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1. ВСТУП 

 

З моменту звернення людини до клінічного психолога постає необхідність 

якісно та фахово надати їй психологічний супровід, що перш за все передбачає 

доброзичливе та неупереджене пізнання життєвого світу та поглядів особи. Це 

пізнання сприятиме розвитку професійного стосунку між психологом та особою, 

яка звернулась по допомогу, а також дослідницької позиції, завдяки якій, з 

одного боку, висуваються гіпотези стосовно причини появи певної проблем, 

шляхів її вирішення, а з іншого боку, психолог навчається бачити всю 

багатогранність життєвого світу іншої людини. 

Навчальні та виробничі практики студентів ВНЗ «Український католицький 

університет» (далі – ВНЗ «УКУ») є невід’ємним компонентом програми 

підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Проходження 

практики студентами ВНЗ «УКУ» здійснюється відповідно до норм чинного 

законодавства України та «Положення про освітній процес ВНЗ «УКУ»».  

Концепція практичної підготовки студентів ВНЗ «УКУ» та її нормативне 

забезпечення базується на «Положенні про проведення практики студентів ВНЗ 

України», затвердженому Міністерством освіти України від 8 квітня 1993 року 

№ 93; Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556-VII; Положенні 

про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу 

в установах і закладах освіти, затвердженому Наказом Міністерства освіти та 

науки України №563 від 01.08.2001 р. зі змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства освіти та науки України №782 (z1297-06) від 20.11.2006 р.; 

Положенні про практику студентів ВНЗ «УКУ»; Програмах практик.    

 

Програма практики «Консультаційна практика» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 053 – 

«Психологія», на VІ-му курсі.  

Загальний обсяг дисципліни становлять шість залікових кредити (180 годин). 

Практика передбачає можливість відвідування закладів, які надають допомогу 

людям з проблемами психічного здоров’я та їх родичам, а також проведення 

первинних консультацій.   

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Предметом вивчення курсу «Консультаційна практика» є розвиток 

клінічного мислення.  

 

Мета курсу «Консультаційна практика» полягає в розвитку навиків 

проводити клінічне інтерв’ю та бесіду на ранніх етапах роботи з клієнтами. 



 

Завдання практики: 

1. Навчити виявляти причини проблем психологічного характеру, 

визначаючи вплив різного роду чинників (соціальних, культурних, 

релігійних, політичних тощо). 

2. Навчити визначати різноманітні ресурси, якими володіє людина, яка 

зіткнулась із труднощами.  

3. Сформувати розуміння вузького та широкого бачення проблеми 

психологічного характеру. 

4. Сформувати доброзичливе та неосудливе ставлення до проблем людини, 

яка звернулась по допомогу.   

5. Навчити аналізувати клінічні випадки з метою покращення фахових 

компетентностей.  

6. Навчити формувати партнерський стосунок з особою, яка звернулась по 

допомогу. 

7. Навчити усвідомлювати вплив власного стану, особистісних рис та 

цінностей на процес ведення консультації. 

 

У результаті проходження «Консультаційної практики» студент повинен 

знати:  

- специфіку ведення клінічного інтерв’ювання з особами, які мають різний 

спектр проблем; 

- аспекти ефективного спілкування та їхній вплив на розвиток 

партнерського стосунку в часі бесіди та інтерв’ю; 

- аспекти диференційної діагностики психічних відхилень та особливостей 

емоційного й поведінкового реагування в складних життєвих ситуаціях. 

 

  Вміти:  

- аналізувати причини психологічних проблем, вивчивши життєвий досвід 

конкретної особи; 

- проводити на належному рівня консультаційну бесіду та інтерв’ювання; 

- використовувати навички ефективного спілкування задля розбудови та 

завершення партнерського стосунку з іншою особою, а також утримання 

належних етико-професійних меж практики; 

- усвідомлювати вплив власного стану, особистісних рис та цінностей на 

консультаційний процес; 

- неупереджено розуміти життєвий досвід іншої особи, бачити її способи 

долання труднощів. 

