




1. Вступ 

Робоча програма виробничої практики складена відповідно до освітньо-

професійної програми «Психологія» підготовки студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» галузі 

знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».  

Робоча програма виробничої практики розроблена на підставі 

нормативно-правових документів: Закони України «Про освіту» та «Про 

вищу освіту»; Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 08.04.1993 р. № 93 зі змінами та доповненнями; Положення про 

організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному 

закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(схвалено на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», протокол від 26 березня 2013 р. №3); 

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних 

документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (схвалено на засіданні 

Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», протокол від 30 червня 2015 р. № 7).  

Виробнича практика на третьому курсі є необхідною складовою в 

системі безперервної практичної підготовки студентів і спрямована на 

оволодіння технологією організації та проведення психологічної діагностики, 

просвітницької (психопрофілактичної) та дослідницької професійної 

діяльності у закладах освіти та охорони здоров’я. Згідно навчального плану 

виробничу практику проходять студенти ІІІ курсу (спеціальність 053 

«Психологія», ОР «Бакалавр») у шостому семестрі з відривом від навчального 

процесу (всього 180 год. / 6 кредитів ЄКТС). Тривалість практики становить 4 

тижнів. На базах практики студенти перебувають впродовж 6 годин робочого 

дня. Конкретний строк проведення практики визначається наказом 

Університету.  

Базами для проведення практики є заклади середньої освіти, центри 

психічного здоров’я, клінічні лікарні та ін., з якими укладено договори про 

співпрацю. Умовою проведення практики студентів є наявність у штаті бази 

практики психолога. 

Керівництво та контроль за проведенням виробничої практики здійснює 

керівник практики від факультету, який несе відповідальність за організацію 

роботи студентів-практикантів, надає їм методичну допомогу. 

На базах практики студенти проходять виробничу практику під 

керівництвом психолога. 

Студенти-практиканти мають право зі всіх питань, що виникають у 

процесі практики, звертатися до керівників практики, на ініціативу у виборі  



методів та засобів проведення психологічної діагностики, просвітницької 

(психопрофілактичної) роботи в умовах закладу освіти, лікувально-

профілактичного закладу, вносити пропозиції щодо поліпшення організації 

виробничої практики тощо. 

Основними обов’язками студентів-практикантів є: 

- вчасно прибути на базу практики із спрямовуючими документами; 

- пройти інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки; 

-    перебувати на базі практики не менше шести робочих годин на день; 

- дотримуватись вимог Статуту бази практики, виконувати правила 

внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки; 

-    відповідально виконувати розпорядження керівників практики; 

- систематично вести щоденник практики, в якому фіксуються власні 

роздуми про проведену роботу, висновки та рекомендації щодо покращення 

професійної самореалізації; 

- у повному обсязі виконувати всі види робіт, передбачених 

програмою виробничої практики; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- дотримуватись положень Етичного кодексу психологів; 

- своєчасно оформити та подати керівнику-методисту практики від 

університету звітну документацію; 

- захистити звіт про проходження практики у визначений термін. 

Основними обов'язками керівника практики від факультету є: 

- узгодити з базами практики програму виробничої практики; 

- провести настановну та підсумкову конференції з питань практики; 

- ознайомити студентів з метою, завданнями, базами практики; 

- познайомити студентів з керівниками від кафедри та від баз 

практики; 

- забезпечити студентів-практикантів спрямовуючими документами 

на практику; 

- ознайомити студентів з вимогами до проходження практики та 

ведення документації; 

- здійснювати контроль за ходом практики, проводити індивідуальні 

та групові консультації зі студентами-практикантами; 

- визначити вимоги до захисту практики за її результатами; 

- підготувати письмовий звіт про проведення виробничої практики; у 

визначений термін подати звіт університетському керівнику практики. 

Основними обов'язками керівника-методиста практики є: 

- ознайомити студентів з метою та завданнями виробничої практики з 

огляду на специфіку бази практики; 

- прийняти участь у настановній та підсумковій конференції з питань 

виробничої практики; 



- допомогти скласти індивідуальний план студента-практиканта, 

затвердити його та контролювати виконання; 

- здійснювати контроль за ходом практики, проводити індивідуальні та 

групові консультації зі студентами-практикантами; 

- контролювати хід виробничої практики, відвідати один 

просвітницький захід, який проводить кожний студент або пара студентів на 

базі практики; 

- здійснити перевірку матеріалів практики та оцінити результати 

проходження практики на основі її матеріалів та їхнього захисту, їхню 

готовність до професійної діяльності. 

