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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 9 

 

годин – 270 

 

залікових модулів –1 

 

змістових модулів – 3 

 

 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 

0301 Соціально-

політичні науки  

 

 

Спеціальність  

053 Психологія 

 

 

Рівень вищої освіти: 

Бакалавр 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

4-й 5-й 

Семестр 

1-й 2-й 

Лекції 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

270 год. 270 год. 

у т.ч. ІНДЗ: 10  год. 

Форма підсумкового 

контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета виробничої практики - підготовка студентів до виконання 

самостійної роботи психолога: набуття досвіду практичної роботи, 

закріплення знань та навичок, що отримані в період навчання в університеті, 

розвиток особистісних професійно-важливих якостей психолога. Виробнича 

практика студентів направлено на здійснення самостійної практичної і 

дослідницької роботи по психологічному вирішенню конкретних питань 

індивідуального, соціального або організаційного характеру. Виробнича 

практика проводиться з метою вирішення конкретних психологічних завдань 

прикладного характеру. 

При можливості формуються групи практикантів на кожній з баз практики 

для здійснення взаємного спостереження, оцінки та обговорення професійної 

діяльності один одного. 

Завдання практики полягають у 

- знайомстві з умовами та особливостями професійної діяльності психолога 

у організаціях та установах, 

- Знайомстві та опануванні практичними процедурами та методиками 

діагностичної, консультативної, розвиваючої, корекційної, профілактичної 

роботи, 

- Розвитку навичок професійного спілкування при проведенні 

спостереження, організації та проведенні бесіди, у активному слуханні, 

інтерпретації та аналізі результатів тестування, при організації групових 

процесів, с метою корекції чи розвитку особистості, 

- Набутті навичок організації та проведення психологічного дослідження, 

обробки даних та їх інтерпретації. 

Завдання виробничої практики. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї у процесі професійної діяльності. 

б) фахових загальних (СК): .... 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 

відповідно до запиту. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

СК.12. Здатність визначати й пояснювати психологічні механізми 

формування, функціонування та розвитку психічних явищ, процесів, 

властивостей, виокремлювати причини та фактори, що диференціюють 

характер їх індивідуального функціонування та розвитку. 
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Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

  

знати:  

- закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в 

контексті професійних завдань (ПР2). 

- обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги (ПР5).  

- знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога (ПР16). 

 

вміти:  

- аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання (ПР1). 

- здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань (ПР3). 

- складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням 

специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати 

ефективність власних дій (ПР11). 

- складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника   (ПР12). 

 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Організаційно – ознайомчий. 

Тема 1. Інструктивна нарада і вручення документації на    

установчій конференції. Проходження інструктажу з правил техніки безпеки. 

 

Тема 2. Оформлення на базі практики. Проходження інструктажу щодо 

правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці на базі 

практики. 

 

Тема 3. Ознайомлення з базою практики, її структурою, штатним 

розкладом, установчими документами бази практики. 

 

Тема 4. Ознайомлення з нормативною базою на основі якій 

розгортується діяльність психолога та основними нормативними 

документами та процедурами які найчастіше використовуються в практичній 

діяльності психолога. 

 

Тема 5. Написання першого розділу звіту та його погодження з 

керівником практики від бази практики. 
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Змістовий модуль 2. Збір і аналіз практичної інформації. 

Тема 1. Планування роботи на період практики, ознайомлення з 

цільовими програмами психологічної служби, підготовка матеріалів для 

проведення тестувань, просвітницької діяльності та ін. Відвідування заходів, 

які проводить практичний психолог з бази практики. 

 

Тема 2. Участь у заходах, які проводить  психолог бази практики.  

 

Тема 3. Самостійне проведення групових та індивідуальних 

психологічних тестувань.   Допомога практичному психологу   в обробці 

результатів психодіагностичних досліджень.  

 

Тема 4. Проведення заходів з психологічної просвіти, психологічної 

профілактики, профорієнтації  або виступ на   психолого-педагогічному 

семінарі. 

 

Тема 5. Обробка результатів групових та індивідуальних психо-

діагностичних досліджень .   Допомога практичному психологу  в складанні 

звітів.  Участь у планових заходах, що проводить практичний психолог.    

 

Змістовий модуль 3.  Оформлення документації (заліковий). 

Тема 1. Узагальнення, систематизація та остаточний аналіз отриманих 

під час проходження практики знань та інформації. 

 

Тема 2. Складання загального звіту за практику, остаточне оформлення 

матеріалів, характеристик, планів занять, щоденника практики та його 

погодження з керівником від бази практики. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Організаційно – ознайомчий. 
Тема 1. 

Інструктивна 

нарада. 

    4     4 

Тема 2. 

Оформлення на 

базі практики. 

