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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної психології 
 

Силабус  
 

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Обсяг 3 кредити (90) 
Семестр, рік 
навчання 

2 семестр 3 рік навчання 

Дні, час, місце Згідно з розкладом 

Керівник  Гудімова Алісар доктор філософії зі спеціальності 053 

Психологія, доцент кафедри соціальної психології, Марина 
Єлесіна, викладач кафедри соціальної психології. 

Контактний телефон  
Е-mail alisar.hudimova@onu.edu.ua 
Робоче місце кафедра cоціальної психології 
Консультації онлайн-консультації згідно з графіком на платформі Zoom 

Комунікація здійснюється на навчальних заняттях, а також за допомогою 

месенджерів, онлайн-консультацій з викладачем, які проводяться 

за графіком з використанням Zoom, Google Meet 

 
АНОТАЦІЯ   

Мета. ознайомлення студентів з видами та специфікою роботи 

практичного психолога; оволодіння студентами первинними 

навичками професійної діяльності психолога. 
Завдання: 

 
• 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, 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. 
Компетентності 
 

• ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

• ЗК3. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 
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• 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 
 

 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. 

 

ОПИС КУРСУ 
Зміст  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. 
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. 
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8. Психодіагностика сфери самосвідомості. 

9. Діагностика міжособистісних взаємин. 

Перелік  

рекомендованої 

літератури 

Основна 

1. Галян І.М. Психодіагностика: навчальний _посібник.2-ге 

вид.,стереотип. К.:_ Академвидав, 2011. 464 с. 

2. Дуткевич Т.В. Савицька С.В. Практична психологія: Вступ у 

спеціальність. Навчальний посібник.  К.: Центр учбової 

літератури, 2007. 256 с. 

3. Мельничук О.Б. Психологічна діагностика: навчальний посібник 

для студентів подвійних спеціальностей із спеціальністю 

«Практична психологія». Київ: Каравела, 2013. 316 с. 

4. Панок В.Г. Документація психолога. К.: Шк. світ, 2009. 130 с. 

5. Панок В. Г. Психологічна служба. Київ: Ніка-Центр, 2016. 362 с. 

6. Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики: 

навчально-методичний посібник. К.: Університетська книга, 

2019. 442 с. 

 

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/ 

1.   

 
ОЦІНЮВАННЯ 

 
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 
№ 

з/п 

Вид звітної роботи 

 

Кількість балів 

 

1  

 

Оформлення звітної документації 

  

Звіт про проходження практики 

 

35 

Щоденник студента-практиканта 

 

15 
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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 Виступ на звітній конференції 

 

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. 
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Критерії оцінювання щоденника студента-практиканта 

Оцінка у балах (за національною 
шкалою) 

Критерії оцінювання 

 

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 
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1-5 балів (незадовільно) завдання виконане неповністю, нечітко 

сформульовано або й не сформульовано 

діагностичні критерії 

 

За результатами оцінювання й 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 

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» 

 

 
 

ПОЛІТИКА  НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

• 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. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

 

Здобувачі повинні дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу Одеського національного університету імені 

І.І. Мечникова 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/acad-
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dobrochesnost.pdf.  

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

Політика щодо 

відвідування та 

запізнень: 

 

 

Відвідування практики є обов’язковим компонентом оцінювання. 

За об’єктивних причин (напр., воєнний стан, епідемії, хвороба 

здобувача, стажування за академічною мобільністю та ін.) 

навчальна практика може відбуватись дистанційно в онлайн 

формі. 

Мобільні пристрої Дозволяється використання мобільних пристроїв за необхідності 

групової роботи у спеціальних Додатках. 

Поведінка під час 

практики: 

 

Всі здобувачі беруть активну участь у всіх активностях, 

передбачених програмою практики. Виконують всі індивідуальні 

завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми. 

Всі здобувачі повинні дотримуватимуться правил поведінки під 

час проходження практики на засадах партнерських стосунків, 

взаємоповаги, взаємопідтримки та  взаємодопомоги. 

 

 

 

 


