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1. ВСТУП 

 

Процес підготовки фахівців в галузі психології передбачає в майбутньому 

можливість викладацької діяльності у навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації. З 

метою створення умов для отримання умінь і навиків викладацької діяльності, студенти-

магістри проходять педагогічну (асистентську) практику. 7 – 10 тижні навчання на 

другому курсі магістратури, 6 кредитів, 180 годин самостійної роботи. 

Обов'язковою умовою проведення практики є наявність на базі практики 

досвідченого психолога та можливості для проведення семінарських, практичних занять у 

як в очній та дистанційній формі, онлайн і офлайн. Є можливим і змішана форма 

проходження практики. Можливими базами для її проведення є інститути, університети. 

Перед початком практики на кафедрі психології проводиться настановна 

конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від університету 

та бази практики. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри психології 

знайомить студентів та керівників з наказом ректора, вимогами щодо проходження 

практики, обов’язками студентів-практикантів та їх керівників. Для кожної бази практики 

з числа студентів призначається староста. 

Основними обов'язками керівника від бази практики є: 

1. Спільно з керівником практики від ЛНУ ім. Івана Франка забезпечити очну чи 

он-лайн зустріч практикантів з керівництвом бази практики. 

2. Ознайомити студентів-практикантів з базою практики. 

3. Ознайомити   студентів-практикантів з правилами безпеки під час 

карантинних обмежень. 

4. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів та контролювати його 

виконання. 

5. Проводити очно чи при необхідності дистанційно індивідуальні та групові 

консультації. 

6. Відвідувати залікові заходи студентів, брати участь в їх обговоренні. 

7. Контролювати хід практики. 

8. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної 

діяльності. 

9. Підготовити характеристику на студента-практиканта. 

10. Взяти участь у настановчій та підсумковій конференціях з питань практики. 

На бази практики  студенти  з'являються  зі  скеруванням, яке їм видають 

керівники від університету на кафедрі психології. Після завершення практики на кафедрі 

психології проводиться підсумкова конференція (див. «Підведення підсумків практики»).  

Магістри скеровуються на практику у Львівський національний університет імені Івана 

Франка і мають можливість вести практичні та семінарські заняття як для студентів-

психологів 1-3 курсів, так і для студентів непсихологічних спеціальностей, які слухають 

психологічні дисципліни. 
 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Метою практики є ознайомлення студентів з організацією навчально-виховної 

роботи у навчальних закладах ІV рівня акредитації та набування досвіду самостійної 

діяльності як асистента викладача психології.  

Завданням цієї практики є:  



поглибити та закріпити теоретичні знання студентів з педагогіки, педагогічної 

психології, вікової психології та методики викладання психології в університетах, 

інститутах;  

сформувати уміння спілкуватися зі студентами та викладачами та вирішувати 

психологічні проблеми, спричинені навчально-виховним процесом; 

навчитись складати індивідуальний та семестровий плани роботи викладача 

психології навчального закладу; 

набути навичок проведення семінару, практичного заняття, тренінгу з психології, 

виховної та профорієнтаційної роботи зі студентами; 

набути навичок роботи з студентами у режимі очного і дистанційного навчання чи 

у змішаній формі. 

Компетенції та програмні результати: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з 

використанням науково верифікованих методів та технік. 

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню 

діяльність для різних категорій населення у сфері психології. 

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, 

консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати 

якість. 

ПР6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, 

отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 
 
 

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

                Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо 

дотримуватися правил безпеки у карантині. Кожен студент отримує індивідуальні 

завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог. 

 

3.1. Індивідуальні завдання 
 
Під час педагогічної практики студенти повинні виконати наступи 

індивідуальні завдання (розподіл часу є відносний, він може бути змінений залежно від 

специфіки роботи практиканта): 

 

 

1. Скласти семестровий план роботи (5 год). 
2. Скласти графік відвідування місця проходження практики (3 год). 

3. Оформити щоденник педагогічної практики (10 год). 

4. Познайомитись з навчальним закладом, його історією, традиціями, структурою, 

керівниками (2 год). 

