
Міністерство освіти і науки України 

Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА  

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

для студентів денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

Шифр спеціальності: 6.030102  

Назва спеціальності: Психологія  

Курс: 4 

Семестр: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук   
2019 



 
 

2 

Робоча програма виробничої практики галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки», спеціальності 6.030102 «Психологія», освітнього ступеня 

«Бакалавр» (Укладачі: О. В. Соловйов, О. В. Літвінова). – Кременчук, 2019. – 12 с. 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма виробничої практики обговорена та схвалена на засіданні 

кафедри 

Протокол № ___ від «____» січня 2019 р. 

Завідувач кафедри___________Р. М. Білоус  

 

Робоча програма виробничої практики розглянута та затверджена методичною 

радою факультету права, гуманітарних і соціальних наук 

Протокол № ___ від «___» ______ 2019 р. 

Голова методичної ради факультету ________   О. В. Літвінова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

3 

ЗМІСТ 

 

Вступ 

1. Мета і завдання практики 

2. Організація практики 

3. Зміст практики 

4. Форми і методи контролю. Звітна документація. Підведення підсумків 

практики 

Список літератури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

1 ВСТУП 

 

Виробнича практика проводиться відповідно до «Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладах України», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 

1993 р. із змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти № 351 (0351281-94) від 

20.12.94.  

Виробнича практика проводиться на підприємствах, в закладах різного 

профілю, на яких передбачено посада психолога. При цьому студент-практикант 

зараховується на штатну вакантну посаду психолога або (за відсутності вакансії) 

як його дублер і зобов’язаний брати активну участь у розв’язанні виробничих 

завдань організації, пов’язаних з виконанням психологічних функцій 

(психодіагностика, психокорекція, психологічне консультування, проведення 

групових форм психологічної допомоги тощо). Практика проводиться після 

повного закінчення теоретичного навчання у 8-му семестрі. Строк практики (три 

тиждня) визначається відповідно до навчального плану. Виробнича практика є 

узагальненням і вдосконаленням набутих знань, практичних умінь, компетенцій і 

навичок володіння професійним досвідом та формування готовності випускників 

до самостійної трудової діяльності, збирання та опрацювання матеріалів для 

завершення випускної роботи й оформлення її результатів. 
 

   
2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Мета практики – узагальнення та вдосконалення здобутих теоретичних 

знань, професійних умінь і навичок, вияв готовності до самостійної трудової 

діяльності, підведення підсумків експериментальної частини випускної роботи 

бакалавра з психології; закріплення знань в галузі психологічної просвіти, 

психопрофілактики, психодіагностики, психокорекції особистісного розвитку в 

соціально значущих умовах. 
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Завдання практики  

1. Формування професійної компетентності (знань, вмінь, професійної 

культури, професійно важливих рис: емпатії рефлексії, 

комунікативності, толерантності, вміння орієнтуватися в нестандартних 

ситуаціях та ін.). 

2. Ознайомлення із різними моделями діяльності психологічних служб. 

3. Засвоєння основних методів соціально-психологічного моніторингу, 

умов індивідуального розвитку особистості, організація 

психодіагностичного обстеження. 

4. Накопичення та аналіз фактичного матеріалу, необхідного для якісної 

підготовки випускної роботи бакалавра з психології. 

5. Закріпити на практиці навички проведення психологічної консультації, 

психологічного тренінгу. 

У результаті проходження практики студенти повинні знати: 

 ̶  особливості діяльності психолога в різних закладах (школи; коледжі; 

лікарні; психологічні центри; реабілітаційні центри; центри соціальних служб для 

дітей, сім’ї та молоді; виховна колонія та ін.); 

 функціональні обов’язки психолога в різних закладах, основну 

документацію, що регламентує його діяльність; 

 основну документацію, з якою працює психолог закладу, і яким чином 

він планує та оформлює результати своєї професійної діяльності; 

 основний психологічний інструментарій, за допомогою якого він може 

проводити психодіагностичну діяльність; 

 методику проведення психокорекційної роботи, надання первинної 

психологічної консультації. 

В результаті проходження практики студенти повинні уміти: 

 добирати необхідний теоретичний матеріал, аналізувати фахові 

літературні джерела, готувати просвітницькі буклети з психологічної тематики; 
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  закріплювати та поглиблювати знання з професійно-орієнтованих 

дисциплін; самостійно проводити експериментальні дослідження та збирати 

необхідний матеріал; 

  організовувати і проводити первинну психологічну консультацію, 

ставити гіпотези щодо психологічних проблем клієнтів або пацієнтів та намічати 

згідно цього програми подальших психологічних впливів; 

  організовувати та проводити психодіагностичні роботу з використанням 

валідного та надійного психологічного інструментарію, аналізувати отримані 

результати та створювати на їхній основі психологічний портрет клієнта або 

пацієнта; 

  організовувати та проводити процес психологічної корекції виявлених в 

ході психодіагностичного обстеження психічних процесів, станів та властивостей 

особистості; 

  організовувати та проводити психологічні тренінги різної психологічної 

спрямованості, ґрунтуючись на основних правилах та засадах їх створення та 

проведення; 

 виконувати обов’язки стажера за посадою психолога. 

 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

 

Загальне керівництво практикою здійснює ректор університету. 

