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Вступ

Програма навчальної  дисципліни «Переддипломна  практика» складена
відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  другого
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 053 психологія.

Зміст  переддипломної  практики  полягає  у  проведенні  науково-
дослідницької роботи в умовах базової організації.

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  є  оволодіння  практичними
знаннями,  уміннями  та  навиками  організації  та  проведення  наукових
досліджень. 

На  факультеті  психології  переддипломна  практика  проводиться  у
відповідності  з  навчальним планом у  12  навчальному  семестрі.  Студенти  6
курсу проходять переддипломну практику в базових установах (підприємствах
та організаціях, середніх школах, технікумах та училищах, вузах) протягом 7-х
тижнів  (д/в)   з  відривом від  навчальних занять.  Під час  практики студенти
самостійно  та  під  керівництвом  наукового  керівника  дипломної  роботи
виконують  теоретичні  та  практичні  завдання  у  відповідності  до  теми
дипломної роботи.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:

- поглиблення та закріплення теоретичних та методичних знань з дисциплін
психолого-педагогічного циклу;

- оволодіння методами наукового дослідження;
- додаткове вивчення літератури з теми дипломної роботи;
- ознайомлення з роботою інших установ практики;
- набування  навичок  самостійного  проведення  наукової  та  методичної

роботи.

1.3. Кількість кредитів 1 кредит (д/в) 

1.4. Загальна кількість годин: 40 год. 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна

Денна форма навчання -
Рік підготовки

2-й (магістри) -
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Семестр

4-й -
Лекції

Не передбачено -
Практичні, семінарські заняття

Не передбачено -
Лабораторні заняття

Не передбачено -
Самостійна робота

40 год.
 -

Індивідуальні завдання 
год.

1.6. Заплановані результати навчання:
У результаті проходження переддипломної практики студент повинен:

- засвоїти  науково-теоретичний  матеріал  з  теми  дипломної  роботи  (зміст
монографій, статей);

- обрати методику проведення наукового дослідження;
- коректно використовувати методи експериментального дослідження;
- виконувати окремі практичні види робіт в межах установ практики;
- написання  звіту  про  проведену  наукову  роботу  та  особливості  роботи

установ практики.
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2. Зміст переддипломної практики

Зміст переддипломної практики полягає у науково-дослідницькій роботі 
в умовах базової організації.

Науково-дослідницька робота включає в себе:

- ознайомлення  з  науково-дослідницькою  роботою  кафедр  факультету
психології та окремих організацій практики;

- участь  студентів-практикантів  у  розробці  та  реалізації  планів  науково-
дослідницької роботи;

- підготовка  до  написання  дипломної  роботи  (робота  над  теоретичною
частиною диплому, розробка процедури експерименту);

- проведення науково-дослідної роботи в межах дипломного проекту;
- написання наукових статей або тез  доповідей на конференціях сумісно с

викладачами факультету.

3. Програма організації та проведення переддипломної практики

До переддипломної практики допущені ті студенти 6 курсу факультету
психології,  які  не  мають  академічних заборгованостей.  Перед  початком
практики  на  факультеті  психології  груповий  керівник-методист  проводить
установчу  конференцію.  На  установчій  конференції  студентам-практикантам
роз’яснюють  мету  та  задачі  практики,  забезпечують  зразками  звітної
документації,  роз’яснюють  права  та  обов’язки  практикантів,  порядок
проходження та виконання завдання практики,  її зміст та форму звітності.

Перед  проведенням  переддипломної  практики  комісією  у  складі
представників  факультету  психології  та  базової  організації  в  присутності
представника Державного нагляду з охорони праці складається акт обстеження
готовності  робочих  місць  для  проходження  переддипломної  практики
студентами (див. додаток 1). 

Переддипломна практика включає три етапи: початковий, основний та 
заключний. 

3.1 Етапи проведення практики

На початковому етапі переддипломної практики студент повинен:

- вивчити літературу з методики наукового дослідження;
- ознайомитися з умовами роботи базової організації;
- пройти інструктаж з техніки безпеки;
- сумісно з викладачем-керівником скласти план своєї індивідуальної роботи

на весь період практики;
- спланувати науково-дослідницьку роботу.