 

 

 



3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ  

 

Практична підготовка студентів ВНЗ «УКУ» проводиться в умовах фахової 

діяльності під організаційним та методичним керівництвом викладача 

(викладачів) ВНЗ «УКУ» та фахівців відповідної спеціальності.  

Відповідальність за організацію та проведення практик ВНЗ «УКУ» 

покладається на проректора з науково-педагогічної роботи. Загальне навчально-

методичне керівництво практикою здійснює навчальна частина. Контроль за 

виконанням програм практик на факультетах покладається на деканів 

(заступників деканів) та випускові кафедри.  

Безпосередньо навчально-методичне керівництво і виконання програми 

практики (організатор практики) зі спеціальності 053 – «Психологія», на VІ-му 

курсі забезпечує кафедра клінічної психології.  

 

З метою забезпечення практики завідувач кафедри клінічної психології має 

наступні обов’язки та завдання: 

- здійснює організаційне керівництво практикою студентів;  

-  організовує практику студентів на кафедрі відповідно до положення про 

практику;  

-  призначає з числа досвідчених викладачів керівників практики студентів 

від кафедри;  

- здійснює контроль щодо якості керівництва та її проведення зі сторони 

керівників практики; 

-  представляє у деканат списки студентів;  

-  забезпечує доступ студентів до необхідної навчально-методичної 

документації з питань практики;  

-  організовує на кафедрі збереження звітів і щоденників студентів, що 

засвідчують проходження практики; 

- готує звіт за результатами практики та подає його декану.   

 

Керівник діагностичної практики від кафедри клінічної психології виконує 

такі завдання: 

- перед початком практики контролює підготовленість методичної бази до 

практики; 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів необхідних для 

проведення практики (настановної та підсумкової конференції/зустрічі); 

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на 

кафедрі; 

- забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою та сприяє у 

забезпеченні оптимальних умов для виконання завдань практики; 



- контролює відвідування студентами міжмодульних занять та 

консультацій;  

- приймає звіт про виконання завдань практики, на основі якого виносить 

рішення про зарахування практики та допуск до складання заліку; 

- організовує проведення заліку, на якому відбувається захист студентами 

результатів проходження практики;  

- подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із 

зауваженнями і пропозиціями щодо покращення практики студентів. 

 

Науково-методичною основою для проходження консультаційної практики є 

проходження курсу «Базові навики та техніки КПТ».  

 

Студенти спеціальності 053 – «Психологія» при проходженні практики 

зобов’язані:  

- до початку практики одержати від керівника практики від кафедри 

консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;  

- своєчасно відвідувати міжмодульні заняття та консультації;  

- у повному обсязі виконувати всі завдання, що передбачені програмою 

практики і рекомендаціями керівника, сумлінно виконувати програму 

практики, намагатись розширити свої знання та навички, виконувати завдання 

і доручення керівника від базової установи; 

- вести щоденник практики, у якому відображаються результати виконаної 

роботи;  

- нести відповідальність за виконану роботу;  

- своєчасно подати звіт про проходження консультаційної практики, не 

пізніше як за 10 днів після завершення практики; 

- своєчасно скласти залік з практики. 

 

Проходження Консультаційної практики відповідно календарному плану 

(Таблиця 1) 

 

Таблиця 1 

Календарний план Консультаційної практики 

№ Назва виду діяльності Термін виконання 

1 Настановчі збори 
за тиждень до 

початку практики 

2 Етап перший – ознайомчий * 



3 Робота у інтервізійних групах * 

4 Етап другий – консультаційний * 

5 Робота у інтервізійних групах * 

6 Етап третій – завершальний * 

7 Робота у інтервізійних групах * 

8 Залікове заняття * 

* Терміни виконання завдань визначає керівник практики від кафедри 

 

4. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

4.1  Організація проведення занять 

Згідно плану проведення практики керівник від кафедри або інші запрошені 

спеціалісти проводять консультаційні та модульні заняття у вигляді практичних 

занять, які розкривають практикантам особливості їх майбутньої спеціальності 

та фахових компетентностей, перспективи розвитку в цілому. 

