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1. Загальна інформація 

Назва  Виробнича практика  

Викладач (-і) кандидат психологічних наук, доцент Мирослава Миронівна Кулеша-Любінець  

Контактний телефон викладача 596066 

E-mail викладача lyubinets@ukr.net 

Формат  очна/заочна 

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС 

Консультації згідно розкладу 

2. Анотація до курсу 

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) професійної діяльності у 

закладах освіти та охорони здоров’я. 

3. Мета та завдання курсу  

Мета: 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. 

Завдання:  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 та 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 

та охорони здоров’я, збереження та відновлення психічного здоров’я та психологічного благополуччя осіб тощо. 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

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; 

mailto:lyubinets@ukr.net


-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.  

 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин (денна / заочна форма навчання) 

Виконання індивідуальних завдань  180 

 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

6 053 Психологія 3 курс Нормативний   



Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год Вага оцінки Термін 

виконання 

 Початковий період 

виробничої практики 

Самостій

на робота 

 1. Ознайомлення з 
особливостями проходження 

виробничої практики та 
вимогами до оформлення 

звітньої документації. 
2. Проходження інструктажу 

з охорони праці в 
університеті. 
3. Ознайомлення з 

основними напрямками 
діяльності психологічної 

служби бази практики 
(закладу середньої освіти, 

лікувально-профілактичного 
закладу), графіком та 

умовами роботи. 
4. Опрацювання 

нормативно-правової 
документації, що регулює 

професійну діяльність 
психолога бази практики. 
5. Проходження інструктажу 

з охорони праці на базі 
практики; ознайомлення з 

правилами внутрішнього 
розпорядку бази практики. 

6. Спільно з керівником від 
бази практики, за 

погодженням керівника-
методиста, скласти 

індивідуальний план роботи 
студента-практиканта на 
період виробничої практики. 

Індивідуальний 

план роботи 

студента-

практиканта – 5 

балів 

1 тиждень 



Основний період 

виробничої практики 

Самостій

на робота  

 Виконання завдань виробничої 

практики: 
1. Ведення щоденника 

студента-практиканта. 

2. Проведення психологічного 
дослідження поведінки двох осіб 

методом нестандартизованого 

спостереження; підготовка 

висновків та протоколів 
спостереження. 

3. Проведення психологічної 

діагностики двох осіб, 
оформлення висновків з 

протоколами 

психодіагностики. 
4. Проведення двох заходів 

просвітницького 

(психопрофілактичного) 

напрямку, підготовка 
роздаткових матеріалів. 

5. За бажанням, участь у 

волонтерському проєкті 
університету «Лікар Свято» 

https://www.facebook.com/likars

vyato/   

 

 

10 балів 

 

20 балів (по 10 

балів за кожен 

висновок) 

 

 

20 балів (по 10 

балів за кожен 

висновок) 

 

 

20 балів (по 10 

балів за кожен 

сценарій заходу) 

 

 

 

 

2-4 тиждні 

Підсумковий період 

виробничої практики 

Самостій

на робота 

 

 1. Підготовка звітніх 

матеріалів з виробничої 

практики. 

2. Отримання характеристики 

з бази практки з оцінкою. 

3. Підготовка письмового 

звіту. 

4. Захист звіту про 

проходження  виробничої 

пратики на підсумковій 

конференції. 

 

 

 

5 балів  

 

10 балів 

 

10 балів 

4 тиждень 

                                                                                                                                                                                               Всього: 100 
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6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Оцінювання знань студентів передбачає: контроль проходження практики студентами з боку керівника-

методиста кафедри, 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. 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 пратики (мультимедійна презентація) – 10 балів. 

8. Характристика 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 пис явища розкритий 

малозмістовно. 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 за всі види 
завдань практики 

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 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-25 F 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Виконання усіх запланованих завдань програми виробничої практики, які підлягають оцінюванню.  

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 пратики (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 практи 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, 

вносяться пропозиції стейкхолдерів щодо покращання якості організації та проведення практики, 

зокрема, та освітньої програми, загалом.  

 

 

 



7. Політика курсу 

Політика проходження здобувачами виробничої практики спрямована на активну взаємодію у групі студентів, створення атмосфери 

доброзичливості, взаємопідтримки, зворотнього зв’язку, з дотриманням правил професійної етики та академічної доброчесності. При виконанні 

завдань неприпустимі недбале ставлення до своїх обовязків в установі (організації), нехтування правилами техніки безпеки.  Невиконання 

програми виробничої практики без поважної причини є підставою для незарахування студенту результатів практики. Якщо програма практики не 

виконана студентом з поважної причини, то здобувач має право пройти практику повторно (в межах графіка освітнього процесу). Студенти, які 

навчаються за індивідуальним графіком, виконують програму практики згідно вимог.  
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