На основному етапі роботи студент:

- виконує всі види роботи згідно з індивідуальною програмою практики;
- виконує рекомендації наукового керівника;
- веде протоколи проведених експериментів;
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- проводить  консультації  з  керівником  практики  та  персоналом  базової

організації.
На заключному етапі студент:

- готує звітну документацію;
- виконує звіт про проведену роботу сумісно з керівником дипломного проекту;
- бере участь у заключній конференції з переддипломної практики.

3.2. Права та обов’язки студентів під час проходження
переддипломної практики.

Студенти-практиканти мають право:
-  за  усіма  питаннями  в  процесі  проходження  переддипломної  практики
звертатися до керівника практики від університету, а також до адміністрації та
викладачів базових організації за місцем проходження практики;
- вносити пропозиції щодо вдосконалення організації та змісту практики;
- брати участь у роботі базових організацій;
- брати участь у конференціях;
- користуватися бібліотекою, методичним кабінетом, посібниками з організації
роботи під час проходження практики;
- використовувати технічні засоби базових організацій. 

3.3. Студенти-практиканти зобов’язані:
- виконувати усі види роботи, що окреслені в програмі практики;
-  дотримуватися  правил  внутрішнього  розпорядку  базових  організацій
закладів;
- оформлювати своєчасно різні види звітної документації;
- взяти участь у заключній конференції з переддипломної практики, виступити
зі звітом;
- відвідувати консультації в університеті для рішення організаційних та інших
питань.

У  випадку,  якщо  студент  не  дотримується  вимог,  він  може  бути
відсторонений  від  проходження  практики.  У  такому  випадку  за  рішенням
Вченої  ради  факультету  психології  студенту  назначається  повторне
проходження переддипломної практики без відриву від навчальних занять.

4. Звітна документація з переддипломної практики
Після  закінчення  практики  студент  протягом  тижня  подає  керівнику

переддипломної  практики  факультету  психології  наступну  звітну
документацію:
- звіт студента з переддипломної практики (додаток 2);
- відгук наукового-керівника дипломної роботи з оцінкою щодо проходження
студентом переддипломної практики (додаток 3).

На  підставі  аналізу  звітної  документації  студент-практикант  одержує
заключну  оцінку  з  переддипломної  практики  зі  спеціальності.  Оцінка
відображає  якість  проведеної  практикантом  роботи  за  усіма  її  змістовними
частинами.
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Загальні  наслідки  практики  аналізуються  на  засіданні  кафедр  та

заключній  конференції,  яка  носить  науково-практичний  характер.  Після
виступів  студентів  на  заключній  конференції  окреслюються  шляхи  щодо
вдосконалення  організації  та  змістовного проходження практики студентами
факультету психології на заключній конференції студент одержує підсумкову
оцінку з практики.

За загальними результатами переддипломної практики її керівник подає 
звіт у навчальну частину університету за зразком (див. додаток 4).

5. Методи контролю

1 етап.  Участь  студента-практиканта  у  роботі  установчої  конференції  – 10
балів.
– роз’яснення мети та задач переддипломної практики;
– знайомство зі звітною документацією та правилами її оформлення;
– роз’яснення прав та обов’язків студентів під час проходження практики;
– проходження інструктажу студента-практиканта щодо охорони праці.
2  етап.  Зміст  роботи  студента  під  час  проходження  практики (охоплює
наступні напрямки роботи) – 50 балів.
– сумісно з викладачем-керівником практики скласти план своєї індивідуальної
роботи на весь період практики;
– спланувати науково-дослідницьку роботу свого дипломного проекту;
– виконує всі види роботи згідно з індивідуальною програмою практики;
– виконує рекомендації наукового керівника;
– веде протоколи проведених експериментів;
– підготовка та написання дипломної роботи;
– контроль за коректністю цитувань, посилань та контроль плагіату в тексті
роботи;
–  проводить  консультації  з  керівником  практики  та  персоналом  базової
організації;
– написання наукових статей та/або тез конференцій сумісно з керівником
диплому.
3 етап. Своєчасність подання та точність оформлення звітної документації
– 40 балів:
–  подання  звіту  із  переддипломної  практики  протягом  тижня  після
закінчення  терміну  практики  керівнику-методисту  групи  студентів  6
курсу);
–  звіт студента з переддипломної практики (додаток 2);
– відгук наукового керівника дипломної роботи з оцінкою щодо проходження
студентом переддипломної практики (додаток 4).

