://www.facebook.com/groups/411570183180113 .  

5 СТРУКТУРА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ1 

№ Види та зміст роботи Кількість годин 
1. Настановча сесія «Організаційні питання та оформлення звітної 

документації» 
2 год. 

2. Вивчення досвіду роботи психолога, особливостей діяльності 
психологічної служби/департаменту в організаціях, установах 
різного типу 

24 год. 

3. Участь в роботі конференцій, круглих столів, майстер-класів, у 
засіданнях фахових клубів тощо 

8 год. 
 

4. Отримання клієнтського досвіду на базі Школи екофасилітації 
професора П.В. Лушина (за запитом) 

1 год. на здобувача 
освіти  

5. Самостійна творча діяльність здобувачів освіти.  
Проєктування власної траєкторії освіти, професійного 
становлення та/або розвитку в найближчий та віддаленій 
перспективах 

133 год. 

6. Екофасилітативна супервізорська сесія (групова) 3 год. 

7. Індивідуальна супервізорська сесія (за запитом) 1 год. на здобувача 
освіти 

8. Складання звіту про виробничу практику (додаток Б) 6 год. 

9. Підведення підсумків, презентація проєкту власної траєкторії 
освіти, професійного становлення та/або розвитку в 
найближчий та віддаленій перспективах 

2 год. 

Всього  180 год. 

                                                           
1 Графік проведення виробничої практики на базі Української асоціації екологічної психологічної допомоги 
укладається для кожної групи здобувачів освіти  за формою, поданою у додатку А. 

 

https://epf.com.ua/school/
https://www.facebook.com/groups/411570183180113
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6 САМОСТІЙНА ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Результати самостійної творчої діяльності студентів під час виробничої практики 
мають відображати динаміку формування особистих стратегій психологічної допомоги 
іншим і самодопомоги; позначати зони особистісного та професійного розвитку студента; 
презентувати плани, можливості, перспективи реалізації набутого досвіду в найближчій та 
віддаленій професійній перспективах. Результати самостійної творчої роботи можуть бути 
представленими у формі есе, щоденника спостережень, малюнків, схем та ін. у звіті про 
виробничу практику. 

Орієнтовний перелік завдань для самостійної творчої роботи є відкритим і може 
доповнюватися студентами іншими творчими завданнями, актуальними для особистісного та 
професійного розвитку, що особливо вітається: 

1. твір-роздум або твір-відповідь на запитання «100 запитань для оцінювання та 
проектування індивідуальних траєкторій психолога-консультанта в його навчальній та 
професійній діяльності : екофасилітативні картки» [26; 28; 29], та/або на тему: «Де зійдуть 
паростки, або нове знання – розрада чи клопіт?», та/або на іншу вільну тему за вибором 
здобувача освіти, що пов’язана з особистісним розвитком, професійним становленням і 
діяльністю; 

2. щоденник спостережень здобувач освіти під час виробничої практики; 
3. протокол і аналіз проведеної психологом на базі практики групової консультації 

та/або індивідуальної консультації, іншого заходу психологічної спрямованості; 
4. протокол і самоаналіз проведеної здобувачем освіти групової консультації та/або 

індивідуальної консультації, іншого заходу психологічної спрямованості; 
5. письмовий наратив/есе щодо моделі допомоги іншому та/або моделі 

самодопомоги; 
6. підготовка стимульного(их) тексту(ів) щодо проблематики психологічної 

допомоги та самодопомоги. 

7 СТРУКТУРА, ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ 

Індивідуальний звіт про виробничу практику дозволяє студентам відрефлексувати та 
узагальнити отриманий досвід, закріпити навички аналізу практичної діяльності психолога, 
добору видів та форм роботи, відповідних темі, меті, завданням його діяльності з різними 
цільовими (віковими, професійними та ін.) групами споживачів психологічних послуг в 
організаціях різного типу (освітніх, виробничих  та ін.). У звіті відображаються особливості 
організації та функціонування психологічної служби/департаменту та діяльності психолога в 
організаціях, на базі яких проходила виробнича практика.  

Структура звіту  включає шість блоків: 
1. опис організацій, на базі яких проводилася виробнича практика, їх мета, завдання, 

основні напрямки діяльності, проєкти тощо; 
2. представлення мети, основних завдань, напрямків діяльності, функцій психолога 

та/або психологічної служби/департаменту в структурі даних організацій; 
3. стисла характеристика одного або декількох видів роботи психолога 

(психодіагностичної, консультативної, психологічної просвіти та ін.); 
4. укладання психологічної характеристики цільової аудиторії, з якою працюють 

психологи в організації/ях на базі/ах виробничої практики; 
5. характеристика однієї або декількох напрямків/модальностей психологічної 

допомоги, з якими ознайомилися під час виробничої практики (засновник, основна ідея та 
принципи психологічної допомоги, методики, техніки тощо); 

6. виконання самостійного творчого завдання (див. п. 6). 
7. розроблення проєкту власної траєкторії освіти, професійного становлення та/або 

розвитку на найближчу/віддалену перспективу у вигляді письмового наративу, есе, колажу, 
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MindMap, презентації PowerPoint тощо (див. п.8). 
Співвідношення обсягу структурних компонентів звіту визначається здобувачем 

освіти самостійно з огляду на його уподобання, преваги, індивідуальні траєкторії, стратегії 
розвитку та входження в професійну психологічну діяльність під час проходження практики 
та має уключати всі зазначені вище пункти. 