Основними обов'язками керівника від бази практики є: 

- забезпечити належні умови для проходження практики; 

- ознайомити студентів з базою практики, її специфікою; 

- ознайомити студентів-практикантів з нормативно-правовими 

документами, що регламентують діяльність психолога у; 

- провести зі студентами інструктаж з техніки безпеки та охорони 

праці; 

- здійснювати практичне навчання відповідно до програми практики 

та індивідуального плану роботи студентів; 

- вести щоденний облік та давати оцінку роботі студентів-

практикантів, контролювати виконання останніми індивідуального плану 

роботи, дотримання внутрішнього розпорядку, ведення щоденників тощо; 

- затвердити письмові звіти студентів з практики; 

- скласти характеристики на студентів з оцінкою їх діяльності. 

 

2. Мета та завдання практики 

Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення знань, 

отриманих студентами в процесі вивчення теоретичних курсів; набуття та 

відпрацювання професійних умінь і навичок психолога в закладах середньої 

освіти, у лікувально-профілактичних закладах шляхом проведення 

психологічної діагностики, просвітницької (психопрофілактичної) та 

дослідницької діяльності; збір матеріалу для виконання курсових робіт, 

передбачених навчальним планом. 

Загальними завданнями виробничої практики є: 

1. Отримання студентами-практикантами інформації про обрану 

професію, перспективи розвитку спеціальності «Психологія». 

2. Ознайомлення студентів із досвідом роботи закладів середньої освіти, 

лікувально-профілактичних закладів з метою якомога повного уявлення щодо 

їх організаційної структури та основних функцій. 

3. Поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів з загальної 

психології, соціальної психології, вікової психології, клінічної психології, 



психодіагностики, педагогічної психології та ін. і встановлення їх зв'язку з 

практичною діяльністю. 

4. Вироблення та відпрацювання професійних вмінь і навичок 

проведення психологічної діагностики, просвітницької 

(психопрофілактичної) та дослідницької діяльності у закладах освіти, 

охорони здоров’я. 

5. Збір матеріалів для виконання курсових робіт, для підготовки 

доповіді, статті тощо. 

Спеціальним завданням практики є оволодіння знаннями про 

психотехніки психологічного супроводу осіб в умовах закладів середньої 

освіти, охорони здоров’я, збереження та відновлення психічного здоров’я та 

психологічного благополуччя осіб тощо. 

У результаті проходження виробничої практики студент набуває 

загальних та спеціальних компетентностей. 

Загальні компетентності: 

-здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально- психологічними 

механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу. 

Спеціальні компетентності: 

-здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків; 

-здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій; 

-здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне 

дослідження; 

-здатність аналізувати та систематизувати одержані результати,  формулювати 

аргументовані висновки та рекомендації; 

-здатність дотримуватися норм професійної етики; 

-здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

Виробнича практика забезпечує результати навчання: 

-розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних 

явищ в контексті професійних завдань; 

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

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань; 

-обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами 

власних досліджень і аналізу літературних джерел; 

-обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження; 

-формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору 

первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження; 



-рефлексувати і критично оцінювати достовірність одержаних результатів 

психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки; 

-презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 

нефахівців; 

-пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у 

процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання; 

-формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника; 

-взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися 

до осіб, які мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності; 

-знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності 

психолога; 

-демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 

діяльності; 

-виявляти та диференціювати проблеми збереження і відновлення психічного 

здоров’я та психологічного благополуччя. 

В результаті проходження практики студенти повинні: 

знати: 

– нормативно-правову базу, якою керується психолог закладу освіти та 

охорони здоров’я;  

– методи психодіагностики осіб різного віку та технологію проведення 

психологічного дослідження особи; 

– основні функції та напрямки діяльності психолога у закладах освіти, 

лікувально-профілактичних закладах різного профілю. 