Важливою частиною практики є робота у інтервізійних групах. Інтервізійна 

групова робота передбачає участь спеціалістів приблизно рівних за досвідом і 

статусом. Інтервізійна група збирається для підтримки професійного рівня 

(вміння шукати та доносити достовірну інформацію, спиратися на дані наукових 

досліджень, здатність до критичного аналізу), розвитку навичок роботи за 

міждисциплінарним підходом (готовність до співробітництва, конструктивного 

сприйняття критики, обстоювання власної думки) та навчанню ефективної 

комунікації (вміння підтримувати, показувати перспективи, надавати 

мотивуючий зворотній зв’язок). 

Для одержання повної уяви про зміст практики та її практичну складову від 

бази кафедри можуть бути організовані ознайомчі екскурсії у 

медичні/громадські заклади та/чи підрозділи, які здійснюють надання послуг у 

сфері психічного здоров’я та психологічного благополуччя. Перелік закладів 

та/чи підрозділів, які відвідують студенти під час практики визначається 

кафедрою. 

 

4.2  Групові та індивідуальні завдання 

Програма практики передбачає виконання групових завдань спрямованих на 

розвиток фахових компетенцій в оцінці психічного стану, організації та 



проведенні первинного консультаційного інтерв’ю. З цією метою студентів 

розподіляють у інтервізійні підгрупи (групи). 

Завдання, які повинні виконати студенти: 

1. Розробити план ведення консультаційної роботи: питання, які спрямовані 

на краще розуміння життєвого досвіду іншої особи та способів, які вона 

використовує, аби справитись із труднощами; продумати ідеї ефективного 

спілкування, стратегії розвитку та завершення стосунку. За умови групової 

роботи – розробити план занять. 

2. Продумати можливі виклики і шляхи їх долання на різних базах практики. 

3. Провести консультаційні бесіди або групові заняття на одній або різних 

базах практики, обравши для цього мінімум п’ятьох осіб, з якими буде 

проведено роботу, на основі чого підготувати звітну документацію. 

 

Індивідуально за результатами проходження практики студент оформлює звіт 

обов’язковим компонентом, якого є есе (вимоги див. нижче). 

 

4.3  Методичні рекомендації 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Етап перший – ознайомчий 

Мета: ознайомити студентів з вимогами практики, ключових її 

компетентностей, обговорити можливі перешкоди у проведенні 

консультаційної бесіди на початкових етапах, представити ключові мішені 

різних баз практики. 

Завдання на період практики: 

1. Ознайомити з керівниками з баз практики, їхніми закладами та 

очікуваннями. 

2. Розділитись на інтервізійні групи, обговорити очікування та вимоги 

консультаційної практики, ключові мішені у проведенні консультаційної 

бесіди з особами з різних баз практики. 

3. На заняття підготувати приблизний план ведення консультації: питання, 

які спрямовані на краще розуміння життєвого досвіду іншої особи та 

способів, які вона використовує, аби справитись із труднощами; техніки 

ефективного спілкування, стратегії розвитку та завершення стосунку. За 

умови групової роботи – розробити план занять. 

4. Продумати можливі виклики і шляхи їх долання на різних базах практики. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI-ХIV. Етап другий – консультаційний 



Мета: сприяти розвитку навиків ведення консультаційної бесіди та групової 

роботи з особами, які мають різні психологічні проблеми, а також 

самостійності й компетентності в організації бесід. 

Завдання на період практики: 

1. Розпочати проведення консультаційних бесід на одній або різних базах 

практики, обравши для цього мінімум п’ятьох учасників, з якими буде 

проведено роботу. За умови проведення групової роботи розробити 

програму занять та узгодити з керівниками 

2. Відслідковувати в часі проведення бесіди реакції іншої особи, а також 

спостерігати за тим, що відбувалось зі самим практикантом. 

3. Спробувати зрозуміти, які питання запускали бесіду, взаємодію, а які були 

менш зрозумілими іншій особі. 

4. Продовжити роботу в інтервізійних групах обговорюючи питання 

особливостей проведення консультаційної роботи в різних закладах. 

5. На консультаційні заняття з кураторами обговорити досвід проведення 

консультацій чи групової роботи на різних базах практики.  

6. Обговорення проміжних результатів практики. 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ХV. Етап третій – завершальний  

Мета: навчити студентів оформляти звітну документацію з акцентом на 

клінічний досвід та мислення. 

