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ВСТУП 

 

Навчальна (ознайомча) практика проходиться здобувачами вищої освіти 

спеціальності 053 Психологія на першому курсі у другому семестрі. Програма 

навчальної (ознайомчої) практики складена відповідно до освітньої програми 

підготовки бакалаврів, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 

спеціальності 053 Психологія. 

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною частиною процесу 

підготовки фахівців у закладі вищої освіти. Практика передбачає отримання 

здобувачами вищої освіти достатнього обсягу практичних знань і навичок 

роботи. З цією метою наскрізною програмою передбачене безперервне 

практичне навчання здобувачів вищої освіти. Строки проведення практик 

визначені у навчальному плані. 

Навчальна практика здобувачів вищої освіти є початковим елементом у 

структурі базової професійної підготовки майбутнього практичного психолога. 

Вона спрямована на ознайомлення зі структурою системи психологічної 

служби в Україні, функціональними особливостями її підрозділів, з умовами та 

організацією професійної діяльності психолога. 

Здобувач вищої освіти можуть проходити практику за місцем 

проживання та роботи у разі подання відповідної заяви на профільну кафедру. 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Мета навчальної практики полягає в ознайомленні здобувачів вищої 

освіти зі структурою, напрямками її роботи, колом професійних обов'язків 

працівників та нормативними документами психологічної служби України, а 

також формуванні уявлень про морально-етичні, соціально-психологічні та 

професійно-орієнтовані принципи організації психологічної допомоги різним 

віковим та соціальним групам населення. 

Основні завдання навчальної практики: 

1. Ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями надання 

психологічної допомоги в різних соціальних, педагогічних та психологічних 

структурах. 
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2. Актуалізація та розвиток особистісно-професійного потенціалу 

здобувачів вищої освіти: 

- актуалізація та розвиток професійно-орієнтованих мотивів навчання; 

- формування та розвиток структури особистісно-професійної 

спрямованості, самосвідомості та особистісної готовності до оволодіння 

професією. 

3. Узагальнення та розвиток уявлень про предмет, завдання, засоби та 

напрямки практичної психології. 

4. Формування та розвиток навичок професійної рефлексії, самоаналізу 

мотивів та формулювання подальших завдань власної навчально-професійної 

діяльності та особистісно-професійного розвитку. 

Напрями психологічної роботи під час практики 

Завдання практики зорієнтовані на наступні базові напрями 

психологічної допомоги: 

 1 напрям - індивідуально-психологічна робота, що включає різні види та 

засоби психологічної допомоги та супроводу. 

 2 напрям - групова психологічна допомога, що включає різні соціально-

психологічні та психолого-педагогічні форми організації психологічної 

допомоги та супроводу. 

Зміст практики 

Зміст практики полягає у знайомстві зі структурою, основними 

підрозділами, персоналом та його обов'язками, а також вивченні нормативних 

документів закладу чи установи, де проходить практика, психологічному 

аналізі напрямків діяльності і функцій психологічної служби баз практик, а 

також особливостей роботи практичних психологів у різних її підрозділах. 

Зміст практики передбачає самоспостереження та аналіз індивідуально-

психологічних детермінант навчально-професійної діяльності, формулювання 

завдань подальшого професійного та особистісного розвитку, а також 

опрацювання рекомендованої літератури та написання есе. 
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Поточний контроль здійснюється відповідно до складеного студентом 

та затвердженого керівником практики від ЗВО індивідуального плану 

практики, який включає етапність, терміни виконання та тематику 

індивідуальних завдань практики. 

 Підсумковий контроль передбачає контроль виконання здобувачем 

вищої освіти усієї програми практики, у тому числі виконання 

індивідуальних завдань, а також написання звіту, який оформлюється згідно 

вимог до написання документів такого виду. 

 За результатами проходження практики керівником практики від бази 

складається характеристика. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Наскрізна програма практики студентів для спеціальності «Практична 

психологія». – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. – 21 с. 

3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93. 

4. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

 

5. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Метою контролю за проведенням практики є виявлення й усунення 

порушень, недоліків і надання допомоги здобувачам вищої освіти з виконання 

програми практики. 