5. Ознайомитись з навчально-виховним процесом у навчальному закладі та 

плануванням роботи (5 год). 

6. Взяти участь у роботі науково-методологічного семінару кафедри (10 год). 

7. Відвідати заняття різних викладачів (не менше 5 занять) (25 год). 

8. Відвідати всі залікові заняття студентів-практикантів, які проходять практику в 

того ж керівника, брати участь в їх обговоренні (25 год). 

9. Підготовити та провести кілька пробних та два залікових навчальні заняття зі 

студентами (семінари, практичні заняття, тренінги тощо), надати посилання на 

адреси занять при дистанційному форматі навчання (30 год).  

10. Розробити план-конспект лекції (10 год). 



11. Оцінити професійну компетентність студента, колеги з практики (15 год). 

12. Створити рецензію відвіданого навчального заняття (10 год.)  

13. Виконувати індивідуальні завдання практики – підготувати профорієнтаційну 

інформацію (20год). 

14. Оформити документи практики (10 год). 

 
 

3.2. Заняття під час практики 
 

Практиканти проводять різноманітні заняття зі студентами. Ці заняття можуть 

носити навчальний, пізнавальний, виховний, корекційний характер. 

Навчальні заняття – це практичні, семінари, психологічні тренінги тощо. 

Орієнтовна тематика навчальних занять наступна: «Поняття про темперамет», «Конфлікти 

та шляхи їх рішення», «Формування уваги студента», «Пам'ять та її розвиток», «Інтелект 

людини» тощо. 

Пізнавальні заняття можуть мати форму бесіди, дискусії тощо. Орієнтовна 

тематика наступна: «Міжособистісні стосунки: індивідуальний підхід», «Нові здобутки 

психології для вищого навчального закладу», «Проективні методи в психології» тощо. 

  Орієнтовна тематика виховних занять: «Узалежнення від комп’ютерних ігор: 

психологічна допомога», «Пізнай себе», «Психологічні аспекти боулінгу у навчальному 

процесі» тощо. 

Корекційні заняття проводяться за бажанням клієнтів і можуть охоплювати 

найрізноманітніші сфери психіки: і пізнавальну, і емоційну, і вольову. Вони  проводяться 

у вигляді психологічних тренінгів. Наприклад: «Самовиховання волі», «Як контролювати 

свій гнів» тощо. 
Ознайомитись з методичними вказівками для проведення семінарських занять 

студентом-практикантом можна за адресою: 
https://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/praktyka/5sem.pdf?fbclid=IwAR0Jb

MS7vBY35HGRg1WCSzK7Wuyfl4QqCRA87jwTWYjx2hYtTZiTrxdO8dE 

 
   

3.3. Рекомендована література для підготовки занять 

 

Основна (педагогічна):  

1. Алексєєнко Т. А. Управління якістю підготовки фахівців в університеті в контексті 

Болонського процессу / Т. А. Алєксєєнко // Педагогічний процес: теорія і практика : 

зб. наук. праць. − К., 2004. – Вип. 1. – С. 7-18.  

2. Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : навч.-метод. посіб. для викл., 

аспір., студ. магістр. / Л. В. Артемова. – К. : Кондор, 2008. – 272 с.  

3. Васянович Г. П. Педагогічна етика : Навч. посіб. / Г. П Васянович. – К. : 

«Академвидав», 2011. –248 с.  

4. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи [Текст] : підруч. за 

модульнорейтинговою системою навч. для студ. магістратури : підруч. для студ. 

вищ. навч. закл. / С.С. Вітвицька ; М-во освіти і науки України, Житомирський 

держ. ун-т ім. І.Франка. К. : Центр навч. л-ри, 2006. 384 с.  

5. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим 

науковцям / Семен Устимович Гончаренко. – К.; Вінниця: ДОВ Вінниця, 2008. – 

278 с  

6. Кобаль В.І. Методика викладання у вищій школі : навчально-методичний посібник / 

уклад. В.І. Кобаль. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2016. – 203 с.  

7. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В. Малихін, І. Г. 

