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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Очна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  – 3 
 
годин – 90 
 
змістових модулів –  

 
  
 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
 

Спеціальність  
053 Психологія 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
Перший (бакалаврський) 

Обов’язкова дисципліна  

Рік підготовки: 

3-й  
Семестр 

2-й  
Лекції 

  
Практичні, семінарські 

  
Лабораторні 

   

Самостійна робота 

  
 

Форма підсумкового 
контролю:  

Диференційований залік 
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2. Вступ 
 

Навчальна практика студентів спеціальності 053 «Психологія» є важливою складовою 
професійної підготовки майбутніх фахівців. Під час практики відбувається: поглиблення та 
конкретизація знань, які були здобуті студентами у закладі вищої освіти в умовах аудиторної 
та самостійної роботи, знайомство зі змістом діяльності та функціональними обов’язками 
психолога у закладах різного типу та напрямами діяльності. Завдяки проведенню навчальної 
практики забезпечується зв’язок між теоретичною підготовкою та практичним професійним 
становленням майбутніх психологів, відбувається розвиток їх професійної ідентичності, 
формується активне ставлення до набуття високого рівня наукових і професійних знань, 
умінь та навичок для їх застосування у практичній діяльності. 

Програма навчальної практики складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія. 

Програму розроблено на підставі Положення про порядок проведення практики 
здобувачів вищої освіти в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова. 

Згідно навчального плану, навчальна практика проводиться на третьому курсі у 
шостому навчальному семестрі з відривом від навчання та триває два тижні. Проходження 
студентами практики є важливою складовою професійної підготовки психологів, оскільки 
забезпечується зв’язок між теоретичною підготовкою майбутніх фахівців та їх практичним 
професійним становленням. 

Навчальна практика проводиться в структурних підрозділах і на базах університету, а 
також на інших базах.  

Керівниками-методистами практики є викладачі кафедри соціальної психології.  
Керівник-методист практики зобов’язаний: 

 при підготовці до проведення практики ознайомити студентів з 
програмою практики, визначити завдання та програмні результати; 

 проконтролювати підготовленість бази та об’єктів практики; 
 систематично контролювати виконання програми практики студентами згідно з 

індивідуальними графіками; 
 проводити консультації для студентів з організаційних, методичних 

питань практики; 
 контролювати ведення звітної документації навчальної практики студентів та 

написання звіту; 
 інформувати кафедру про результати проходження студентами навчальної 

практики. 
Обов’язки керівника від бази практики: 

 сприяти створенню сприятливих умов для проходження студентами навчальної 
практики; 

 безпосередньо перед початком практики провести інструктаж з техніки 
безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки; 

 ознайомити студентів із основними аспектами діяльності практичного 
психолога у даному закладі, з його функціональними обов’язками, планом, 
умовами роботи, документацією; 

 ознайомити студентів-практикантів із їхніми функціональними обов’язками; 
 контролювати дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку 

установи, що є базою практики; 
 перевіряти звіти студентів за результатами проходження ними практики; 
 надавати допомогу студентам при виконанні поставлених перед ними завдань. 

Обов’язки студента-практиканта: 
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 ознайомитись з програмою практики і змістом робіт, які він виконуватиме, пройти на 
базі практики інструктаж про порядок її проходження та з техніки безпеки, 
протипожежної безпеки, виробничої санітарії і попередження нещасних випадків, 
одержати від керівника практики необхідні документи (завдання, методичні 
рекомендації тощо); 

 прибути на базу практики точно в термін, встановлений наказом ректора; 
 дотримуватися правил внутрішнього розпорядку і режиму робочого часу за місцем 

проходження практики; 
 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, та 

вказівки її керівника; 
 взяти участь на настановній нараді з питань проходження навчальної практики, які 

проводить деканат факультету, а також у підсумковій конференції за результатами 
практики; 

 погодити і представити до затвердження керівнику-методисту практики календарний 
план роботи, і під час практики дотримуватись термінів його виконання; 