вміти:  

– інтегрувати теоретичні знання і практичний досвід;  

– реалізовувати професійні якості на практиці; 

– здійснювати нестандартизоване спостереження за поведінкою особи в 

умовах закладу середньої освіти, лікувально-профілактичного закладу; 

– враховувати у діяльності психолога вікові та індивідуально-психологічні 

особливості;  

– складати програму, визначати завдання, здійснювати психологічне 

дослідження особи, формулювати аргументовані висновки; 

– здійснювати просвітницькі (психопрофілактичні) заходи з питань 

збереження та відновлення психічного здоров'я та психологічного 

благополуччя. 

3. Зміст практики 

3.1. Індивідуальні завдання 



Зміст та форми роботи студентів під час практики обумовлюються 

специфікою бази практики. 

Основними видами діяльності студентів-практикантів є: 

1. Ознайомлення з базою практики, нормативно-правовими 

документами, основними напрямками та змістом діяльності психологів 

закладів середньої освіти, лікувально-профілактичних закладів різного типу. 

2. Діагностична робота: проведення нестандартизованого 

спостереження за поведінкою особи, психологічного дослідження із 

застосуванням валідних і надійних методів психодіагностики, оформлення 

висновку. 

3. Просвітницька (психопрофілактична) робота: створення буклетів, 

брошур, стінгазет, сценаріїв просвітницьких семінарів-тренінгів з актуальних 

проблем психології, зокрема, з питань збереження та відновлення психічного 

здоров’я та психологічного благополуччя осіб, враховуючи специфіку бази 

практики. 

4. Індивідуальна робота: проведення психологічного 

дослідження осіб; збір матеріалів для виконання курсових робіт; виконання 

індивідуальних завдань. 

5. Групова робота: проведення просвітницької 

(психопрофілактичної) роботи; за бажанням, волонтерська діяльність; робота 

у двійках в процесі проведення психологічного дослідження.  

Під час проходження виробничої практики студенти повинні виконати 

індивідуальні завдання та суворо дотримуватися правил з охорони праці та 

техніки безпеки. 

Індивідуальними завданнями студента-практиканта є: 

1. Ведення щоденника практики. 

2. Проведення нестандартизованого спостереження за поведінкою 

двох осіб в умовах ЗСО, ЛПЗ.. 

3. Проведення психологічного дослідження двох осіб, написання 

протоколів та оформлення висновків. 

4. Розробка двох сценаріїв просвітницьких (психопрофілактичних) 

заходів; буклетів, брошур, стінгазет на просвітницьку тематику (на вибір 

студентів). 

5. Перегляд навчальних відеоматеріалів з актуальних питань 

психологічної діагностики та корекції. 

6. Участь в екскурсіях на інші бази практики. 

7. Підготовка звіту та матеріалів практики, мультимедійної презентації 

результатів практики. 

Під час проходження практики зміст індивідуальних завдань 

уточняється керівниками-методистами від навчального закладу і бази практики. 

 



3.2. Заняття та екскурсії під час практики 

У ході практики можна організувати екскурсії на інші бази практики. 

Зокрема, студенти, які проходять практику у закладі середньої освіти,  

можуть відвідати психоневрологічну клініку чи дитячу клініку лікарню, в 

кожній з яких професійна діяльність психолога має свою специфіку. Також 

можна відвідувати структурні підрозділи кожної з клінік, в яких практична 

психологічна робота має свої особливості. Метою таких екскурсій є 

ознайомлення студентів-практикантів з широким спектром форм і методів 

роботи психолога у ЗСО, ЛПЗ та зі специфікою різних напрямів його 

діяльності. 

Під час практики для підвищення якості навчання студентів варто 

організовувати спільний перегляд відеоматеріалів майстер-класів провідних 

фахівців з питань психологічного консультування, діагностики, корекції, 

терапії, профілактики. Коротка характеристика переглянутого матеріалу, 

висновки щодо переглянутого фрагменту або фільму вказується у 

письмовому звіті студента- практиканта. 