Павленко, О.О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Київ: КНТ, 2014. – 262 с.  

8. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / В. Л. Ортинський. – К. : Центр учбової літератури, 

2009. – 472 с.  



9. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. [2-е видання, доповнене] / М.М 

Фіцула – К. : «Академвидав», 2014. – 456 с.  

10. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. – Режим 

доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf 6. Указ Президента 

України № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року". 

 

Основна (психологічна): 

1. Вікова психологія. Навч. посіб. / [Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова 

О.П., Пасєка О.В.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.  

2. Гера Т. Психологія для педагогів: матеріали дистанційного навчання / Т.І. Гера. – 

Дрогобич: РВВ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка, 2011. – 270с. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Психология индивидуальных различий. / Гиппенрейтер Ю.Б., 

Романов В.Я. – М.: ЧеРо, 2000. – 776 с 

4. Загальна психологія. Навч. посіб. / [Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова 

О.П., Пасєка О.В.]. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.  

5. Загальна психологія: [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / [О. В. Скрипченко, 

Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук ін.]; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : 

Каравела , 2014. - 464 с.  

6. Кайдалова Л. Г., Пляка Л. В. Психологія спілкування: навчальний посібник. – Х.: 

НФаУ, 2011. – 132 с.  

7. Кононець М.О. Психологія конфлікту: комплекс навчально-методичного 

забезпечення підготовки бакалаврів всіх спеціальностей./ Кононець М.О. Укл.:– К., 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 48 с. 

8. Копець Л.В. Психологія особистості: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / 

Копець Л.В. – К.: Вид дім. «Києво-Могилянська академія», 2007. – 460 с.  

9. М’ясоїд П. А. Курс загальної психології: підручник: у 2 т. ./ М’ясоїд П.А – К.: 

Алерта, 2013. – Т. 2. – 758 c.  

10. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник / - Максименко С.Д. - 

К: «Центр навчальної літератури», 2018. – 272 с.  

11. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник. - 

К.:Академвидав, 2005. - 448с. 

12. Основи психології. / За ред.О.В. Киричук, В.А. Роменець. – К.: Либідь, 1995. - 632с. 

13. Основи соціальної психології: Навчальний посібник / О.А. Донченко, Н.В., 

Хазратова та ін. За ред.М.М.Слюсаревського. М. Київ, Міленіум, 2008. – 495 с.  

14. Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник / Павелків Р.В. – К.: Кондор, 2011. – 

469 с. Токарева Н. М., Шамне А. В. Вікова та педагогічна психологія : навчальний 

посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н. М. Токарева, А. В. Шамне. 

– Київ, 2017 – 548 с.  

15. Павелків Р. В. Загальна психологія: підручник / Павелків Р.В. - К.: Кондор, 2012. – 

576 с.  

16. Педагогічна психологія. Навч. посіб./ Лисянська Т.М. - К. : Каравела , 2015. – 264 с.  

17. Приходько Ю.О., Юрченко В.I. Психологічний словник-довідник: Навч. посіб., 3-тє 

вид./ Ю.О. Приходько, В.І Юрченко — К.: Каравела,. 2016. – 320 с.  

18. Психологія спілкування: навч. метод. комплекс / Т. В. Вашека, І. С. Гічан. - Київ: 

Книжкове вид. НАУ, 2006. - 184 с.  

19. Савенкова Л.О. Психологія спілкування: навч. посіб. / [Л. О. Савенкова та ін.]; за 

заг. ред. Л.О. Савенкової; Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». - 

Київ КНЕУ, 2015. - 309 с.  

20. Савчин М. В. Загальна психологія: навч. посіб. / Савчин М.В. – К.: Академвидав, 

2018. – 344 с. 



Інформаційні матеріали для проходження практики. Факультет педагогічної освіти. 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/practice  

Інформаційні ресурси: http://pidruchniki.com/ 

 

 
 

3.4. План організації роботи практиканта 
 

Після настановчої конференції студенти отримують від університетського 

керівника практики скерування, а також щоденник педагогічної практики, заліковий лист 

проходження педпрактики. 

