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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  – 4,5 

 

годин – 90 

 

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: 

 5-й 

Семестр 

 2-й 

Лекції 

 год.  год. 

Практичні, семінарські 

 год.  год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

90 год. 90 год. 

 

Форма підсумкового 

контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета виробничої практики – поглибити й закріпити теоретичні 

знання, одержані в процесі навчання, оволодіти навичками, вміннями та 

засобами організації та здійснення майбутньої професійної діяльності на 

посадах, що відповідають освітньо-кваліфікаційному рівню бакалавра, 

здобути навички науково-дослідної роботи щодо розв’язання актуальних 

психологічних проблем. 

Практична підготовка відіграє важливу роль у формуванні професійних 

компетенцій фахівців рівня підготовки бакалавр. На базі виробничої 

практики студенти одержують фактичні матеріали для виконання 

індивідуального завдання, написання аналітичної частини курсової роботи та 

здійснюють апробацію запропонованих заходів та пропозицій. 

Завдання практики  

- сприяти отриманню знань щодо сутності, змісту дослідної роботи, навчити 

операціоналізувати  категорії та  поняття  дослідження,  обирати та 

обґрунтовувати   методи  дослідження; 

- сформувати розуміння сутності організації наукового дослідження, здатність 

до  аналізу складових ефективності дослідницького процесу; 

- сприяти отриманню  навиків практичного застосування одержаних знань у 

психологічному дослідженні; сформувати навички рефлексивного аналізу 

ефективності дослідницької діяльності психолога. 

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. 
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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. 

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). 
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- 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. Підготовка та організація дослідження 

Тема 1. Програма психологічного дослідження. Програма дослідження 

та завдання практики. Обґрунтування понять,  обґрунтування методів 

дослідження.  Формування вимог до вибірки. Формування вибірки 

дослідження. Розробка організаційного плану дослідження. 

 

Тема 2.  Інструментарій та емпірична база дослідження. Підготовка 

інструментарію дослідження. Збір первинного  емпіричного матеріалу. 

Первинна обробка результатів дослідження. Формування емпіричної бази  

дослідження для вторинної ( математико статичної) обробки даних. 

 

Змістовий модуль 2. Збір і аналіз практичної інформації. 

Тема 1. Опис етапів дослідження та обробка отриманих даних 

емпіричного дослідження. Оформлення другого розділу курсової роботи, 

вторинна обробка результатів методами математичної статистки, підготовка 

таблиць, малюнків інших наочних матеріалів тощо. 

 

Тема 2. Первинна інтерпретація результатів дослідження курсової 

роботи. Первинна інтерпретація  результатів дослідження,  Підготовка 

проекту емпіричного розділу курсової роботи. 
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Змістовий модуль 3. Оформлення документації (заліковий). 

Тема 1. Узагальнення, систематизація інформації.  

Остаточний аналіз отриманих під час проходження практики знань та 

інформації. 

 

Тема 2. Складання загального звіту за практику. Остаточне 

оформлення матеріалів курсової роботи, щоденника практики, звіта про 

проходження виробничої практики та його погодження з науковим 

керівником. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усьо

го  

у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/с ла

б 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Підготовка та організація дослідження. 

Тема 1. Програма 

психологічного 

дослідження. 

    10     10 

Тема 2.  

Інструментарій та 

емпірична база 

дослідження 

    10     10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

    20     20 

Змістовий модуль 2. Збір і аналіз практичної інформації. 

Тема  1.  Опис 

етапів дослідження 

та обробка 

отриманих даних 

емпіричного 

дослідження. 

    20     20 

Тема  2.  Первинна 

інтерпретація 

результатів 

дослідження 

курсової роботи. 

    20     20 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

    40     40 

Змістовий модуль 3.  Оформлення документації (заліковий). 

 

           

Тема 1.   

Узагальнення та 

систематизація 

інформації. 

    20     20 

Тема 2.  Складання 

загального звіту за 

практику.  

    10     10 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

    30     30 

Усього годин     90     90 
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5. Самостійна  робота 

Практика проводиться в індивідуальній формі. Індивідуальна форма 

це - безпосереднє вивчення кожним студентом програмних питань 

виробничої практики, виконання відповідних розрахунків, проведення 

досліджень, необхідних для підготовки звіту про практику і написання 

курсової роботи що відповідає вимогам роботи освітнього рівня «бакалавр». 

Результати проходження практики студенти оформляють у вигляді 

письмового звіту про виконання індивідуальних завдань на практику, який 

подається на кафедру згідно з графіком організації навчального процесу. 

Зміст індивідуальних завдань на практику для кожного студента залежить від 

специфіки діяльності конкретної державної установи (бази практики) і 

підпорядковується темі курсової роботи. Індивідуальні завдання на практику 

для кожного студента розробляються науковим керівником курсової роботи 

та погоджуються з керівником практики від кафедри. Ці завдання доводяться 

до відома кожного студента на початку практики. Завдання може і повинен 

відредагувати керівник від бази практики.  

Завдання можуть бути пов’язані не тільки з написанням курсової 

роботи, а й з науково-дослідною роботою кафедри за держбюджетною та 

господарською тематикою, підготовкою доповідей на наукову конференцію, 

написанням наукових статей та наукових робіт на конкурс. Науково-дослідна 

робота в період практики має бути спрямована на підвищення фахового рівня 

підготовки студентів. 

Звіт з практики  - це проект емпіричного (другого) розділу курсової 

роботи, а також відповідні супроводжувальні документи. 

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

проведення емпіричного дослідження 6 годин на добу, три дні в тиждень 

протягом 6-и тижнів та  6 годин на добу, два дні в тиждень протягом 6-и 

тижнів на кафедрі соціальної і прикладної психології ОНУ імені І.І. 

Мечникова, що становить 180 годин безпосередньо практичних занять. 90 

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

годин). 

 

6. Методи навчання 

 

Практичні заняття: 

- практикуми;  

- лабораторні заняття.                

7. 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. 
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Упродовж всього періоду практики з боку керівників забезпечується 

безперервний контроль її ефективності. По закінченні практики студенти 

представляють звітну документацію: щоденник практики та звіт (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. 
 

                                                            

8. 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 

 

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 

 

9. 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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10. 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. 

 

11. Електронні інформаційні ресурси 

1. www.delmik.ru/psy/  

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

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

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

5. www.psy-net.ru 

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

7. www. subscribe.ru 

8. www.lib.ru 

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

 

 

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


12 

 

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-2020 
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Додаток 2. Структура та зміст звіту. 

 

СТРУКТУРА  ТА ЗМІСТ ЗВІТУ. 

 

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

бути підписаний керівниками практики від кафедри та науковим керівником 

курсової роботи. 

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. 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. 

5. Висновки: стисло й по суті викладається думка про результати 

проходження практики 

6. Література: приводиться перелік літератури, методичних 

матеріалів, що використовувалися студентом у процесі проходження практики. 

7. Додатки. 

 