Завдання на період практики: 

1. Обговорити ідеї написання есе-звітів. 

2. Розвинути вміння бачити життєвий досвід особи з позиції клінічного 

мислення, а також неупередженості та неосудливості.  

3. Розвинути вміння зауважувати вплив власних поглядів та очікувань на 

консультаційний процес та приймати рішення стосовно особистісного 

зростання. 

4. Оформлення письмового звіту за результатами практики. Проведення 

звітної студентської конференції. 

 

4.4  Навчальні посібники 

 

Базова література: 

1. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння 

розвитку клієнта: Навч. посіб./ Пер. з англ. О.Абесонової. – К.: Сфера, 1998.  



2. Блейхер В.М., Крук И.В. Практична патопсихологія / В.М. Блейхер, И.В. 

Крук. – Ростов на Дону, 1996.  

 

Додаткова література: 

1. Гельдер М., Гет Д., Майо Р. Оксфордський посібник по психіатрії. Пер. 

з англ. у 2-х томах, 2-ге вид. – К. : Сфера, 1999. – Т. 1. – С. 11-62. 

2. Жмуров В.А. Психопатология  /  В.А. Жмуров. –  Н. Новгород, 2002. 

3. Комер Р. Основы психопатологии / Р. Комер. – М. : Мир, 2001. – С. 12-

65. 

 

5. МЕТОДИ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

 

Під час проходження практики з метою забезпечення високої якості та 

сприянню забезпечення оптимальних умов для виконання завдань практики, 

здійснюється контроль навчально-методичного керівництва і виконання 

програми практики. Контроль може здійснюватися зі сторони декана 

(заступниками декана); завідувача кафедри (організатора практики) та 

керівниками практики.  

У такий спосіб, контроль методичного керівництва і виконання програми 

практики передбачає: 

- перевірку стану відвідування студентами занять та консультацій; 

- дотримання встановлених правил (режиму роботи, термінів виконання 

завдань); 

- ведення щоденника; 

- наявність звіту за результатами проходження практики; 

- наявність відгуку та підписів від керівників практики, що засвідчують 

виконання поставлених перед практикантом завдань.  

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрів застосовуються такі 

методи: 

Методи усного контролю: оцінка рівня знань, продемонстрованого 

студентом під час відповіді на поставлені запитання або участь у ведені дискусії, 

виступі або демонстрації клінічного випадку. 

Методи письмового контролю: написання есе. 

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

 

Поточний модульний контроль здійснюється у вигляді практичної 

демонстрації здобутих фахових компетентностей (зараховано / не зараховано) та 

за результатами письмової роботи (есе). 

 



Критерії оцінювання есе Оцінювання 

• Зміст есе (розкриття теми, відповідно до завдання) 60б. 

• Аргументованість та актуальність викладу 15б. 

• Логічність висновків, умовиводів та суджень 15б. 

• Технічні та граматичні вимоги  10б. 

 

Контрольним заходом оцінювання проходження практики, який проводиться 

під час екзаменаційної сесії є залік.  Залік проводиться в усній формі відповідей 

на запитання до письмового есе. Оцінювання здійснюється за 100-бальною 

системою, загальна нараховується у балах відповідно до системи ЄКТС, яка 

переводиться у 4-бальну (національну) шкалу згідно з «Положенням про порядок 

оцінювання знань студентів при кредитно-модульній організації навчального 

процесу УКУ».  

 

6. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

 

Звіт про проходження консультаційної практики подається на кафедру у 

вигляді щоденника (додаток 4) та есе за матеріалами практики.   

 

Щоденник консультаційної практики є офіційним документом, який кожний 

студент повинен представити на кафедру. Без щоденника практика не 

зараховується, несвоєчасне оформлення щоденника може бути причиною не 

зарахування практики. 

 

Зміст звіту про практику: 

1. Титульний аркуш (додаток 5) 

2. Зміст (з перерахуванням усіх розділів та з вказівкою сторінок) 

3. Вступ 

4. Основна частина: індивідуальне завдання (есе) 

5. Щоденник практики 

6. Висновки 

7. Коротке резюме, щодо власних компетентностей здобутих під час 

практики 

8. Перелік використаної літератури 

9. Додатки (з комплектом заповнених студентом форм документів). 

