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І. НАВЧАЛЬНА / ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА 

1. Опис практики  

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид практики навчальна 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 

Курс 2  

Семестр 4  

Кількість змістових модулів з 

розподілом:  

3 

Обсяг кредитів 6  

Обсяг годин, в тому числі: 180  

Аудиторні -  

Модульний контроль -  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота -  

Форма семестрового контролю залік  

 

2. Мета та завдання навчальної (ознайомчої)  практики 

 

Мета – підвищення психологічної культури та компетентності студентів, 

ознайомлення студентів зі специфікою роботи психолога в закладах освіти / в 

громадських організаціях та інших установах. 

Завдання практики: 

 ознайомлення зі структурою психологічної служби в освіті та її 

функціональними підрозділами;  

 вивчення відповідної нормативної документації; 

 вивчення досвіду роботи психолога загальноосвітньої школи 

(практичного психолога громадської організації); 

 стимулювання розвитку професійної самосвідомості майбутніх 

психологів; 

 розширення уявлень студентів про зміст, форми, методи та 

специфіку роботи психолога в навчально-виховних закладах;  

 поглиблення знань із психології, уміння відмежовувати сферу 

компетентності психолога від сфери компетентності інших фахівців. 

 



3. Результати проходження навчальної (ознайомчої) практики 

Під час навчальної (ознайомчої) практики у студентів вдосконалюються 

такі загальні компетентності:  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність до аналітичного мислення і креативності; 

 уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо; 

 здатність оцінювати та підтримувати якість роботи. 

Внаслідок виконання завдань навчальної (ознайомчої) практики студенти 

набувають і вдосконалюють такі фахові компетентності:  

 вміння самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати й 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел; 

 здатність здійснювати теоретичний та емпіричний аналіз актуальних 

проблем психологічної практики; 

 здатність аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових 

і прикладних досліджень; 

 здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації; 

 здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку, самореалізації; 

 уміння адаптуватися до нових ситуацій та здатність до професійної 

мобільності; 

 здатність демонструвати розуміння закономірностей та особливостей 

розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних 

завдань; 

 здатність відповідального ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

4.  Програма практики 

Навчальна (ознайомча) практика студентів є складовою частиною 

професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) освітнього рівня і 

згідно з навчальним планом організовується в 4 семестрі загальною 

тривалістю 4 тижні. Науково-методичною основою для проходження 

навчальної (ознайомчої) практики є низка прослуханих студентами курсів, 

таких як «Психологія розвитку», «Психологія особистості», «Загальна 

психологія з практикумом», «Психофізіологія людини з основами генетики», 

«Психологія освіти», «Соціальна психологія» тощо.  

Предметом практики є змістові, організаційні, навчально-методичні 

аспекти діяльності психолога.  

 



Змістовий модуль 1. 

Ознайомлення зі звітною та нормативною документацією психолога в 

різних організаціях. 

1) Ознайомлення зі структурою психологічної служби в освіті та її 

функціональними підрозділами. 

2) Ознайомлення з особливостями діяльності, звітною та нормативною 

документацією психолога. 

3) Створення портфелю нормативно-правового забезпечення діяльності 

психолога в  закладі освіти 

4) Зображення проекту робочого кабінету психолога. 

Змістовий модуль 2. 

Ознайомлення з видами діяльності психолога різних організацій 

1) Ознайомлення з видами діяльності психолога (створення професійної 

карти діяльності психолога в організації) 

2) Здійснення аналізу видів діяльності психолога . 

3) Створення банку психодіагностичного інструментарію відповідно до 

специфіки організації. 

Змістовий модуль 3. 

Рефлексія результатів виробничої практики 

Підготовка звітної документації. Підготовка презентації до захисту. 

Проведення захисту робіт. 

5. Контроль навчальних досягнень 

 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
Контроль роботи студентів під час проходження ними навчальної 

(ознайомчої практики) відбувається відповідно до її етапів. Систему 

оцінювання навчальних досягнень студентів представлено у таблиці 1.  

  

Таблиця 1 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

макс. 

к-сть 

балів за 

одиниц

ю 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

к-сть 

одиниц

ь 

макс. 

к-сть 

балів 

к-сть 

одини

ць 

макс.к-

сть 

балів 

к-сть 

одиниц

ь 

макс.к-

сть 

балів 

Створення портфелю нормативно-

методичного забезпечення 

20 1 20         



діяльності психолога 

Створення ескізного проекту робочо

го місця психолога 

20 1 20       

Підготовка банку інструментального 

забезпечення діяльності психолога 

20     1 20     

Аналіз діяльності психолога (за 

переглядом відеофільму) 

20     1 20     

Створення презентації «Діяльність 

психолога» 

10         1 10 

Написання Ессе-роздуму «Я – 

психолог: плани на майбутнє» 

10         1 10 

Разом   40   40   20 

Максимальна кількість балів: 100 

 

5.2. Зміст та критерії оцінювання роботи студентів 

  Зміст і критерії оцінювання роботи студента викладені у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Зміст і критерії оцінювання роботи студента 

Зміст роботи та її функціональне 

призначення 

Форма звітності Кіль-сть 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів 

Змістовий модуль 1.  

Ознайомлення із звітною та 

нормативною документацією 

психолога  (визначення якості 

володіння студентом методичними 

компетентностями) 

портфель нормативно-

методичного 

забезпечення діяльності 

психолога 

  

1 

  

  

20 

ескізний проект 

робочого місця 

психолога 

1 20 

Змістовий модуль 2. 

Ознайомлення з видами діяльності 

психолога (визначення рівня 

володіння студентом знаннями зі 

специфіки здійснення психологом 

основних видів 

діяльності, оволодіння студентом 

методом спостереження та вміння 

роботи кваліфіковані висновки) 

пакет 

інструментального 

забезпечення діяльності 

психолога 

1 20 

аналіз діяльності 

психолога на основі 

спостереження 

1 20 

Змістовий модуль 3. 

Рефлексія результатів навчальної 

(ознайомчої) практики (визначення 

здатності студента до рефлексії, 

оцінювання й оформлення 

результатів практики) 

презентація «Діяльність 

психолога» 

1 10 

ессе-роздум 1 10 



 5. 3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді диференційованого заліку. 

5. 4. Шкала відповідності оцінок 

  

Рейтингова оцінка Оцінка за 100-

бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів  Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів  Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів  Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів  Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів  Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів  Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 балів  Незадовільно з 

обов'язковим повторним вивченням курсу 

– досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 

  