У перший день практики разом з університетським керівником студенти 

включаються у проходження практики. Студенти складають індивідуальний план роботи, 

семестровий план роботи та графік проходження практики в дистанційній формі. 

Студенти-практиканти на основі індивідуальних завдань та річного плану роботи кафедри 

планують свою роботу за наступними розділами: навчальна, навчально-методична, 

організаційно-методична, виховна та громадська робота. Заплановані види роботи повинні 

бути чітко зазначені по датах. План роботи практиканта повинен бути максимально 

наближеним до плану роботи кафедри, де вони проходять практику семестровий план 

складається як для пробних, так і залікових навчальних занять на спеціальних бланках. У 

відповідному тижні семестру зазначається тема заняття, форми унаочнення, кількість 

годин, дата проведення, он-лайн адреса заходу на окресленій платформі. Один копія 

графіка подається керівникові практики від кафедри психології, друга - керівникові від 

кафедри педагогіки для контролю.  

У перші дні практики керівник навчального закладу видає наказ про проходження 

студентами практики. Упродовж першого тижня студенти-практиканти знайомляться з 

діяльністю навчального закладу та кафедри психології: навчально-виховною роботою 

викладачів кафедри, роботою Науково-методологічно семінару, планом роботи кафедри, 

навчальними програмами, індивідуальним навантаженням викладачів, їх індивідуальними 

та семестровими планами тощо. Наприкінці першого тижня студенти повинні мати 

індивідуальний план роботи, семестровий план роботи і подати зазначені вище копії своїм 

керівникам на кафедру психології та кафедру педагогіки.  

Починаючи з другого тижня, студенти проводять пробні та залікові навчальні 

заняття та інші заходи у дистанційній формі. Їх тема повинна бути узгоджена з 

керівниками від бази практики та університету, а конспекти затверджені ними. 

До кожного залікового навчального заняття студенти повинні підготовити 

розгорнутий план-конспект. Є титульна сторінка конспекту, а потім, на другій сторінці 

зазначається мета заняття, методи проведення, використані наочні та технічні засоби 

навчання, використана в процесі підготовки до заняття література, посилання на адресу 

дистанційної зустрічі. З третьої сторінки конспекту починається виклад змісту теми 

заняття. 

На заліковому занятті повинні бути присутні керівники практики та всі студенти, 

які проходять практику у даного керівника. Після залікового заняття проводять його 

обговорення. 

Результати обговорення оформляють у вигляді протоколу, який веде один із 

студентів-практикантів. У протоколі зазначається рекомендована оцінка за дане заняття. 

Обговорення залікового навчального заняття проводить керівник від кафедри психології. 

Протоколи додаються до матеріалів практики. 

Упродовж всієї практики студенти ведуть щоденник особистих спостережень.  у 

якому занотовують свої враження про практику, відвідані заняття викладачів та залікові 

заходи, зауваження щодо ходу практики тощо. Щоденник ведеться у довільній формі. 

Його має право оглянути лише керівник практики від кафедри психології. 

 

 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/practice
http://pidruchniki.com/


 

4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися режиму карантину та 

дистанційного проходження практики, виконувати свою роботу згідно індивідуального 

графіку та плану роботи. 

Керівники студентської практики контролюють перебування студентів на базах 

практики (згідно графіку), дотримання ними плану роботи, наявність необхідної 

документації, якість виконаної роботи, науковість та адекватність методів роботи, 

ставлення до своїх обов'язків та дисциплінованість. Керівник від кафедри психології має 

право контролювати записи, занесені у щоденник практики. 

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється 

завідувачами кафедр психології та педагогіки і навчальною частиною університету. 

  

5. ВИМОГИ ДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. їх 

перевіряють і затверджують (крім щоденника) керівники практики від бази та 

університету.  

Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. Документи 

оформляються акуратно, вони можуть бути надруковані, мають наскрізну нумерацію 

сторінок. Мають бути надіслані керівникам практики на електронну пошту для перевірки. 