Вимоги до написання звіту-есе: 

1) На основі досвіду проведення консультаційної роботи подумати і 

представити роздуми над такими питаннями: 

- що Ви робили для кращого знайомства, як Ви почали розмову; 



- що саме допомагало Вам встановити контакт, пізнати життєвий 

досвід, 

- які Ви мали труднощі, виклики для встановлення контакту, пізнання 

життєвого досвіду 

- які питання Ви ставили, аби краще зрозуміти життєвий досвід даної 

людини, 

- як саме Ви дізнались про те, якої допомоги чи підтримки хотіла би 

ця людина,  

- як вплинули Ваші очікування стосовно можливих викликів, 

труднощів в житті конкретної людини на процес проведення 

консультації,  

- що допомагало Вам бачити за проблемою конкретну людину, а не 

шукати діагнозу, 

- за умови групової роботи: які шляхи ви обирали для проведення 

якісних групових занять, 

- який зворотній зв’язок Ви отримали і що Вам допомагало/заважило 

отримувати, чути цей зворотній зв’язок. 

2) На основі відповідей на поставлені в есе-звітах представити висновки-

рефлексії про здобутий досвід 

 

 Загальний обсяг есе та звітів не повинен перевищувати 2-3 аркуші А4, 

написаний 14 кеглем Тimes new roman, разом зі списком літературних джерел. 

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, 

студентам відводиться 2-3 дні. 

 

 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

За результатами проходження практики студент повинен подати звіт, який 

включає щоденник практики та есе у письмовій формі. Підставою для 

зарахування практики та допуском до складання заліку є повне виконання 

програмних завдань і відгук з місця проходження практики, якщо така 

передбачається. 

 Залік передбачає захист результатів практики, що відбувається в усній формі 

під час останнього заняття у вигляді відповідей на запитання по змісту практики. 



 

Додаток 1 

________ВНЗ «Український католицький університет»_____ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ 

ВИРОБНИЧА / КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПРАКТИКА 
(вид і назва практики) 

 

Студента / -ки    ______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Факультет наук про здоров’я 

Кафедра клінічної психології 

Освітній ступінь – магістр 

Спеціальність – психологія 

Освітня програма «Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової 

терапії» 

                                                                 

VІ курс, група _______ 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від кафедри 

                                                                                                      _____________________________ 

                                                                                                               (посада, прізвище, ініціали) 

  



Додаток 2   

________ВНЗ «Український католицький університет»_____ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

ВИРОБНИЧА / КОНСУЛЬТАЦІЙНА ПРАКТИКА 
 (вид і назва практики) 

 

студента _______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Факультет наук про здоров’я 

 

Кафедра клінічної психології 

 

Освітній ступінь – магістр 

 

Спеціальність – психологія 

 

Освітня програма «Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової 

терапії» 

                                                                 

VІ курс, група _______ 

 



Календарний графік проходження практики 

 

№ 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження практики Відмітки про 

виконання 
1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Знайомство з базами практик.        

2. 

Вивчення потреби в проведенні 

консультаційної роботи на базі 

практики. 

       

3. 
Проведення консультаційної 

індивідуальної чи групової роботи. 
       

4. 

Обговорення проміжних 

результатів практики під час 

інтервізійних зустрічей 

       

5. Написання звітних документів.        

         

 

Керівники практики: 

від вищого навчального закладу                  ______        ________________ 

 
                                            (підпис)              (прізвище та ініціали) 

 

 

      від підприємства, організації,  

      установи                                            ______  _________________ 

               (підпис)      (прізвище та ініціали)  



Робочі записи під час практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про 

проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку   „____”_______________   20___ року   

 

Оцінка:  

за національною шкалою     ________________________________________________  

                                                                                                                    (словами) 

кількість балів   ____________________________________________________________ 

                         (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS             ____________________________________________________        

 

Керівник практики від  вищого навчального закладу  

 

____________                                            ___________________ 
         (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали) 
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