1  та  3-й  етапи  оцінюються  керівником-методистом  груп  студентів
переддипломної практики.
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2-й етап практики оцінюється  науковим керівником дипломної  роботи

(додаток 4) 

6. Критерії оцінювання роботи студентів 6 курсу під час проходження
переддипломної практики

Критерії оцінки роботи студентів за переддипломну практику в межах
окремого розділу.

Оцінка „відмінно”:
- практика проведена на високому науково-методичному рівні;
- раціонально використовувалися методи наукового дослідження;
- самостійність та дисциплінованість в організації роботи;
- глибокі теоретичні знання з теми дипломної роботи;
- повністю виконана програма практики;
- своєчасно представлений звіт про виконану роботу.

Оцінка „добре”:
-  практика проведена на високому науково-методичному рівні;
- успішно вирішені, але з відхиленнями у часі окремі завдання;
- допущення незначних помилок у проведенні робіт;
- повністю виконана програма практики.

Оцінка „задовільно”:
-  допущення незначних помилок в реалізації завдань;
- недостатньо ефективне використання методів та прийомів дослідження;
- слабка активність практиканта.

Оцінка „незадовільно”:
- не повністю виконана програма практики;
- допущення складних та серйозних помилок під час виконання дослідження;
- наявність плагіату або ознак академічної недоброчесності в роботі;
- недисциплінованість під час проходження практики.

7. Схема нарахування балів

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Етап 1 Етап 2 Етап 3

10 50 40 100

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної Оцінка

6
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діяльності протягом семестру для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 

зараховано
70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано

8. Методичне забезпечення

1. Положення  про  організацію  навчального  процесу  в  Харківському
національному університеті імені В.Н.Каразіна. Харків, 2009р.

2. Положення  про  проведення  практики  студентів  вищих  навчальних
закладів України.  Мінюст України від 8.04.1993, № 93.

3.   ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  ПРОВЕДЕННЯ  ПРАКТИКИ  СТУДЕНТІВ
ХАРКІВСЬКОГО  НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ  ІМЕНІ  В. Н.
КАРАЗІНА(наказ  ХНУ  імені  В.Н.Каразіна  
 №0202-1/145а від 04.04.2018 року) 

7



8
Додаток 1

   Затверджую:
________________________________

________________________________

   
Акт

обстеження готовності робочих місць 
для проходження переддипломної/виробничої

практики студентами Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна

Комісією у складі: голова комісії ______________________________________
  члени комісії ________________________________________
    _________________________________________

 _________________________________________
  _________________________________________

в присутності представника Держнаглядохоронпраці______
____________________________________________________________________
(Прізвище, ім'я та по батькові)
______________________20___року проведено обстеження безпечності 
робочих місць  студентів,  які  будуть  проходити  переддипломну/виробничу  
практику  на підприємстві ____________________________________________
(назва і місце знаходження)____________________________________________

За підсумками обстеження встановлено:
1. Місця практики студентів відповідають учбовим планам і програмам

___________________________________________________________________
2. Стан безпечності робочих місць та умови праці _________________

___________________________________________________________________
3. Практика проводиться під керівництвом представника 

підприємства________________________________________________
(посада, прізвище, та ім'я по батькові)

Висновок комісії: комісія вважає 
____________________________________
_______________________________________________________________

Голова комісії: _____________________
(підпис)

Члени комісії: ______________________          _____________________
    ______________________           ____________________

Представник підприємства: ________________________________________

Провідний інспектор 
Держнаглядохоронпраці_______________________________
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Додаток 2

Зразковий план звіту студента з переддипломної практики

1. Місце проведення переддипломної 

практики__________________________________________________

(наприклад, на базі Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна, на факультеті психології, на кафедрі прикладної психології). 