Контроль зі сторони університету здійснюється завідуючим кафедрою 

психології та педагогічної освіти та безпосередньо керівником практики. 

Поточний контроль здійснюється керівником від бази практики. При 

цьому контролюються: відвідування здобувачами вищої освіти практики, 

виконання завдань індивідуального плану, складання звіту, своєчасність 

початку і закінчення практики. 

 

6. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ  

Загальні вимоги до здобувачів вищої освіти під час проходження 

навчальної практики: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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 – виконувати передбачені програмою практики завдання теоретичного та 

практичного характеру; 

 – вести облік виконаної роботи у щоденнику практики; 

– підготувати звіт про виконану роботу. 

 

 

Розподіл балів за окремими видами робіт 

Модуль 1 (вид 

роботи) 

Модуль 2  

(вид роботи) 

Захист  

(презентація 

результатів) 

Всього 

(балів)  

Звіт Психологічне есе Виступ на 

конференції 

 

40 40 20 100 

 

 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ  

 

Письмовий звіт подається у встановлений термін (не пізніше трьох днів 

до закінчення практики) керівнику практики для перевірки, рецензування та 

допуску до захисту. 

До захисту допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю виконали 

програму практики, представили звіт згідно із встановленою формою та 

одержали позитивну характеристику від керівника від бази практики. 

Підсумки практики підводяться у процесі складання здобувачем вищої 

освіти диференційованого заліку керівнику практики від ЗВО. 

Диференційована оцінка з практики заноситься в екзаменаційну відомість та 

проставляється в заліковій книжці. 

Перелік документів практики та вимоги щодо їх оформлення 

1. Індивідуальне завдання. 

2. Звіт з практики  

Всі перераховані документи подаються у папці (в окремих файлах 

кожен документ) за вказаним переліком з титульною сторінкою. 
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Підсумкова оцінка практики може бути визначена за допомогою 

наступної шкали: 
 

“Відмінно” (90-100 балів): наявні всі необхідні документи з практики з 

усіма реквізитами; звіт написано самостійно з дотриманням формальних вимог; 

завдання практики виконані і висвітлені повністю; здобувачем вищої освіти 

продемонстрований високий рівень обгрунтування власних ідей, висновків, 

творчий підхід; звіт захищено успішно та отримано відповіді на запитання зі 

звіту. 

 

“Добре” (82-89, 75-81 балів): наявні всі необхідні документи з практики, 

проте деякі реквізити відсутні; звіт написано самостійно, але деякі формальні 

вимоги порушені; завдання практики виконані і висвітлені не всебічно; 

здобувачем вищої освіти продемонстрований високий рівень обгрунтування 

власних ідей, висновків, проте вони суперечливі чи взаємовиключні; звіт 

захищено успішно, із зауваженнями. 

 

“Задовільно” (67-74, 60-66 балів): наявні всі необхідні документи з 

практики, проте деякі реквізити відсутні чи зазначені недостовірні дані; звіт 

засновано на плагіаті без використання посилань та/або деякі формальні вимоги 

порушені чи недотримані взагалі; завдання практики виконані і висвітлені не в 

повному обсязі; здобувач вищої освіти продемонстрував схильність до 

механічної компіляції чужих ідей, висновків, вони суперечливі чи 

взаємовиключні; звіт ледве захищено через малоадекватні відповіді на 

запитання для захисту. 

 

“Незадовільно” (35-59, 1-34 балів): відсутні один чи більше документів з 

практики, деякі реквізити відсутні чи зазначені недостовірні дані; звіт повністю 

засновано на плагіаті без використання посилань та/або багато формальних 

вимог порушено чи недотримано взагалі; завдання практики пророблені і 

висвітлені не належним чином; здобувач вищої освіти продемонстрував 

схильність до механічної компіляції чужих ідей, висновків, вони суперечливі, 
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взаємовиключні і можуть бути майже не пов’язаними з матеріалами практики; 

звіт не захищено через неадекватні відповіді на запитання для захисту і слабку 

орієнтацію в матеріалах звіту. 