 нести відповідальність за виконану роботу; 
 у триденний термін після закінчення проходження практики подати на кафедру звітну 

документацію про результати проходження навчальної практики; 
  виступити зі звітом про результати проходження практики на підсумковій 

конференції. 
Права студента-практиканта: 

 отримати необхідну консультацію з організаційних і методичних питань у керівника 
практики фахової кафедри та психолога з бази практики; 

 з дозволу психолога від бази практики бути присутнім на психологічних тренінгах, 
психологічному консультуванні, круглих столах, семінарах та інших заходах, у яких 
він бере участь; 

 вносити пропозиції щодо вдосконалення підготовки студентів до навчальної 
практики, її організації та проведення; 

 з причин захворювання чи інших обставин, що перешкоджають студенту успішно 
пройти практику, йому надається право повторно пройти практику без відриву від 
навчання (за умови подання довідки, лікарняного листа); 

 якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то навчальний 
заклад надає йому можливість проходження практики повторно через рік. Можливість 
повторного проходження практики через рік, але за власний рахунок, надається і 
студенту який на підсумковому заліку отримав негативну оцінку. 

 
3. Мета та завдання практики 

Мета практики — ознайомлення студентів з видами та специфікою роботи 
практичного психолога; оволодіння студентами первинними навичками професійної 
діяльності психолога.  

Основними завданнями проходження студентами навчальної практики є:  
 забезпечення студентів додатковою інформацією про обрану професію, розвиток 

професійної ідентичності майбутніх психологів, відповідального ставлення до 
професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку; 

 ознайомлення студентів з основними напрямами діяльності практичного психолога 
(діагностика, профілактика, корекція, навчальна діяльність, консультування, зв’язки з 
громадськістю, просвіта) у закладах різного типу, з його функціональними 
обов’язками, умовами роботи, документацією;  

 закріплення та практичне використання студентами теоретичних знань з фахових 
дисциплін; 

  формування та закріплення у студентів вміння складати програму спостереження, 
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ознайомлення із технологією проведення опитування, методами кількісної і якісної 
обробки даних;  

  розвиток вміння пошуку інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення завдань практики;  

 оволодіння вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів, презентацій. 
Процес проходження навчальної практики спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей:  
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 
психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

 
 ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
 ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
 ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
 СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 
 СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження 
 СК12. Уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної 

мобільності. 
 

Очікувані результати навчальної практики. У результаті проходження навчальної 
практики студент повинен: 

 ПРН2.  Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 
психічних явищ в контексті професійних завдань. 

 ПРН3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

 ПРН13.  Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 
ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

 ПРН14.  Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 
фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. 

 ПРН17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 
діяльності. 

4. Організація проведення практики 
Перед початком практики проводиться настановна конференція, на якій організатор та 

керівники навчальної практики повідомляють студентам інформацію про: 
1) мету та завдання практики; 
2) тривалість практики; 
3) місце проходження практики; 
4) обов’язки студентів-практикантів; 
5) графік консультацій; 
6) види робіт, які повинні виконувати практиканти; 
7) форму звітної документації; 
8) контроль та критерії оцінювання практики. 
Результати проходження практики можуть обговорюватися на засіданні кафедри 

соціальної психології. 
На підсумковій конференції організатор та керівники навчальної практики аналізують 

якість виконання студентами завдань практики, студенти звітуються про проходження 
практики в установах та висловлюють пропозиції щодо її вдосконалення. 
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5. Зміст практики 
№ 
з/п 

Етапи 
навчальної 
практики 

Види робіт Форми контролю 

1. Підготовчий 
етап 

Вибір та узгодження варіанта 
індивідуального завдання програми 
навчальної практики.  
Ознайомлення з діяльністю об’єкта 
практики. Укладання індивідуальних 
договорів. 
1.Вступна лекція про мету та завдання 
практики, зміст навчальної практики. 
Складання плану проходження навчальної 
практики, вирішення організаційних 
питань. 
2. Огляд нормативно-правових документів. 
Особливості організації роботи зі 
службовими документами. Інформаційна 
безпека. 
3. Інструктаж з техніки безпеки на 
робочому місці. 
4. Вивчення особливостей діяльності 
організації. 
5. Знайомство з програмою практики та 
тематикою індивідуального завдання. 
6. Вивчення методики реалізації 
навчальної практики. 
7. Форми звіту про практику. 