2. Мета науково-дослідної практики: _________________________

(наприклад, …ознайомитися з роботою науково-дослідної організації, якою є 

факультет психології, і підготуватися до проведення дослідження по темі 

дипломної роботи «Особові детермінанти професійної успішності 

управлінців».

3. Види робіт, що виконувались в ході практики:

(наприклад,  вивчення  психологічної  літератури  в  науковій  бібліотеці  –

Центральній  науковій  бібліотеці  ХНУ,  робота  в  методичному  кабінеті

факультету  психології  з  метою  підбору  методик  дослідження,  складання,

редагування  і  підготовка  бланкового  роздаточного  матеріалу  дослідження,

проведення  експериментального  дослідження  на  сформованій  групі

досліджуваних  осіб,  підготовка  результатів  і  комп'ютерна  їх  обробка,

оформлення  таблиць  і  малюнків,  робота  в  психологічній  лабораторії

(психології  розвитку  або  психодіагностики),  обговорення  результатів

дослідження  з  іншими  студентами  і  науковим  керівником  наукового

дослідження).

4. Досягнутий стан виконання дипломної роботи та нереалізовані завдання.

(наприклад, робота виконана на 80 % …резюме …).

Обсяг звіту 5 – 7 сторінок.

Здати до ___    травня 2018 р.
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Додаток 3

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н.КАРАЗІНА

ЩОДЕННИК

З переддипломної практики
студент____ другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 053 психологія денної форми навчання 

ДАТА ЗМІСТ ЗАВДАННЯ
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Додаток 4

ВІДГУК   НАУКОВОГО  КЕРІВНИКА ДИПЛОМНОЇ  РОБОТИ ЩОДО

ПРОХОДЖЕННЯ  СТУДЕНТОМ  ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ  ПРАКТИКИ  

СТУДЕНТ_______________________________________________________________

 прізвище, ім'я, по батькові

№ групи

Тема дипломної роботи

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Набуті практичні навики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Оцінка роботи за показниками:

№ Найменування показників Шкала оцінювання
0 балів – мінімум, 10 балів -

максимум

1 Ступінь розкриття теми
2 Самостійність підходу до написання роботи
3 Послідовність та систематичність в роботі
4 Якість оформлення, мова, науковий стиль і 

граматичний рівень роботи

5 Своєчасність виконання завдань та 
самодисципліна студента

Всього балів:
від 20 до 29 балів - 
«задовільно»;
від 30 до 39 балів - «добре»;
від 40 до 50 балів - «відмінно».
Додаткові зауваження
__________________________
_________________________
___________
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Оцінка_________________Наукового керівника 

           прізвище, ім'я, по батькові                                      підпис

Додаток 5

Зразок звіту з переддипломної практики

Факультет психології                                                   Завідувачу

Службова записка                                                         виробничої практики

26.05.2017р.                                                                    Бєліковій Г.В.

Звіт про переддипломну практику студентів 6 курсу

Згідно  з  навчальним  планом    до  освітньо-професійної  програми

підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 –

“Психологія”  направлено  на  переддипломну  практику  з  27  березня  до  15

травня 2017 р. студентів д/в та з 15 лютого до 15 травня студентів з/в 6 курсу

до  кафедр  факультету  психології  Харківського  національного  університету

імені  В.  Н.  Каразіна.  Під  час  практики  на  студентів  поширюються  діючі  в

університеті «Правила внутрішнього розпорядку».

Пройшли практику –     чол.

З оцінкою «відмінно» –     чол.

з оцінкою «добре» –     чол.

з оцінкою «задовільно» –     чол.

з оцінкою «незадовільно» –     чол.
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Факультетський керівник

переддипломної практики викладач О.М.Венгерова
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