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Робоча програма 

Виробничої практики 

студентів 4 курсу денної форми навчання 

Виробнича практика здійснюється на четвертому курсі у 7 семестрі з відривом від навчання протягом 2 

тижні. 

ВСТУП 

Виробнича психологічна практика є обов’язковим етапом практичного навчання, засобом 

успішної підготовки студентів до роботи практичним психологом, cпеціальності 053 Психологія. 

Практика проводиться в умовах максимально наближених до реальної професійної діяльності і стає 

важливою ланкою практичного засвоєння професії психолога. 

Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у закладах вищої освіти:  

3.11.1. Практична підготовка студентів закладів вищої освіти є компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом 

професійних навичок та вмінь. Практична підготовка студентів здійснюється на передових сучасних 

підприємствах і організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, торгівлі і 

державного управління.  

3.11.2. Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-

методичним керівництвом викладача закладу вищої освіти та спеціаліста з даного фаху.  

Програма практичної підготовки і терміни її проведення визначаються навчальним планом. 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ: 

Основна мета практики– здобуття студентами навичок практичної діяльності та їх підготовка 

до виконання функцій практичного психолога. 

Практика побудована за принципом поступового поглиблення знань та умінь професійної 

діяльності психолога відповідно до теоретичних дисциплін, які вивчаються студентами.  

Під час проходження практики студенти ознайомлюються: 

- з особливостями планування та здійснення професійної діяльності практичного психолога на 

підприємствах, в громадських і освітніх закладах; 

- поглиблення та закріплення власних теоретичних знань з психології; набуття навичок 

використання їх у практичній діяльності ; 

- набувають досвід психологічної діяльності; 

- виробляють уміння та навички, необхідні для вирішення професійних завдань,; 

- оволодівають формами і методами діагностичної, корекційно-розвивальної, просвітницької, 

дослідницької і навчально-виховної роботи;  



4 

 

 

- підготовка до проведення практичного психологічного дослідження, що дублює основні 

функції психолога бази практики; 

- здійснення профорієнтаційної роботи (психологічні ігри, тренінги, профорієнтовані виховні 

заходи з метою популяризації професійної галузі практичної, соціальної та медичної 

психології);  

- надбання навичок виконання функцій психолога на базі практики, здійснення власного 

психологічного дослідження; 

- рефлексують свої особистісні якості і рівень практичної підготовленості до майбутньої 

професійної діяльності. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач під час виробничої практики: 

- Здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності; 

- Знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності психолога; 

- Навички міжособистісної взаємодії, здатність працювати в команді; 

- Уміння організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову); 

- Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу відповідно до запиту;  

- Здатність розробляти та реалізовувати типові програми, спрямовані на профілактику 

відхилень у соціальному та особистісному статусі, психічному та професійному розвитку 

людини. 

Програмні результати, які здобуває практикант: 

- Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні 

проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання; 

- Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної 

діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання; 

- Розробляти та реалізовувати індивідуальні та групові програми психологічної корекції та 

програми індивідуальної та групової реабілітації; 

- Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів 

психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно 

до запиту;  

- Демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку. 

 

БАЗА ПРАКТИКИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ: 

Загальноосвітні школи І-ІІІ ступеня, гімназії, ліцеї, коледжі. Психологічні та соціальні 

служби міста; організації, заклади, підприємства.Перед початком практики проводиться інструктаж 

з охорони праці. 
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ЗМІСТ ПРАКТИКИ: 

Зміст програми виробничої психологічної практики та організаційні заходи щодо виконання 

наведені у таблиці 1.  

Таблиця 1 

 

Зміст програми виробничої 

педагогічної  практики 
Організаційні заходи щодо виконання   

Зміст роботи психолога бази 

практики, основні види діяльності, 

функціональні обов’язки. Носії змісту 

психологічної діяльності – план 

роботи психолога, підручники, 

методичні посібники, документація. 

Вивчення і аналіз побудови робочого плану 

психолога бази практики, опис видів його 

діяльності та функціональні обов’язки 

Ознайомлення з методичними розробками, 

підручниками, документацією, яку заповнює  

психолог.     

Психодіагностична робота Самостійне проведення психодіагностичної 

роботи: аналіз проблемної психологічної 

ситуації. 