    4     4 

Тема 3. 

Ознайомлення з 

базою практики. 

    6     6 

Тема 4. 

Ознайомлення з 

нормативною 

базою діяльності 

психолога. 

    6     6 

Тема 5. 

Написання 

першого розділу 

звіту.  

    10     10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

    30     30 

Змістовий модуль 2. Збір і аналіз практичної інформації. 
Тема  1.  

Планування 

роботи на період 

практики. 

    10     10 

Тема  2.  Участь 

у заходах, які 

проводить  

психолог бази 

практики 

    70     70 

Тема 3. 

Самостійне 

проведення 

групових та 

індивідуальних 

психологічних 

тестувань. 

    50     50 

Тема 4. 

Проведення 

заходів  з 

    50     50 
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психологічної 

просвіти, 

психологічної 

профілактики, 

профорієнтації   

Тема 5. Обробка 

результатів 

групових та 

індивідуальних 

психодіагностич

них досліджень. 

    30     30 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

    21

0 

    210 

           

Змістовий модуль 3.  Оформлення документації (заліковий). 

 

 

Тема 1.   

Узагальнення, 

систематизація 

та остаточний 

аналіз 

отриманих під 

час проходження 

практики знань 

та інформації. 

    10     10 

Тема 2.  

Складання 

загального звіту 

за практику, 

остаточне 

оформлення 

матеріалів. 

    10     10 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

    30     30 

ІНДЗ     10     10 

Усього годин     27

0 

    270 
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8. Самостійна  робота 

 

Протягом виробничої практики передбачається робота студентів за 

наступними напрямками: 

Перший напрямок. 

Організаційна робота: знайомство з організацією, керівниками психологічної 

служби, потенційними клієнтами, професійними групами і умовами 

діяльності; знайомство з посадовими обов'язками психолога і нормативними 

документами, кругом вирішуваних завдань; планування власної діяльності, 

складання звітів, висновків і рекомендацій. 

Другий напрямок. 

Психодіагностична робота: психологічне обстеження особистості (якостей, 

здібностей, спрямованості, стану та ін); оцінка соціального статусу, 

міжособистісних відносин, соціальних факторів діяльності; складання 

психологічного висновку. 

При виконанні психодіагностичні роботи студентом використовуються 

наступні методи: вільного і стандартизованого спостереження, клінічної 

бесіди та інтерв'ю, тестування, експертного оцінювання та ін. 

В індивідуальний план практики повинні увійти за погодженням з 

керівником від бази практики: проведення двох проективних методик 

(малюнок сім'ї, неіснуюче тварини, тест Люшера, ЦТО і ін); чи проведення 

двох вербальних опитувальників (тест тривожності, шкільної дезадаптації, 

Майерс-Бріггс, Лічко та ін) або двох методик для оцінки інтелектуальних і 

когнітивних функцій (пам'ять, увага, мислення та ін). При цьому кількість 

обстежених має бути не менше 10 осіб (по кожній методиці). Тобто 

мінімальна кількість первинних матеріалів складає 20 робіт. 

Третій напрямок. 

А) Консультативна робота: обговорення результатів психодіагностики; аналіз 

і обговорення проблем особистісного, соціального і професійного розвитку 

суб'єкта; психологічний супровід суб'єкта, який опинився у скрутних 

життєвих обставинах і ін. 

При виконанні консультативної роботи студент використовує методи 

активного слухання, методи аналізу конкретних ситуацій, методи 

саморегуляції та підвищення стресостійкості суб'єкта та ін. 

Б) Просвітницька робота: підвищення психологічної грамотності населення і 

суміжних фахівців; проведення групових заходів (лекції, семінари, 

тренінгів); розробка просвітницьких матеріалів (плакати, відео демонстрації, 

роздатковий матеріал та ін). 

При виконанні просвітницької роботи студент використовує метод бесіди, 

лекції, семінари і тренінги, ігрові методи. 

В індивідуальний план практики студента за погодженням з керівником від 

бази практики повинні увійти: не менше двох консультативних, або двох 

просвітницьких заходів, або одного консультативного та одного 

просвітницького заходу. 
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Четвертий напрямок. 

А) Профілактична (розвиваюча) робота: проведення заходів з метою 

розвитку певних якостей, умінь, здібностей (тренінги, ігри). 

При виконанні профілактичної роботи студент використовує методи групової 

взаємодії, тренінгові методи, розвиваючі ігри та вправи. 

Б) Корекційна робота: усунення відхилень в індивідуальному розвитку та 

поведінці, в міжособистісних і внутрішньо групових відносинах, допомога в 

подоланні девіантної поведінки і дезадаптації і ін. 

При виконанні корекційної роботи студент використовує методи 

групової взаємодії, тренінгові методи, методи арт-терапії, пісочної терапії, 

Монтессорі-терапії та ін. 