 

3.3. Навчальні посібники 

1. Бігма Н. М. Уроки-тренінги як засіб активізації навчальної діяльності 

учнів: посібник [Електронний ресурс] / уклад. Н. М. Бігма. Дніпропетровськ, 

2013. 36 с. Режим доступу : http://doktor-ua.com/literatura/7616/index.html 

2. Галецька І. Клініко-психологічне дослідження: навч. Посібник. Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 242 с. 

3. Гоян І.М., Палій А.А. Методи діагностики психічного розвитку дітей; за 

ред. А.А. Палія. Івано-Франківськ, Симфонія форте, 2014. 652 с. 

4.Диференційна діагностика неврозів : метод. рек. / автори-упоряд. В. В. 

Кардаш., Н. І. Кардаш. Луцьк, 2000. 

5.Додаток до Положення про організацію та проведення практики у 

Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» (від 26.03 2013 р., протокол № 3) м. 

Івано-Франківськ. Режим доступу https://vvnp.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/128/2018/05/dodatok_pol_pro_praktyku.pdf 

6. Клінічна психодіагностика: Практикум / Ред.-упор. проф. М. В. 

Миколайський. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2006. 228 с. 

7. Коробко С.Л., Коробко О.І. Робота психолога з молодшими школярами: 

Методичний посібник. К.: Літера ЛТД, 2006. 416 с. 

8. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. 400 с. 

9. Коцан І. Я., Ложкін Г. В., Мушкевич М. І. Психологія здоров‘я людини : 

навч. посіб. / за ред. І. Я. Коцана. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. 

Лесі Українки, 2009. 316 с. 



10. Кулеша-Любінець М.М. Професійно-розвивальна практика у 

лікувально-профілактичних закладах: програма та методичні рекомендації. 

Івано-Франківськ: Симфоній форте, 2015. 64 с. 

11. Кулеша-Любінець М. М. Професійно-розвивальна практика у 

лікувально-профілактичних закладах як інноваційна форма підготовки 

майбутніх психологів // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: 

європейський вектор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

2014 р. Ч.1. С.151-155. 

12. Кулеша-Любінець М. М. Психологічний супровід перебування дитини у 

лікувально-профілактичному закладі: методичні рекомендації. Івано-

Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2015 72 с. 

13. Кутішенко В. П. Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова 

психологія: Практикум : навч. посіб. К. : Каравела, 2009. 448 с. 

14. Методичні рекомендації по проведенню тренінг-курсу для підлітків з 

питань просвітницької роботи щодо здорового способу життя. К.: Міленіум, 

2002. 48 с. 

15. Москалець В. П., Колтунович Т.Психічне вигорання – реальність чи 

вигадка? Практична психологія та соціальна робота. 2012. №1. С.58-65. 

16. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва на 

ін. Підручник. К. : Либідь, 2003. 536 с. 

17. Паркулаб О. Психологічний аналіз булінгу як соціально-психологічного 

явища [Електронний ресурс] : матеріали Круглого столу «Психологічна безпека 

особистості в умовах суспільно-політичної нестабільності» Івано-Франківськ, 

2014. Режим доступу : http://www.pu.if.ua/depart/SocialPsychology/resource/file/ 

18. Положення про організацію та проведення практики студентів у 

Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» . м. Івано-Франківськ Електронний 

ресурс] – Режим доступу:  

https://vvnp.pnu.edu.ua/wpcontent/uploads/sites/128/2018/05/pol_pro.pdf 

19. Психолого-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах з 

профілактики насильства над дітьми: Метод. посіб. / Авториупоряд.: Вовчок 

Т.В., Степура Н.П., Даниленко І.С. та ін.; за заг. ред. Т.П. Цюман . К.: ВПЦ 

«Експрес».2009. 328с. Режим доступу : 

http://www.childfund.org.ua/Uploads/Files/docs/Training-modul_Abuse-

prevention_final-version.pdf  

20. Психологу для роботи. Діагностичні методики: збірник ; Уклад. М.В. 

Лемак, В. Петрище. Ужгород, 2012. 616 с. 

21. Терапевтичні казки у дитячій лікарні / за ред. Кулеші-Любінець М. 

Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2018. 64 с 

22. Терлецька Л. Основи психодіагностики. Навчальний посібник. К.: 

Главник, 2006. 144 с. 

http://www.childfund.org.ua/Uploads/Files/docs/Training-modul_Abuse-prevention_final-version.pdf
http://www.childfund.org.ua/Uploads/Files/docs/Training-modul_Abuse-prevention_final-version.pdf


23. Туріщева Л.В. Робота шкільного психолога з батьками. Навчально-

метод. посіб. для вчителя. Х. : В-во група «Основа» : «Тріада+», 2007. 128 с. 

24. Щотка О.П. Вікова психологія: практикум: Навчально-методичний 

посібник. Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2006. 307 с. 

25. Атлас для экспериментального исследования отклонений в психической 

деятельности; под ред. И.А. Полищука, А.Е. Видренко. К.: Здоров’я, 1979.124 с. 

26. Бакли Р., Кэйпл Дж. Теория и практика тренинга. СПб.: Питер, 2002. 

352с. 

27. Батаршев А.В. Экспериментально-психологическое исследование 

психических больных. М.: Медицина, 2004. 320 с. 

28. Биркенбиль Ф. Коммуникационный тренинг: Наука общения для всех. 

М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. 352 с. 

29. Бишоп С. Тренинг ассертивности. СПб.: Питер, 2001. 208 с. 

30. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике 

СПб.: Питер, 2000. 528 с. 

31. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. 

Практическое руководство. Ч.2. М.: Генезис, 2001. 160 с. 

32. Карвасарський Б.Д. Клиническая психология. СПб.: Питер, 2004. 960 с. 

33. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология. СПб.: 

Питер, 2004. 1167 с. 

34. Соммерз-Фланаган Дж. и Р. Клиническое интервьюирование. М., 2006. 

672 с. 

35. Таланов В. Л., Малкина-Пых И.Г. Справочник практического психолога. 

СПб. : Сова, М. : ЭКСМО, 2003. 420 с. 

36. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. 

СПб.: Питер, 2001. 272 с. 

 

3.4. Методичні рекомендації 

Перед початком практики керівник практики від факультету  

організовує настановну конференцію за участю студентів-практикантів, 

керівників-методистів та керівників від баз практики, де знайомить усіх з 

наказом ректора, програмою практики, вимогами до оформлення звітної 

документації,  а також розподіляє студентів за базами практики.  

Після настановної конференції керівник практики від факультету 

видає студентам спрямування, з яким вони прибувають на місце проходження 

практики. 

У початковий період практики (1-ий тиждень) студенти-практиканти: 

-ознайомлюються з особливостями проходження виробничої практики 

та вимогами до оформлення звітної документації; 

-проходять в університеті інструктаж з охорони праці; 

-ознайомлюються з основними напрямками діяльності психологічної 



служби бази практики (закладу середньої освіти, лікувально-профілактичного 

закладу), графіком та умовами роботи; 

-проходять інструктаж з охорони праці на базі практики; 

ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку бази практики; 

-опрацьовують нормативно-правову документацію, що регулює 

професійну діяльність психолога бази практики; 

-спільно з керівником від бази практики, за погодженням керівника-

методиста, складають індивідуальний план роботи студента-практиканта на 

період виробничої практики; 

В основний період практики (2-4 тижні) студенти-практиканти 

виконують індивідуальні завдання виробничої практики: 

-ведуть щоденник студента-практиканта; 

-проводять психологічного дослідження поведінки двох осіб методом 

нестандартизованого спостереження; готують висновки та протоколи 

спостереження; 

-проводять психологічну діагностику двох осіб, оформляють висновки 

з протоколами дослідження; 

 -проводять два  заходи просвітницького (психопрофілактичного) 

напрямку, готують роздаткові матеріали; 

-за бажанням, приймають участь у волонтерському проєкті 

університету «Лікар Свято» https://www.facebook.com/likars vyato/ 

У щоденнику практики студенти занотовують результати 

спостережень за досліджуваними, власні умовиводи тощо. Також вказується 

база практики, керівники від університету та бази практики, індивідуальний 

план роботи, психологічний аналіз дня із зазначенням дати, основних видів 

діяльності, висновками. 