відсутні 

2. Основний етап Вивчення організаційної структури 
організації (установи, підприємства). 
Взаємозв'язок у службовій діяльності.  
Інформаційно-комунікаційні технології, 
що застосовуються у роботі організації.  
Знайомство з нормативними правовими 
актами, що регулюють діяльність 
психологічної служби (освітніх установ, 
міських, окружних та муніципальних 
центрів психологічної та соціально-
психологічної реабілітації, адаптації, 
психологічної підтримки та 
профорієнтації). 
Вивчення розподілу обов’язків посадових 
осіб та їх посадових інструкцій. 
Знайомство та аналіз професійної 
діяльності психолога у психологічній 
службі. Вивчення структури організації 
роботи за місцем проходження практики. 
Виконання запланованих робіт. 
Вивчення питань: 
1) Ознайомлення з напрямами роботи 

поточний 
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психолога-діагноста _на базі практики: 
вивчення документації (план роботи, 
реєстрація запитів, проведеної 
психодіагностики, звітність). 
2) Спостереження роботи психолога-
діагноста на базі практики. 
3) Проведення індивідуальної 
психодіагностики. Аналіз проведеної 
роботи з психологом. 
4) Проведення групової психодіагностики. 
5) Формулювання психологічного діагнозу 
на основі проведених психодіагностичних 
обстежень. 
6) Робота над індивідуальним творчим 
завданням. 
7) Оформлення щоденника практики. 

3. Заключний 
етап 

 

Узагальнення практичного досвіду роботи. 
Оформлення, здавання та захист звіту з 
навчальної практики на підсумковій 
конференції. 
 

проміжний 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
1. Психодіагностика індивідуально-типологічних особливостей особистості. 
2. Психодіагностика емоційно-вольової сфери. 
3. Психодіагностика пізнавальних психічних процесів. 
4. Психодіагностика інтелектуальної сфери та креативності. 
5. Психодіагностика особистості. Діагностика типології та рис особистості. 
6. Психодіагностика адаптивності-дезадаптивності особистості. 
7. Психодіагностика мотиваційно-ціннісної сфери особистості. 
8. Психодіагностика сфери самосвідомості. 
9. Діагностика міжособистісних взаємин. 

 
7. Методичне забезпечення 

 Робоча програма навчальної практики; 
 Силабус навчальної практики. 

 
8. ФОРМИ КОНТРОЛЮ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

(У Т.Ч. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ) 
 

Підсумковий контроль відбувається у вигляді диференційованого заліку. 
Оцінка успішності проходження навчальної практики студентами здійснюється на 

підставі аналізу керівником-методистом практики звітної документації студента за 
результатами проходження ним практики, звіту студента про проходження практики на 
підсумковій конференції. 

Під час захисту оцінюються: повнота виконання програми практики та 
індивідуального завдання, презентація результатів практики і відповіді студента на 
поставлені запитання під час звітної конференції. 