Всі аркуші повинні бути зшиті. Папка зі звітними документами повинна мати титульну 

сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група; 

прізвища керівників від університету та бази практики: вид практики; термін 

проходження; назва бази практики. 

Кожен окремий документ також повинен починатися з титульної сторінки, на я к і й  

зазначається прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, 

час та місце проведення заходу. Звітна документація обов'язково повинна містити перелік 

всіх документів практики із зазначеними сторінками. 

В кінці практики керівник від бази практики кожному студентові видає письмову 

характеристика щодо його роботи, ставлення до обов'язків, дисциплінованості тощо. В 

характеристиці обов'язково повинна бути зазначена рекомендована оцінка за практику. її 

підписує директор навчального закладу (або декан, або завідувач кафедри) та керівник від 

бази практики. Характеристику завіряють печаткою організації. 
 

Нижче подаються розділи звітної документації та їх орієнтовний обсяг: 

1. Звіт про виконання роботи у довільній формі ( 2 - 3  стор.). 

2. Семестровий план роботи (1 стор.). 

3. Графік відвідувань місця проходження практики (.1-2 стор.). 

4. Щоденник педагогічної практики. 

5. Опис проведеної профорієнтації (2-3ст. додатки, фото) 

6. Заліковий лист проходження педпрактики (1 стор). 

7. Розгорнутий конспект двох залікових практичних навчальних занять та протоколи 

обговорення цих занять з рекомендованими оцінками (обсяг одного конспекту: 8 - 1 0  

стор.). 

8. Розроблений план-конспект лекційного заняття ( 8 - 1 0  стор.).  

9. Оцінка професійної компетентності(2 - 3 стор.). 

10. Рецензія відвіданого навчального заняття (1-2 стор.)  

11. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником від бази практики. 
 

У звіті про виконану роботу студенти у довільній формі детально описують всю 

виконану під час практики роботу (наприклад, результати знайомства зі структурою та 

традиціями навчального закладу, особливості навчально-виховного процесу, проведені 



практикантом заходи, заняття, індивідуальні доручення, тощо). В звітних документах не 

повинна бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії, методичних 

розробок тощо). 

Керівник від кафедри психології про свою роботу письмово ЗВІТУЄТЬСЯ на засіданні 

кафедри психології.  

 

6. ПІДСУМКИ ПРАКТИКИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
 

Наступного дня після завершення педагогічної практики студенти-практиканти 

здають керівникам від університету всі звітні документи для попередньої їх оцінки. 

Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі психології відбувається 

підсумкова конференція, на якій студенти захищають матеріали практики.  

Для підведення підсумків практики та кінцевої оцінки роботи студентів 

практикантів керівники практики відзначають фактичні терміни початку та завершення 

роботи, склад студентських груп, які пройшли практику, їх дисциплін. До захисту 

практики допускаються студенти, як; повністю виконали завдання програми практики та 

вчасно оформили звітну документацію. 

Форма звітності студентів за педагогічну практику – диференційований залік. 

Студенти, які виконали всі індивідуальні завдання, якісно оформили звіт, вчасно його 

подали, а також отримали схвальну характеристику з бази практики, отримують позитивну 

оцінку. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які характеризують 

успішність студентів.  

           Результати складання заліків викладачі заносять в екзаменаційну відомість і 

проставляють в заліковій книжці. Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри 

психології, де керівники подають письмовий звіт про результати практики. 
  Під час захисту оцінюються:  

- повнота виконання програми практики;  

- відповіді студента на поставлені запитання.  

  Критерії  розрахунку  рейтингових  балів  за  науково-педагогічну  практику 

зазначені у таблиці. 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку  

за проходження практики 

90 – 100 А 

 

зараховано 

81 – 89 В 

71 – 79 С 

61 – 69 D 

51 – 59 Е  

26 – 50 FX 

 

не зараховано з можливістю повторного 

проходження практики 

0-25 F 
 

не зараховано   

 
Розподіл балів, які отримують студенти відповідає зазначеним пунктам 

залікового листа (бланк додається в додатку 7.6.) 
 