Нестандартизоване спостереження за поведінкою особи включає 

вибір об’єкта спостереження, безпосереднє проведення психологічного 

нестандартизованого спостереження за поведінкою хворого, ведення 

протоколу, опис результатів. Спостереження повинно бути більш тривалим, 

при цьому необхідно побачити поведінку особи у різних ситуація. Якщо 

студенти проходять практику в лікувальному закладі, то спостереження слід 

вести під час огляду спеціалістами, в ситуації спілкування з родичами, 

іншими хворими, при підготовці до діагностичних чи лікувальних процедур 

тощо. Якщо студенти проходять практику у ЗСО, то спостереження можна 

проводити під час уроку, на перерві, при спілкуванні з однолітками, під час 

психологічної діагностики тощо. В описі результатів спостереження 

необхідно вказувати тільки побачені факти (особливості поведінки, інтонації, 

пози, жести, висловлювання тощо), а не результати психодіагностики. 

 

 

https://www.facebook.com/likars%20vyato/


Психологічне дослідження (діагностика) особи включає 

використання для діагностики психічних функцій особи валідних та надійних 

методів, вибір яких проводиться в залежності від поставлених завдань. У 

висновку психологічного дослідження особи вказується анамнез життя та 

анамнез хвороби (для ЛПЗ), характеристика ставлення до обстеження та 

особливості контакту з досліджуваним, результати психодіагностики, 

психологічний діагноз. Висновок дослідження повинен підтверджуватись 

емпіричними матеріалами (протоколами). 

Для просвітницьких (психопрофілактичних) заходів студенти-

практиканти готують два сценарії заходів, роздаткові / стендові, відео-, фото- 

та ін. матеріали. 

В підсумковий період практики (4 тиждень) студенти-практиканти: 

- готують звітні матеріалів з виробничої практики; 

- отримують характеристику з бази практики з оцінкою; 

- готують письмовий звіт; 

- захищають звіт про проходження виробничої практики на підсумковій 

конференції. 

 

4. Форми і методи контролю 

Під час проходження практики студенти зобов’язані дотримуватися 

режиму праці бази практики, виконувати завдання програми практики. 

Керівник від факультету, керівник-методист та керівник від бази 

практики мають право здійснювати контроль поточних записів у щоденнику 

практики студента, виконання індивідуальних завдань практики. 

Керівник від бази практики контролює відвідування студентів, 

адекватність методів і форм роботи, ставлення до своїх обов’язків, 

дисциплінованість, якість виконання всієї програми практики, а також 

здійснює перевірку щоденника та підсумкового звіту студента. 

Оцінювання знань студентів передбачає: контроль проходження 

практики студентами з боку керівників практики, перевірку керівниками 

практики звіту з практики; захист звіту про проходження практики студентом 

перед комісією.  

Критерії оцінювання виробничої практики студентів:  

-повнота виконання програми виробничої практики та індивідуальних 

завдань,  

-відповіді студента на поставлені запитання під час захисту.  

До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали 

завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію. 

Формою звітності для виробничої практики є диференційований залік. 

 

 



5. Вимоги до звіту. 

Звітна документація подається у папці з титульною сторінкою 

визначеного зразка. На звороті титульної сторінки подається перелік 

документів, що вміщені у папці. 

У письмовому звіті студенти детально описують всю виконану роботу 

під час практики. Зокрема, дають загальну характеристику бази практики, 

вказують профіль (для ЛПЗ); описують результати проведених емпіричних 

досліджень, використані методики, виконані індивідуальні завдання; подають 

результати розробки просвітницьких (психопрофілактичних) заходів; 

подають загальні висновки про набуті за період практики знання, вміння, 

навички, освоєні методи та форми роботи; подають пропозиції щодо 

покращення організації практики, список використаної літератури. 

Складений студентами-практикантами звіт оформляється від руки і має 

наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні бути скріплені. 

Звіт перевіряється і затверджується керівниками від бази практики та 

керівником-методистом. 

 

6. Підведення підсумків практики. 

До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали 

завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію. 