Психокорекційна робота Самостійне проведення  психокорекційної 

роботи, за результатами отриманими у процесі 

діагностичної роботи. 

Психопрофілактична робота Самостійне проведення  психопрофілактикчної 

роботи з розвитку уваги, пам’яті, волі, 

емоційної сфери, тощо. 

Розвиток матеріально-технічного 

забезпечення кабінету психолога бази 

практики.  

Виготовлення методичного забезпечення на 

допомогу психологу бази практики. 

Психокорекційна робота з 

проблемної ситуації на базі практики. 

Вивчення та узагальнення досвіду роботи  

психолога бази практики. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 

Кожний студент в період виробничої психологічної практики виконує одне  індивідуальне 

завдання. Орієнтовний перелік індивідуальних завдань, що виконують студенти: 

- вивчення і узагальнення досвіду роботи психолога бази практики; 

- розробка плану корекційної роботи з важковиховуваними учнями; 
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- практична психологічна робота згідно програми психолого-педагогічного супроводження 

розвитку особистості дитини під час навчання в школі; 

- проведення психолого-педагогічного експерименту як частини наукового дослідження. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ, 

ВМІНЬ ТА НАВИЧОК: 

Формою контролю ступеню набуття практичних навичок з практики є  залік з диференційованою 

оцінкою.  

Умовою допуску студента до підсумкового заліку є виконання програми практики, наявності 

позитивних оцінок з поточного контролю і представлення оформленого «Завдання-звіту». 

Під час проходження практики контролюється та оцінюється наступне: 

- трудова дисципліна, щоденна робота студентів; 

- підготовленість студентів до проведення психологічного дослідження; 

- підготовленість студентів до проведення психокорекційної та психопрофілактичної роботи; 

- проведення студентами психологічної, психокорекційної та психопрофілактичної роботи; 

- результативність всіх видів діяльності практиканта відповідно програмі; 

- вчасна розробка і надання керівникам практики звітної документації. 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ: 

 При завершенні терміну практики студенти повинні здати наступну документацію:  

1. Описати та обґрунтувати використання обраних психодіагностичних методик для 

дослідження. Оформити протоколи психодіагностичного обстеження. Узагальнити 

результати тестів і зробити загальний висновок щодо стану даної проблеми. 

2. План психокорекційної роботи з описанням всіх передбачених заходів (5 занять). Протоколи 

проведення 2 психокорекційних занять. 

3. План-характеристика психопрофілактичного заходу, висновок за результатами заходу. 

4. Індивідуальне завдання. Проведення емпіричної частини наукового дослідження. Критичне 

осмислення зібраного практичного і статистичного матеріалу, теоретичної та 

експериментальної бази з метою якісного виконання дипломної роботи та її захисту. 

Звітна документація повинна вестись українською мовою, бути акуратно оформленою у 

завдання-звіт відповідно до вимог єдиного стандарту конструкторської документації (ЕСКД) на 

аркушах А4., обов’язково представленою для перевірки груповому керівнику і методисту. Звіт 

здається протягом двох днів після закінчення практики, а її оформлення йде протягом усієї 

практики. 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ: 

Підсумковий контроль здійснюється  в останні дні практики на базі практики. В умовах 

факультету студент складає залік в комісії під головуванням завідувача кафедри. На підсумковій 
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конференції з пройденої практики обговорюються її результати, а студенти висловлюють свої 

враження та побажання. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

Основна література: 

1. Поліщук С.А. Психологічні практики в системі підготовки практичних психологів. 

Суми: Університетська книга, 2013. - 134 с. 

2. Система практик у професійній підготовці психологів : навч.-метод. посібник / за ред. 

Г. К. Радчук. - Тернопіль : ТНПУ, 2017. - 416 с. 

Додаткова література: 

1. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : навч. посіб. К.: Четверта 

хвиля, 2004. 256 с. 

2. Гончарук Н. М. Психологічна практика: навч.-метод. посіб. Кам'янець- 

Подільський, 2007. 176 с. 

3. Зубрицька-Макота І.В. Психодіагностика : навч.-метод. посіб. Львів : СПОЛОМ, 

2013. 346 с. 

4. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: навч. посіб. Суми: 

Університетська книга, 2006. 384 с. 

5. Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики: навч.-метод посіб. - Суми, 

2009. 442 с. 

6. Розвивальні та корекційні заняття психолога / Упор. Т.Гончаренко. Київ, 2005. 120 

с. 

7. Шевцова О. М. Психологічний супровід професійно-особистісного розвитку 

вчителя в умовах інноваційної діяльності : наук.-метод. посіб. К. : Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 2015. 128 с. 

2. Додаткові ресурси 

• Балабанова Л. В. Управління персоналом. К.: Центр учбової літератури, 2011. - 468 

с. Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/336-upravlnnya-personalom 

• Организационная психология : учебник для академического бакалавриата / под ред. 

А. В. Карпова. 2014. 570 с. Режим доступу: 

https://stud.com.ua/60425/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya 

• Психологічні тести : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

www.psylist.net/praktikum 

• Психологічні тести: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

www.psyfactor.org/lybr101.htm

https://westudents.com.ua/knigi/336-upravlnnya-personalom
https://stud.com.ua/60425/psihologiya/organizatsiyna_psihologiya
http://www.psylist.net/praktikum
http://www.psyfactor.org/lybr101.htm


 

 

 
Зміст критеріїв оцінювання результатів виробничої практики: 

Оцінка «відмінно» 100-90 (А) – всі завдання практики виконано в повному обсязі, 

виявлено вміння студента застосовувати і використовувати  психологічні теоретичні та 

методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами психологічної діяльності. 

Продемонстровано знання і сформовані уміння проведення психодіагностичної, 

психокорекційної та психопрофілактичної роботи із застосуванням інноваційних технологій 

психологічної діяльності, виявлено здатність узагальнювати результати дослідження та 

формулювати висновки, вміння будувати міжособистісні стосунки с психологом бази 

практики та членами колективу. Також продемонстрована активність та ініціативність у 

підготовці та проведенні всіх видів робіт на практиці. Звіт подано у встановлений термін, 

який містить всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст 

роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника 

від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка 

керівника за практику від бази – «відмінно». 

Оцінка «добре» 89-83 (В)– завдання виконані правильно, але недостатньо повно. 

Виявлено вміння студента застосовувати психологічні та методичні знання, пов’язані з 

особливостями і засобами психологічної діяльності. Виявлені знання з проведення 

психодіагностичної, психокорекційної та психопрофілактичної роботи, сформовані 

методичні уміння, але робота була здійснена шаблонно, не виявлено творчого, 

індивідуального підходу. Виявлено вміння встановлювати контакт з психологом бази 

практики та членами колективу. Звіт подано у встановлений термін, який містить  всі 

структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом 

усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та 

університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за 

практику від бази – «добре». 

Оцінка «добре» 81-74 (С) – завдання практики виконано, але неповно, в ході 

виконання завдань, зокрема при здійсненні психодіагностичної, психокорекційної або 

психопрофілактичної роботи допускалися незначні помилки. Виявлено вміння проводити 

психодіагностичну, психокорекційну та психопрофілактичну роботу, але робота була 

здійснена шаблонно. Звітна документація оформлена згідно вимог. У щоденнику студента-

практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 

характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. 

Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре». 

Оцінка «задовільно» 73-64 (D)– завдання практики виконано в неповному обсязі, в 

ході виконання завдань практики допускалися помилки. Практикант не вміє узагальнювати 

результати дослідження та надавати корекційну допомогу, здвйснювати розвивальну роботу. 

Звітна документація недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник не вірно 

оформлений. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від   бази – 

«задовільно». 

Оцінка «задовільно» 63-60 (Е) – завдання виконано з помилками. Всі завдання 

практики виконувалися, але допущені суттєві неточності. Документація оформлена неповно, 

з помилками. Щоденник недооформлений. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за 

практику від бази – «задовільно». 

Оцінка  «незадовільно» 59-1 (Fx) – завдання практики  не виконані. Виявлені 

проблеми встановлення контакту, не сформовані вміння проводити відповідні види 

психологічної діяльності. Звітна документація оформлена з помилками. Відсутній щоденник, 

характеристика-відгук, або керівник бази практики надає незадовільну характеристику з 

грубим порушенням дисципліни та робочого часу.  

 

 