Безпосереднє навчально-методичне керівництво виробничою практикою 

здійснює кафедра психології, педагогіки та філософії в особі завідувача кафедри 

та керівника виробничої практики. Вони зобов’язані погоджувати з керівниками 

базових підприємств проведення практики студентами спеціальності 6.030102 ̶ 

«Психологія»; спільно з деканатом складати наказ про розподіл студентів на 

місця практики і про призначення керівників від кафедри, складу комісії із 

захисту звітів із практики; отримувати в навчальному відділі угоди (2 

примірники) і направлення на практику, організовувати та проводити настановчі 

консультації з виробничої практики; контролювати проходження практики; 
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надавати методичну допомогу студентам щодо складання щоденників та 

оформлення звітів, після закінчення практики повертати угоди (один примірник) 

до навчального відділу. Керівниками виробничої практики від кафедри 

призначаються досвідчені викладачі кафедри, які мають відповідне 

навантаження, добре знають специфіку роботи базових підприємств. Їх 

обов’язками є:  

 керівництво шестигодинним робочим днем студентів-практикантів; 

 допомога у заповненні щоденника практики; 

 планування роботи студентів спільно з керівником від бази практики.  

Керівник виробничої практики від кафедри погоджує з керівником бази 

практики, де проводиться практика (згідно з договором на проведення практики 

між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського 

і організацією, де проводиться практика) такі аспекти: 

 режим роботи студентів на об’єкті; 

  порядок користування матеріалами організації (проектною та технічною 

документацією, архівом, бібліотекою); 

  участь студентів у виконанні планових робіт підприємства або 

організації.  

Наприкінці практики керівник від кафедри спільно з керівником від бази 

практики робить підсумки й попередньо оцінює роботу студентів. Директор 

базового підприємства своїм розпорядженням (наказом) зараховує студентів на 

практику і призначає керівників практики від підприємства для роботи з ними. 

Студенти-практиканти на період практики належать до складу трудового 

колективу, тому вони зобов'язані дотримуватися правил внутрішнього розпорядку 

бази практики. 

Перед від’їздом на практику студенти отримують від керівника практики 

від кафедри щоденники практики із зазначеним індивідуальним завданням, 

термінами проходження практики та календарним графіком проходження 

практики; з ними проводиться загальна інструктивна нарада та інструктаж з 

техніки безпеки і охорони праці. Керівник практики від кафедри обов’язково 
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інформує студента, на що потрібно звернути увагу і на які питання відшукати 

відповідь у виробничих умовах. Зазвичай це поглиблене вивчення структуру 

психологічної служби певного закладу, психологічного процесу, з якими студент 

повинен ознайомитися на місці практики. 

Керівник практики від бази практики забезпечує і контролює організацію 

практики відповідно до термінів, графіка, змісту, які викладені у щоденнику 

виробничої практики студента. На підприємстві, яке є базою практики, студент 

має дотримуватися правил внутрішнього розпорядку та режиму роботи, пройти 

вступний інструктаж з охорони праці та протипожежної безпеки, своєчасно 

прибути на базу практики, у повному обсязі виконувати всі завдання, які 

передбачені програмою практики, виконати індивідуальне завдання. 

 

4 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Виробнича практика є завершальним етапом практичної підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 6.030102 «Психологія» до 

роботи на посаді психолога в організаціях, установах. Для проходження 

виробничої практики студенти наказом ректора університету направляються на 

базові підприємства, організації, установи м. Кременчука та області. Виробнича 

практика передбачає такі питання: 

 

1. Cтруктура, технічна документація, історія і специфіка діяльності підприємства 

– бази практики, структура і характеристика роботи психологічної служби 

та функціональних обов’язків психолога. 

2. Проведення науково-дослідної (психодіагностичної) складової практики – 

визначення методологічного апарату дослідження, опис експериментальної 

вибірки, проведення психодіагностичного дослідження, проведення аналізу 

та інтерпретації опрацьованих результатів. 

3. Проведення профілактично-корекційної роботи – первинної психологічної 

консультації та психологічного тренінгу. 
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5 ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.  
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Поточний і підсумковий контроль за виконанням студентами окремих 

розділів усієї програми практики здійснюють керівники від кафедри. За день до 

закінчення практики кожен студент повинен подати керівникові від кафедри 

пакет звітної документації із заліковою позначкою керівника від підприємства у 

щоденнику та у звіті, який містить: 

̶  звіт про проходження виробничої практики; 

̶  щоденник виробничої практики з характеристикою керівника практики від 

підприємства студента-практиканта (з підписом керівника практики від 

підприємства і/або керівника бази практики, завіреним печаткою бази практики). 

Критерії оцінювання виробничої практики як виду навчальної дисципліни 

студенти отримують перед початком практики від керівника практики від 

кафедри. 

 

№ 

пор. 
Вид контролю 

Бали 

1 Виконання завдань практики 50,0 

2 Оформлення звіту (правильність та якість) 10,0 

3 Виступ з доповіддю на захисті практики 10,0 

4 Індивідуальне завдання 20,0 

5 Відповіді на запитання 10,0 

 Загальна сума балів 100,0 

 

Після завершення практики відбувається захист у присутності комісії. 

Підсумкова оцінка (диференційований залік) за практику враховується нарівні з 

іншими оцінками, які характеризують успішність студента. Результати складання 

заліків із практики заносяться у відомість обліку успішності, проставляються в 

заліковій книжці та в журналі обліку роботи викладача. 
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Бали 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка Означення 

90–100 A 5 Відмінно 

82–89 B 
4 Добре 

74–81 C 

64–73 D 
3 Задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 2 Незадовільно 
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