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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  «Навчально-ознайомча  практика»
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 психологія

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни
Метою проходження практики є  ознайомлення студентів  з  видами та

завданнями  роботи  психолога:   вміння  аналізувати  та  визначати  місце  та
значення  кожного  виду  діяльності  (навчання,  діагностика,  корекція,
консультування, профілактика) психолога в конкретній організації.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
Основними  завданнями  практики  є  ознайомлення  студенті  зі

специфікою основних  методів  психологічного  дослідження  та  вимогам  до
них.  Навчитися  застосовувати  їх  для  вивчення  особливостей  діяльності
психолога в різних сферах.

1.3. Кількість кредитів 
5 кредитів
1.4. Загальна кількість годин 
150 годин

 
1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

1-й 1-й
Семестр

2-й 2-й
Лекції

  
Практичні, семінарські заняття

  
Лабораторні заняття

  
Самостійна робота

 5 тижнів  5 тижнів
Індивідуальні завдання 

1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми,

студенти мають досягти таких результатів навчання:
знати: 
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- Специфіку основних методів психологічного дослідження;
- Вимоги щодо основних методів психологічного дослідження;
- Основні види роботи психолога в конкретній організації;
вміти: 
- орієнтуватися  в  різноманітних  питаннях  пов’язаних  з  методами

психологічного дослідження;
- орієнтуватися  в  наукової  літературі,  яка  присвячена  питанням  що

пов’язані з основними видами роботи психологів в конкретних організаціях;
- аналізувати психологічні особливості та характеристики людини;
- висловлювати й аргументувати свою точку зору.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Під час проходження практики студент повинен ознайомитися з базою 
практики, вивчити систему психологічної допомоги та її особливості, а також
зібрати матеріали й документи що необхідні для підготовки звіту. 

Програма  практики  включає  в  себе  обов’язкове  виконання  трьох
завдань.

Розділ 1. Проходження практики на кафедрі.
Тема 1. Ознайомлення з основними напрямками роботи кафедри.
Тема 2. Ознайомлення з науково-методичною літературою кафедри.
Тема  3.  Ознайомлення  з  роботою  студентського  наукового  товариства
факультету.

РОЗДІЛ 2. Проходження практики в організації.
Тема 1. Вивчення загальних відомостей про організацію: назва, адреса, ціль
створення, структура організації.
Тема  2. Ознайомлення  з  документацією  та  проведення  короткого  аналізу
документів, що використовуються в діяльності організації.
Тема  3.  Ознайомлення  з  основними  методами  та  прийомами  роботи
психолога.

Розділ 3. Профорієнтаційна робота.
Тема 1.  Участь у днях відкритих дверей на факультеті. 
Тема 2. Розробка рекламі факультету психології (аудіальної або візуальної) та
відвідання  батьківських збори з метою реклами факультету: у звіті вказати
номер школу, адресу, клас, в якому проводилась робота, коротко описати свій
виступ, а також питання, що ставились батьками до практиканта. 

3. Структура навчальної дисципліни
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Назви розділів і
тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усьо
го 

у тому числі Усьог
о 

у тому числі
л п ла

б
ін
д

ср л п ла
б

ін
д

с
р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 12 1
3

Розділ 1. Проходження практики на кафедрі.
Тема 1. Основні 
напрямки роботи 
кафедри

2,5 2,5

Тема  2. Науково-
методична
література кафедри

3 3

Тема  3. Круглий
стіл

2,5 2,5

Разом за розділом
1

8 8 8

Розділ 2. Проходження практики в організації.
Тема 1. Загальні 
відомості про 
організацію: назва, 
адреса, ціль створення,
структура організації.

2 2

Тема  2. Короткий
аналіз  документів,  що
використовуються  в
діяльності організації.

4 4

Тема  3. Основні
методи  та  прийоми
роботи  психолога  з
клієнтами.

8 8

Разом за  
розділом  2

14 14 14

Розділ 3. Профорієнтаційна робота.
Тема 1. 
Ознайомлення з 
профорієнтаційною 
роботою 
університету, 
факультету, кафедр 

4 4

Тема 2. 
Профорієнтаційна 
робота  у школі

4 4

Разом за розділом
3 

8 8 8
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Усього годин 30 30 30

4. Самостійна  робота
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Вивчення  та  аналіз  наукової  психологічної  літератури  з
використанням фонду ЦНБ та Інтернет ресурсів

2 Підготовка до написання звіту

Разом 
                                                                                       

6. Методи контролю

   По закінченню практики студент повинен здати звіт керівнику 
практики. Підставою для допуску студента к заліку по практики є повністю
оформлений звіт та щоденник практики (Додаток 1 та Додаток 2).

По результатам практики студент складає індивідуальну папку, яка 
містить: звіт практиканта (Додаток 1), щоденник практиканта, план-конспект
профорієнтаційної роботи.