Щотижневою формою контролю є перевірка керівником-методистом 

практики індивідуального плану роботи студента-практиканта, в якому 

висвітлюються етапи, напрямки діяльності та їх зміст. Після закінчення 

практики студент подає на кафедру документи: звіт про проходження 

виробничої практики, індивідуальний план роботи студента-практиканта, 

щоденник студента-практиканта, висновки нестандартизованого 

спостереження за поведінкою двох осіб (з протоколом), висновки 

психологічної діагностики двох осіб (з протоколами), матеріали 

просвітницької (психопрофілактичної) роботи (два сценарії заходів з 

роздатковим матеріалом), захист практики (мультимедійна презентація), 

характеристика з бази практики з оцінкою.  

Звіт про проходження виробничої практики студент захищає за умови 

виконання всіх завдань. У період проведення практики контроль за її 

виконанням здійснюється керівником практики від факультету, керівником-

методистом, керівником від бази практики. За результатами практики 

проводиться підсумкова конференція за участю студентів та керівників-

методистів кафедри та керівників від бази практики, де відбувається захист 

практики студентів, узагальнюються індивідуальні враження, позитивний 

досвід студентів; аналізуються труднощі в роботі і перспективи оптимізації 

практики; вносяться пропозиції стейкхолдерів щодо покращання якості 

організації та проведення практики, зокрема, та освітньої програми, загалом. 



.Студенти, які не виконали програму практики і отримали 

незадовільний відгук про роботу або незадовільну оцінку при складанні 

заліку, направляються на практику вдруге або відраховуються з навчального 

закладу. 

Підсумкова оцінка за виробничу практику включає бали за виконані 

завдання та оформлення документів, а саме: 

1. Звіт про проходження виробничої практики 10 балів. 

2. Індивідуальний план роботи студента-практиканта – 5 балів. 

3. Щоденник студента-практиканта – 10 балів. 

4. Висновки нестандартизованого спостереження за поведінкою двох осіб (з 

протоколом) – 20 балів (по 10 балів за кожен висновок).  

5. Висновки психологічної діагностики двох осіб (з протоколами) – 20 балів (по 

10 балів за кожен висновок). 

6. Матеріали просвітницької (психопрофілактичної) роботи (два сценарії 

заходів з роздатковим матеріалом) – 20 балів (по 10 балів за кожен сценарій). 

7. Захист практики (мультимедійна презентація) – 10 балів. 

8. Характеристика з бази практики з оцінкою – 5 балів. 

Вимоги до оцінювання завдань самостійної роботи студентів на 

практиці. 

Завдання, які оцінюються у 5 балів: 5 балів виставляється, якщо завдання 

виконане вчасно і в повному обсязі з дотриманням правил академічної 

доброчесності, є креативними, відповідає обраній темі і меті. 4 бали 

виставляється, якщо завдання здано вчасно і у повному обсязі, проте є незначні 

помилки. 3 бали виставляється, якщо завдання виконане не в повному обсязі, 

або дещо не відповідає обраній темі чи вимогам, є певні неточності у змісті. 2-1 

бал виставляється, якщо завдання не здано у повному обсязі або невчасно, зміст 

поданий невірно. 0 балів виставляється, якщо завдання не виконано. 

 Завдання, які оцінюються 10 балів: 9-10 б. виставляється, коли завдання 

виконане вчасно і в повному обсязі, наведені приклади описаних явищ. 8-7 б. 

виставляються у разі недостатнього аналізу явища, наведено лише один 

приклад, завдання виконано у повному обсязі, але є помилки. 6-5 б. 

виставляється, коли завдання виконано не в повному обсязі, або дещо не 

відповідає обраній темі та вимогам, студент не навів приклади описаних явищ, 

є неточності у змісті. 4-3 б. виставляється, коли студент виконав завдання не в 

повному обсязі, здав невчасно, зміст поданий невірно або розкритий нечітко. 2-

1 б. виставляється, якщо завдання не здано у повному обсязі, невчасно або 

виконано невірно. 0 балів виставляється, якщо завдання не виконано. 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів  Оцінка ECTS Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно  

80 – 89 В добре  

70 – 79 С 

60 – 69 D задовільно  

50 – 59 Е 

 

26 – 49 

 

FX 

не задовільно з можливістю 

повторного проходження 

практики 

0 – 25 F не задовільно  з обов’язковим 

вивченням дисципліни 
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