 



ДОДАТОК 1 

 

Зразок оформлення першої сторінки звіту про виконання практики 

 

ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ПИЛИПА ОРЛИКА» 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

 

про виконання програми ____________________практики 
                                                        (вид практики) 

 

Здобувача вищої освіти_________________________________ 
                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові) 

Групи ____________________________________ 

Спеціальність _____________________________ 

Освітній рівень _____________________ 

 

База практики _____________________________________________ 
                                                          (повна назва) 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики                                            Керівник практики від 

від бази практики                                              закладу вищої освіти 

____________________________                  __________________________ 
            (посада, прізвище, ініціали)                                                       (посада, прізвище, ініціали)  

 

 

Звіт захищений 

«_____» _______________201___р. 

______________________________ 
                                        (підпис) 

 

Миколаїв - 2019 
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ДОДАТОК 2 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
 

Індивідуальне завдання на практику 
_____________________________________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 

Здобувач вищої освіти ____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Факультет ___________________________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________ 

Освітній рівень _______________________________________________________ 

Спеціальність (напрям підготовки)______________________________________________________ 
                                                                                                                                    (назва) 

_________ курс, група ___________ 
 

Календарний план проходження практики 
 

 

№ 

з/

п 

Завдання 

Строк 

виконання 

завдання  

Примітка 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Керівники практики: 

від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» ___________ _______________________ 
                                                                                                   (підпис)               ( прізвище та ініціали) 
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      від підприємства, організації, установи _____________  ______________________ 
                                                                                                                                        (підпис)             (прізвище та ініціали) 

Здобувач вищої освіти _________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Прибув (ла) на підприємство, організацію, установу 
Печатка 

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року 

 

____________           ______________________________________________________________________________ 
         (підпис)                                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 
 

Вибув (ла) з підприємства, організації, установи 
Печатка 

Підприємства, організації, установи   “___” ____________________ 20___ року 

 
_____________     ________________________________________________________________________________ 
                (підпис)                                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

Відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти на практиці 
________________________________________________________________________________ 

                       (назва підприємства, організації,  установи) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Керівник практики від підприємства,  

організації, установи      ________  ________________________ 
                                                              (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

            Печатка        «______» __________________  20 __ року 
 

Висновок керівника практики від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» 

 про проходження практики 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

Оцінка:  

за національною шкалою____________________  
                                                                               (словами) 

кількість балів _________________________________ 
   (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________  

Керівник практики від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» 
____________ ______________________  

        (підпис)                (прізвище та ініціали) 

Примітка: Індивідуальне завдання – перший аркуш у звіті студента (двосторонній при роздрукуванні) 
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                 ДОДАТОК 3 
             Місце кутового штампа  

МКУ ім. Пилипа Орлика          

 

               КЕРІВНИКУ 

       ________________________________ 

      ________________________________ 
       ________________________________ 

         ________________________________ 

         ________________________________ 

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

/є підставою для зарахування на практику/ 

  

Згідно з угодою від „___” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

направляємо на практику здобувачів вищої освіти ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки 

(спеціальністю) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 Назва практики ___________________________________________________________________ 

 Строки практики з „___” ________________________________________   20___ року 

               по „___” ________________________________________   20 ___ року 

 

Керівник практики від кафедри ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
    (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

М.П.           Керівник  практики МКУ ім. Пилипа Орлика               _____________       __________________  
                                                                                                                                                  (підпис)                       (прізвище та ініціали) 
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ДОДАТОК 4 

Звіт керівника практики 

 

ЗВІТ 

__________________________________________________________________ 

щодо керівництва виробничою практикою здобувачів вищої освіти ІV 

курсу кафедри _______________ факультету ____________________________ 

Відповідно до наказу ректора МКУ ім. Пилипа Орлика мною з _____ до 

_____ 20__ року  здійснювалося керівництво виробничою практикою 

здобувачів вищої освіти у таких закладах (установах) ______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ здобувачів 

вищої освіти.  

Мною проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових.  

Загальна характеристика та оцінка роботи здобувачів вищої освіти 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

Підсумкова оцінка здобувачів вищої освіти за виробничу практику: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Практика засвідчила, що під час підготовки здобувачів вищої освіти 

необхідно звернути увагу на 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення 

виробничої практики 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Підпис _________________________ 

 

Дата ___________________________ 

 

 