Звіт повинен містити конкретні відомості про роботу, яка була 
виконана  під  час  практики,  та  відображати  результати  виконання  завданій
щодо програми практики. 

Протягом усієї практики студент-практикант повинен вести щоденник
практиканта (Додаток 2) . В цьому щоденнику практикант зазначає дату, час,
місце та вид діяльності, яку він відповідно виконував.  

План-конспект  профорієнтаційної  роботи  повинен  відображати  назву
профорієнтаційної роботи, короткий план виступу.

Для написання, редагування та оформлення звіту, студенту відводиться
останні дві доби учбово-ознайомчої практики. 
                                                             

7. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Відповідність

вимогам

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
30 30 30 10 100
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Контроль  за  1  розділом здійснюється  шляхом  заповнення  у  звіті
(Додаток 1) необхідні дані (30 балів) де кожна тема модулю оцінюється 10
балами та визначені наступні критерії оцінки:

30 балів студент отримає якщо він повністю розкрив основні завдання 
практики щодо Розділу 1. У звіті вільно використав набуті теоретичні знання 
та прийняв участь у роботі СНТ факультету психології. 

20  балів студент отримує якщо він  у звіті не використані посилання на 
теоретичний матеріал. Студент демонструє вільне володіння здобутими 
знаннями, які були засвоєні їм під час безпосереднього проходження 
практики.

10 балів студент отримує в тому випадку, якщо він у звіті допустив 
помилки та не прийняв жодного разу участь у засіданні СНТ факультету 
психології.

Контроль   за  розділом  2 здійснюється  шляхом  написання  другої
частини звіту, де визначені наступні критерії оцінки:

30 балів студент отримає якщо він повністю виконав умови теми. У звіті 
вільно використав набуті теоретичні знання які отримав не тільки під час 
знайомства з роботою практичного психолога на базі практики, але й під час 
самостійної роботи. 

20 бали студент отримує якщо він розкрив суть питання, але до звіту не 
додається будь-який матеріал, який суттєво впливає на умови виконання 
завдання. Студент демонструє вільне володіння здобутими знаннями, які були
засвоєні їм під час безпосереднього проходження практики.

10 балів студент отримує в тому випадку, якщо він у звіті допустив 
1-2 помилки або неточності, яка суттєво не вплинули на логіку відповіді. 

Мінімальна кількість балів, що необхідна для зарахування розділів 
складає: 1 розділ – 9 балів; 2 розділ – 25 балів.

Контроль  за  розділом  3 здійснюється  шляхом  написання  третьої
частини звіту, де визначені наступні критерії оцінки:

30 балів студент отримує, якщо до звіту додається реклама факультету, а 
також питання, які ставили батьки під час батьківських зборів та відповіді 
практиканта на них. К звіту додається план проведення заняття в гуртку 
«Психолог».

20 балів студент отримує, якщо він провів профорієнтаційне заняття у 
гуртку «Психолог», до звіту додається план проведення заняття, але студент 
не провів профорієнтаційну роботу у школі або іншому навчально-виховному
закладі. 

10 балів студент отримує, якщо він провів профорієнтаційну роботу  у 
школі або іншому навчально-виховному закладі та надав план-конспект-
профорієнтаційного заходу. 

Мінімальна кількість балів, що необхідна для зарахування розділів 
складає: 1 розділ – 10 балів; 2 розділ – 10 балів, 3 розділ – 10 балів. 
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Шкала оцінювання

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності
протягом
семестру

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсової
роботи (проекту), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано
80-89 В

добре 
70-79 С
60-69 D

задовільно 
50-59 Е 
1-49 FX незадовільно не зараховано

ДОДАТОК 1
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н.КАРАЗІНА

З В І Т
Про навчально-ознайомчу практику студента

1 курсу факультету психології
_____________________________________________
_____________________________________________
що пройшов практику з ___________ по __________

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

І. РОБОТА НА КАФЕДРІ

a. Основні напрямки роботи кафедри
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

b. Ознайомлення з науково-методичною літературою кафедри
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

c. Участь у роботі круглого столу
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ІІ. РОБОТА В ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Назва організації та місце знаходження
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
2.2.  Вивчення  та  проведення  короткого  аналізу  документів,  що
використовуються в діяльності організації
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2.3. Вивчення та описання основних методів та прийомів роботи психолога
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

ІІІ. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
1.1. Назва закладу та місце знаходження
________________________________________________________________
____________________________________________________________
1.2. Види та форми профорієнтаційної роботи
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

ВИСНОВКИ СТУДЕНТА З ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Студент _________________________ «______»__________________20___р.

Керівник практики __________________________________________________
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ДОДАТОК 2

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА

ЩОДЕННИК 
з навчально-ознайомчої практики 

студент____ 1 курсу  денної форми навчання

_________________________________________________________________

ДАТА ЗМІСТ ЗАВДАННЯ