В індивідуальний план практики студента за погодженням з керівником від 

бази практики повинні увійти: не менше трьох профілактичних або трьох 

корекційних самостійно проведених заходів, або одного профілактичного 

(корекційного) та двох корекційних (профілактичних) заходів. 

Студенти обов’язково працюють очно в організації, що є базою проведення 

практики 6 годин на добу, п’ять днів в тиждень протягом 6-и тижнів, що 

становить 180 годин безпосередньо практичних занять. 90 годин – самостійна 

аналітично-навчальна робота студента. (Загалом – 270 годин). 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

З метою розвитку  умінь та навичок  розв’язання наукових завдань та 

активізації діяльності студентів  пропонується проведення самостійного 

наукового дослідження з практичних питань психології. Тема наукового 

дослідження узгоджується з керівником практики від кафедри та від бази 

практики. Матеріали, отримані студентом під час виконання індивідуального 

завдання, можуть у подальшому бути використані для виконання курсової 

або дипломної̈ роботи (проекту), для підготовки доповіді, статті або з іншою 

метою за узгодженням з кафедрою та базою практики.  

Науково-дослідницька робота студента полягає у вивченні і опису 

психічного явища; вивченні впливу соціально-психологічних факторів на 

психіку; вивченні взаємозв'язку психічних явищ; встановленні психологічних 

закономірностей та інше. 

 При виконанні науково-дослідної роботи студент використовує методи 

емпіричного дослідження: тестування, спостереження, бесіди, методи мат. 

статистики та ін. 

Прикладна дослідницька робота полягає у вивченні соціально-психологічних 

характеристик групи або індивіда; вивченні вікових, гендерних, соціально-

психологічних, індивідуально-особистісних особливостей людей; вивченні 

ефективності консультативної, корекційної або розвиваючої роботи. 

При виконанні науково-дослідної роботи студент використовує методи 

тестування, спостереження, бесіди, тренінгові методи, ігри, корекційні 

методи і ін. 
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В індивідуальний план практики студента за погодженням з керівником 

від бази практики повинні увійти: тема науково-дослідницької або 

прикладної дослідницької роботи студента. 

 

 

10. Методи навчання 

 

Практичні заняття: 

- практикуми (тренінги навичок консультанта, ведення документації 

практичного психолога;  

- лабораторні (відпрацювання власного "консультативного" і "клієнтського" 

досвіду, практика інтроспекції і профілактика емоційного вигорання.                

 

 

11. Методи контролю 

На всіх етапах проходження виробничої практики студенти отримують 

індивідуальні консультації своїх керівників.  

В процесі здійснення практичної роботи передбачається ведення 

студентом щоденника з практики встановленого зразка, в якому 

висвітлюються всі етапи роботи і форми контролю, і який додається до звіту 

з  практики. 

Упродовж всього періоду практики з боку керівників забезпечується 

безперервний контроль її ефективності. По закінченні практики студенти 

представляють звітну документацію. (Додатки 1, 2). На підставі поданих 

документів і характеристик керівник проводить оцінку роботи студента.  

Результати  практики обговорюються на підсумковій конференції 

студентів і на раді факультету. 
 

                                                            

13. Розподіл балів, які отримують студенти 
Орієнтовний приклад для заліку 

Поточний контроль Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 ЗМ № 3  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12  

100 
5 5 5 5 5 5 10 10 10 5 5 5 25 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення 

З метою методичного забезпечення студентів-практикантів 

пропонується навчально-методична література та посібники, що зберігаються 

у бібліотеці кафедри та в електронному вигляді, а також у кабінетах 

психологів на базах практики по проведенню діагностичних, корекційних, 

розвивальних заходів:  
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14. Рекомендована література  

1. Положення про організацію освітнього процесу в Одеському 

національному університеті імені І.І.Мечникова. Затверджено на засіданні 

Вченої ради ОНУ імені І. І. Мечникова, протокол No 4 від 23 грудня 2014 р. 

2. Положення про проведення практики студентів Одеського національного 

університету імені І.І.Мечникова. Затверджено на засіданні Вченої ради 

ОНУ імені І. І. Мечникова, протокол No 5 від 25 січня 2011 р. 

3. www.delmik.ru/psy/  

 

 

15.Електронні інформаційні ресурси 

1. Наукова електрона бібліотека www.e-library.ru  

2. Електронний журнал психологічна наука та освіта www.psyedu.ru  

3. Бібліотека ОНУ http://libonu.od.ua 

4. www.psy-net.ru 

5. www.chaos.dvo.ru/lib.htm  

6. www. subscribe.ru 

7. www.lib.ru 

8. http://psyjournals.ru/mpj/free/ 

 

 

http://psyjournals.ru/mpj/free/
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Додаток 1. Титульний лист звіту. 

Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Факультет психології та соціальної роботи 

Кафедра соціальної і прикладної психології 

 

 

 

 

 

З В І Т 

Про проходження виробничої практики зі спеціальності 053 «Психологія» 

в  (назва закладу де проходила практика) 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Виконав(ла)______________________ 

                                          Студент(ка)_____курсу 

                                                    _________ форма навчання 

                                                                 

                                                            Керівник практики від кафедри  

                                                                            

__________________________________ 

                                                                                                                                                                 

(підпис) 

 

 

                                                        Керівник від бази практики:  

 

_________________________________ 

                                                                                                                                                                         

(підпис) 

 

 

 

Одеса-2019 
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Додаток 2. Структура та зміст звіту. 

 

СТРУКТУРА ЗВІТУ. 

 

1. Титульний аркуш вказує на час проведення практики і повинен бути 

підписаний керівниками практики від кафедри та підприємства. ( 

2. Зміст (вказуються найменування розділів звіту та номери сторінок, що 

починають розділи). 

3. Вступ (відображаються цілі і задачі студента, які він вирішував в процесі 

практики). 

4. Загальна характеристика підприємства, її цілі та напрямки діяльності. Крім 

того, студент повинен ознайомитися з фронтом роботи психолога на  даному підприємстві, та 

специфікою його роботи, що обумовлюється цілями та станом підприємства. При вивченні цих 

питань студент розглядає доступні документи підприємства, знайомиться з 

психологічними аспектами кадрової політики підприємства, правами та обов'язками 

психолога у цієї структурі. 

На основі зібраного матеріалу та проведеного аналізу, студент робить висновки 

щодо діяльності психолога на даному підприємстві, визначає його переваги і недоліки. 

Після він представляє пропозиції щодо підвищення ефективності роботи психолога при 

існуючих внутрішніх і зовнішніх умовах чи пропонує шляхи зниження ризиків цих умов. 

5. Основна частина (опис видів робот, що ввійшли до робочої програми). 

6. Висновки (стисло й по суті викладається думка про результати проходження 

практики і вносяться пропозиції з поліпшення її організації). 

7. Література (приводиться перелік літератури, методичних матеріалів, що 

використовувалися студентом у процесі проходження практики). 

8. Додатки. 

 

ЗМІСТ ЗВІТУ 

1. Вступ (відображаються цілі і задачі студента, які він вирішував в процесі 

практики). 

2. Загальна характеристика підприємства, її цілі та напрямки діяльності: 

опис організації, структури, процеси всередині організації, методи роботи, методи аналізу, 

розробка і впровадження нових технологій, завдання які стоять перед організацією) цілі, 

місце і завдання практики 

Види діяльності практичного психолога, під керівництвом якого Ви проходили 

практику. Достоїнства і недоліки роботи; існуючі проблеми. Ваше відношення до даного 

фронту роботи. 

3. Основна частина (опис видів робот, що ввійшли до робочої програми): в 

короткій формі відбивається зміст питань, вивчених в період проходження практики. Слід 

включити таблиці, графіки, діаграми та ін., складені на практичних матеріалах. Описати 

види діяльності, які Ви апробували. Описати організаційні заходи, які Ви проводили. 

Описати результати досліджень, надати їх інтерпретацію, аналіз, висновки. 

4. Висновки: стисло й по суті викладається думка про результати проходження 

практики і, як що є, вносяться пропозиції з поліпшення роботи психолога організації. 

5. Список літератури: приводиться перелік літератури, методичних матеріалів, 

що використовувалися студентом у процесі проходження практики. 
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Додаток 3. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
______________________________________ 

(найменування організації) 

________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові керівника практики від організації) 

« ___ » __________20___  р. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  

проходження виробничої практики студентом  _____ курсу  

__________форми навчання 

ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова 

 (Прізвище, Ім’я, По-батькові) 

3  «____ » __________ 20____  р. по «____» __________ 20____ р. 

1 2 3 4 5 

№ Дата Стадія практики Зміст Кількість 

днів 

1 
 

Підготовча - ознайомлення з місцем практики 

-інструктаж за місцем проходження 

практики 

-складання календарно-тематичного 

плану 

 

Усього: 
 

2 
 

Інформаційна - ознайомлення з документацією, по якій 

дозволено збір вихідної інформації 

-вивчення необхідної нормативної бази 

-збір інформації. 

 

Усього:  

3 
 

Аналітична -обробка та аналіз зібраного матеріалу 

-представлення результатів практичної 

роботи керівнику практики. 

 

Усього:  

   УСЬОГО: 
 

Керівник практики від організації 

посада                             ________________________                               П.І.П. 

Керівник практики від університету  

науковий ступінь, посада     ________________________                                П.І.П. 


