
Професійна підготовка здобувачів вищої освіти першого 

бакалаврського рівня освітньо-професійної програми «Психологія» 

передбачає систему практик (діагностична, корекційна) впродовж усього 

терміну навчання за спеціальністю 053 «Психологія».  

Практика виступає невід’ємною складовою навчального процесу, 

оскільки покликана вирішити ряд важливих специфічних завдань, зокрема: 

- адаптувати здобувача вищої освіти до реальних умов майбутньої професії; 

- створити умови для практичного застосування теоретичних знань; 

- розвинути базові професійні уміння і навички; 

- сформувати передумови до успішної майбутньої професійної діяльності. 

Психодіагностична практика проходить після оволодіння здобувачами 

вищої освіти таких базових навчальних дисциплін як: «Загальна психологія», 

«Педагогічна психологія», «Психодіагностика», які сформували теоретичні 

уявлення і стали передумовою до застосування опанованих під час навчання 

психодіагностичних методик, призначених для розпізнавання та 

вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості. 

Місця її проведення вибираються з таким розрахунком, аби здобувачі 

вищої освіти могли безпосередньо закріпити теоретичні знання, отримані в 

процесі вивчення дисципліни на практиці, чому сприятимуть: 

опрацьовування результатів власних досліджень, їх інтерпретація з 

метою постановки психологічного діагнозу в залежності від конкретного 

завдання; 

засвоєння професійно-етичних принципів у психодіагностиці; 

розуміння структури, організаційно-адміністративних засад у 

діяльності психолога установ державної і недержавної форм власності; 

ознайомлення зі структурою та змістом різних напрямів діяльності 

психолога установи державної і недержавної форм власності. 

Основною метою практики є підготовка здобувачів вищої освіти до 

успішної професійної діяльності за напрямами підготовки та 

спеціальностями «Психологія». В її основі лежить системний підхід до 

формування навичок професійної діяльності студентів, що включає 

поєднання теоретичних знань і практичних умінь. Відтак найголовнішим 

критерієм ефективності проходження практики є здатність здобувачів вищої 

освіти вирішувати професійні завдання. Практика побудована за принципом 

поступового поглиблення знань та умінь професійної діяльності психолога 

відповідно до теоретичних дисциплін, які вивчаються студентами. Під час 

проходження практики здобувачі вищої освіти ознайомлюються з 

особливостями психодіагностичного напряму діяльності психолога; 

набувають досвіду постановки психологічного діагнозу на основі 

організованого і проведеного дослідження, оволодівають формами і 

методами діагностичної роботи; рефлексують власні особистісні якості і 

рівень практичної підготовленості до майбутньої професійної діяльності. 

Фахова практика відповідає адаптаційним, розвивальним, навчальним та 

виховним завданням підготовки майбутніх психологів. 



Після проходження психодіагностичної практики здобувачі вищої 

освіти першого бакалаврського рівня на базі ОКР молодший 

спеціаліст/молодший бакалавр (шифр компоненти освітньої програми – ОК 

28) повинні володіти такими компетентностями:  

загальні: 

ЗК 3. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій. 

ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії. 

спеціальні: 

СК 4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати 

та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК 5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій. 

СК 6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження. 

СК 7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

Формулювання результатів навчання для вибіркового компоненту 

освітньої програми професійної підготовки здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) зі спеціальності 053 «Психологія» базується на результатах 

навчання, визначених освітньо-професійною програмою, зокрема: 

ПРН 2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань. 

ПРН 4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПРН 8. Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для 

фахівців і нефахівців. 

ПРН 13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 
 