Оформлення звіту:  
1. формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, через інтервал 1.5; межі сторінки: 2 

см з усіх боків; абзац з відступом 1 см; нумерація сторінок праворуч; 
2. титульна сторінка за зразком (додаток Б); 
3. виклад основного матеріалу; 
4. список використаних джерел; посилання у тексті на кожне джерело обов’язкове, 

наприклад [4], або [11, с. 53], або [12; 6; 7]; 
5. обсяг звіту до 20 сторінок. 
Більш докладно ознайомитися з технічними вимогами до оформлення звітної 

документації (таблиці, рисунки тощо) в Мануалі до атестації здобувачів вищої освіти 
бакалаврського та магістерського рівнів зі спеціальності 053 «Психологія» [32]. 

8 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОЄКТУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬО-
ПРОФЕСІЙНОЇ ТРАЄКТОРІЇ 

Презентація проєкту власної траєкторії освіти, професійного становлення та розвитку 
на найближчу/віддалену перспективу відбувається під час підведення підсумків виробничої 
практики передбачає змістовне та лаконічне усне повідомлення до 5-7 хв. Унаочнення та 
візуалізація власного проєкту під час підведення підсумків виробничої практики вітається 
[16; 32]. 

Орієнтовні стимульні запитання, що стануть у нагоді здобувачам освіти при 
проектуванні індивідуальної освітньо-професійної траєкторії: 

− Яка психологічна модальність мені імпонує або навпаки відштовхує? 
− В якій сфері діяльності я реалізовую та/або хочу реалізовувати набуті психологічні 

компетентності? 
− Які освітні, професійні цілі я ставлю перед собою та до чого прагну в 

найближчій/віддаленій перспективах? 
− Наскільки мої цілі та прагнення є реалістичними? 
− Які першочергові (другорядні) кроки на шляху до мети мені потрібно здійснити, 

які завдання виконати? 
− На які наявні ресурси я можу спиратися та яких мені бракує? 
− Що або хто може завадити реалізації мого проєкту? 
− Якими є часові рамки для реалізації визначених кроків, завдань, досягнення мети? 
− Якими є показники досягнення мети, реалізації планів, проєкту? 
− Наскільки я впевнений(а) у визначених цілях, орієнтирах? 
− Якою мірою я готовий(а) до переформатування свого проєкту та за яких умов? 
− Якими можуть бути альтернативні проєкти?.. 
Укладання подібного власного переліку запитань і відповідей на них дозволяє 

здобувачам освіти відрефлексувати актуальну й найближчу зону особистісного/професійного 
розвитку, тому є корисним і дієвим інструментом проєктування. 

9 МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час виробничої практики акцент зроблено на активному навчанні, інноваційних 
методах, активізації самостійної роботи здобувачів освіти, використовуються активні та 
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інтерактивні методи взаємодії, загально психологічні та специфічні методи навчання, 
зокрема, групові дискусії, робота в підгрупах, мозковий штурм, метод проєктів, кейс-метод 
та ін. 

10 КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 

Поточний контроль передбачає контроль відвідування студентами заходів 
виробничої практики та виконання ними поточних завдань.  

Оцінка звіту з виробничої практики та презентації проєкту власної освітньо-
професійної траєкторії здійснюється комісією у складі відповідальних за практику 
викладачів кафедри. 

Підсумковий контроль знань – залік. 

11 СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна оцінка роботи студента під час виробничої практики має внутрішній локус  – 
самооцінка учасником значущості набутого під час практики досвіду та зовнішній – 
експертна оцінка викладачів, відповідальних за практику, залучених спеціалістів.  

Види діяльності здобувачів освіти, результати та критерії оцінювання: 
− відвідування та активна участь у всіх заходах практики, повнота і вчасність 

виконання всіх передбачених видів роботи, вміння застосовувати теоретичні положення під 
час розв’язання професійних задач – 40 балів; 

− підготовка письмового звіту про виробничу практику – 40 балів; 
− підготовка та презентація проєкту власної траєкторії освіти, професійного 

становлення та/або розвитку під час підведення підсумків виробничої практики (захисту) – 
20 балів. 

Оцінювання проводиться у % від кількості балів, виділених на кожний вид роботи за 
такими критеріями: 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, має суттєві зауваження, недоліки; 
60% – завдання виконано повністю, має суттєві зауваження, недоліки; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, має незначні зауваження, недоліки; 
100% – завдання виконано повністю, вчасно і без зауважень. 
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено за 100-бальною шкалою.  

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS Оцінка за національною шкалою (для заліку) 

90 – 100 А зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е 

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни 
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