Критерії розрахунку рейтингових балів за навчальну практику подано у таблиці. 
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі 
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№ 
з/п 

Вид звітної роботи 
 

Кількість балів 

 
1  
 

Оформлення звітної документації 
  
Звіт про проходження практики 
 

35 

Щоденник студента-практиканта 
 

15 

Індивідуальні завдання з програмою психологічного 
дослідження 

20 

2 Презентація (від групи) на тему «Наша навчальна 
практика» 
 

5 

3 Виконана студентом під час практики робота 
(асистування психологу, відвідуваність усіх 
запланованих заходів, відгук керівника бази практики) 
 

20 

4 Захист звіту  про прохождения практики 
 

5 

 Разом 100 
 
Критерії оцінювання звіту студента про проходження практики 

 

Оцінка у балах (за національною 
шкалою) 

Критерії оцінювання 
 

26-35 балів (відмінно) написаний студентом звіт виконано 
відповідно до вимог. Подано поширені, 
вичерпні відповіді на усі запитання звіту. 
Висновки обґрунтовані. Звіт зданий 
вчасно. 

17-25 балів (добре) звіт виконано відповідно до вимог. 
Подано відповіді на всі або більшість 
питань, на деякі питання подано нечіткі, 
поверхневі відповіді. Висновки 
недостатньо обґрунтовані. Документація 
подана для перевірки вчасно. 

8-16 балів (задовільно) завдання виконане не в повному обсязі, 
здане із запізненням; подано відповіді 
приблизно на половину питань, подані 
відповіді фрагментарні, непродумані, 
висновки нечітко прописані. 

1-7 балів (незадовільно) звіт практично не виконано, він 
складається з окремих малозмістовних 
тез, які за своїм змістом не відображають 
суті завдання. Робота не оформлена, 
здана не вчасно чи відсутня. 
 

 

Критерії оцінювання щоденника студента-практиканта 

Оцінка у балах (за національною 
шкалою) 

Критерії оцінювання 
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15-13 балів (відмінно) завдання виконане в повному обсязі, 
здане вчасно; містить повну інформацію 
про виконану студентом роботу, 
відвідані заходи і результати 
спостережень, здобуті знання та вміння 

9-12 балів (добре) завдання виконане в повному обсязі, 
містить короткий звіт та аналіз усіх 
заходів, у яких приймав участь студент, 
однак про окремі заходи висвітлено 
інформацію поверхнево, не прописано 
власні зауваження й результати 
спостереження, здобуті знання й уміння, 
щоденник здано вчасно 

5-8 балів (задовільно)   завдання виконане не в повному обсязі, 
здане вчасно або із запізненням, 
щоденник містить здебільшого тільки 
інформацію про відвідані заходи без 
аналізу їх результативності для студента, 
не подано результати спостережень за 
діяльністю практичного психолога 

1-4 бали (незадовільно) завдання здане невчасно, практично не 
виконане, суто механічно перелічено 
види роботи під час практики 

 
Критерії оцінювання індивідуальних завдань з програмою психологічного 

дослідження 

 

Оцінка у балах (за національною 
шкалою) 

Критерії оцінювання 
 

19-20 балів (відмінно) завдання виконане в повному обсязі, 
здане вчасно, чітко вказано мету й 
розроблено критерії спостереження 

13-18 балів (добре) завдання виконане майже в повному 
обсязі, нечітко визначено мету та 
діагностичні критерії спостереження 

6-12 балів (задовільно)   завдання виконане не в повному обсязі, 
визначено мету, але не прописано 
діагностичні критерії дослідження 

1-5 балів (незадовільно) завдання виконане неповністю, нечітко 
сформульовано або й не сформульовано 
діагностичні критерії 

 
За результатами звітування та підсумування всіх видів виконаних робіт виставляється 

підсумковий бал за практику. 
 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90 - 100 A  
 

«зараховано» 
85-89 B 
75-84 С 
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70-74 D 
60-69 Е 
35-59 FХ «не зараховано з 

можливістю повторного 
складання» 

 
0-34 F «не зараховано з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни» 
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10. Електронні інформаційні ресурси 

 

1. Етичний кодекс психолога: https://upsihologa.com.ua/etychnyi_kodeks_psyhologa.html  
2. Інтернет-бібліотеки: http//www.psylib.kiev.ua/,http//www.psytopos.lviv, 

3. Реєстр наукових фахових видань України. http://nfv.ukrintei.ua/ 
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