
Результати опитування  

здобувачів вищої освіти 

які проходять практичну підготовку  

за   ОП Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

кількість респондентів:13 

№ Питання відповіді 

1 Вкажіть вид практики, який Ви проходили навчальна, виробнича 

2 Вкажіть базу  Вашої  практики виробнича практика на базі КЗО 

«НВК№ 144» ДМР, ОРЦ «МААЛЕ»  

 

3 Для Вас практика – це  

 - перший крок у майбутню професію 77% 

- можливість подальшого 

працевлаштування 

 

- цікаво проведений час та новий 

досвід 

23% 

- неминуча необхідність  

- інше здобуття практичного досвіду 

4 Яка  була атмосфера під час практики?  

 - атмосфера доброзичлива, на 

практиці цікаво 

89% 

- атмосфера на практиці звичайна, 

формальна 

11% 

- атмосфера напружена, практика 

нецікава 

 

5 Чи роз'яснює керівник Вашої практики 

незрозумілий матеріал 

 

 - так, роз'яснює 100% 

 - керівник роз'яснює матеріал, але 

незрозуміло, формально 

 

 - ні, не роз'яснює  

6 Чи пояснює керівник практики, як 

виконувати звіт з практики? 

 

 - керівник пояснює, як виконувати, 

зрозуміло, докладно відповідає на 

запитання 

+ 

 - керівник практики пояснює, як 

виконувати, зрозуміло, але 

формально 

 

 - керівник практики, здебільшого не 

пояснює і не відповідає на 

запитання 

 

7 Яким чином здійснюється організація 

роботи на практиці? 

 

 - керівник чітко проговорює 

організаційні вимоги, суворо 

стежить за їх дотриманням, 

+ 



студенти не спізнюються на 

практику 

- керівник стежить за виконанням 

організаційних вимог, але іноді 

дозволяє студентам відволікатися, 

не стежить за їх увагою 

 

- керівник не стежить за виконанням 

організаційних вимог, студенти 

можуть запізнюватися або 

пропускати практик 

 

8 Наскільки  об'єктивний керівник практики 

в оцінюванні Ваших практичних 

компетентностей? 

 

 

 - керівник справедливо оцінює 

знання, вміння і навички та 

практичні компетентності, мотивує 

старанність студентів 

+ 

- керівник об'єктивно оцінює знання, 

вміння і навички та практичні 

компетентності, але не мотивує 

старанність і бажання студентів 

навчатися 

 

- керівник не об'єктивний в 

оцінюванн 

 

9 Чи довелося Вам зіткнутися з труднощами 

під час практики? Якщо так, то чим они 

були викликані 

 

 - моєю недостатньою 

підготовленістю з дисциплін 

професійної підготовки 

+ 

- недостатньою організацією 

практики з боку Інституту 

 

- недостатньо хорошою організацією 

практики з боку бази практики 

 

- в мене не виникло труднощів під 

час практики 

 

- інше  

10 Як Ви оцінюєте підсумки практики щодо її 

результативності? 

 

 - на практиці я ще більше 

переконався/лась в правильності 

вибору професії 

+ 

- практика розчарувала мене в 

обраній професії 

 

- практика виявила прогалини в моїй 

професійній підготовці 

 

- практика мала формальний характер  



- результати практики мене загалом 

задовольнили 

 

- інше  

11 Як Ви оцінюєте організацію проведеної 

практики? 

Оцініть кожен з наведених варіантів 

відповідей за 5 бальною шкалою 

 

 - можливість вибору бази практики 4,5 

 - якість роботи керівника практики 

від Інституту 

4,5 

 - якість роботи керівника практики 

від бази практики 

4,5 

 - доброчесність у підсумковому 

оцінюванні практики 

5 

 - які у Вас пропозиції чи побажання 

щодо організації та проведення 

практичної підготовки? 

передбачити практику в  різних  

установах, практику приватного 

психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