  
 



 

 

 

7. МЕТОДИКА «АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА-

ПРАКТИКАНТА» 

 

Алгоритм виконання завдання 

1. Для виконання завдання оберіть колегу, заняття якого ви будете відвідувати та 

аналізувати. Для якісного написання «Аналізу професійної компетентності викладача-

практиканта» рекомендуємо відвідати кілька пробних та залікових занять студента.  

2. Використовуючи запропоновану схему, охарактеризуйте професійну 

компетентність викладача-практиканта.  

3. На основі даних, отриманих в результаті спостереження та аналізу педагогічної 

діяльності, виконайте завдання. Вимоги до виконання аналізу професійної компетентності 

викладача-практиканта Аналіз професійної компетентності викладача-практиканта – це 

індивідуальне психолого-педагогічне завдання, котре має продемонструвати рівень 

психологічних знань студента та здатність проаналізувати параметри професійної 

педагогічної компетентності студента-колеги на практиці: психологічні особливості його 

педагогічної діяльності та спілкування, особистісні якості, що впливають на успішність 

досягнення мети та взаємодії із групою в процесі викладання. 

Робота має бути виконана самостійно.  

Зміст роботи повинен відповідати заданій проблематиці. Текст повинен відображати 

суть питання, висвітлювати усі його можливі аспекти, тобто повинен містити відомості 

про викладача-практиканта, дані про його психологічні якості та психологічні особливості 

його педагогічної діяльності, а також висновки та рекомендації щодо подальшого 

розвитку психологічної складової педагогічної компетентності. Ці дані обов’язково мають 

бути проілюстровані конкретними прикладами, отриманими в результаті спостереження за 

викладачем та групою в ході проведення ним навчального заняття.  

Структура роботи повинна бути чіткою та логічною, обов’язково містити додатки 

(схему аналізу професійної компетентності викладача-практиканта).  

 

Аналіз професійної компетентності 

викладача-практиканта має містити: 

 

1. Титульний лист, у якому обов’язково вказано прізвище, ім’я, по батькові студента, 

який проходить практику, факультет та кафедра, на яких він навчається, місце та час 

проходження практики, дані про викладача-практиканта, на якого складена 

характеристика (прізвище, ім’я, по батькові; тема та час проведення заняття, яке 

аналізується), ПІБ викладача від кафедри психології, який перевіряє роботу.  

2. Змістовну частину психолого-педагогічної характеристики, яка охоплює 

спостереження за педагогічною діяльністю викладача-практиканта на занятті та аналіз 

виявлених психологічних особливостей професійної компетентності колеги. Обсяг 

змістовної частини – 2-3 сторінки.  

3. Висновки та рекомендації. Висновки можуть містити узагальнений психологічний 

портрет колеги-практиканта як викладача вищої школи, характеристику його подальшої 

навчальної та життєвої перспективи, загальне враження студента про хід виконання 

завдання, зокрема труднощі з якими він зіткнувся. На основі складеного аналізу 

професійної компетентності викладача-практиканта студент може розробити рекомендації 

для колеги щодо розвитку його педагогічної компетентності та можливостей подальшої 

педагогічної діяльності. Обсяг роботи – від трьох до п’яти сторінок друкованого тексту 

(формат А-4, кегль 14, інтервал 1,5). Робота повинна бути виконана згідно вимог 

українського правопису (граматично та пунктуаційно вірно). Оформлення роботи має 

відповідати усім вимогам щодо оформлення студентських наукових робіт.  

 



 

 

Таблиця 1. Схема аналізу професійної компетентності  

викладача-практиканта (розроблено доц. кафедри психології О. Штепою) 

 

Інструкція до заповнення схеми: Оцініть за десятибальною шкалою кожен з параметрів 

професійної компетентності викладача-практиканта. 

1 Педагогічна діяльність викладача-практиканта 

 Ставить розвиваючі та виховні 

задачі поруч з навчальними 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ставить та реалізує головним 

чином навчальні задачі 

 Володіє варіативною 

методикою, тобто вибором 

одного методичного рішення з 

декількох можливих 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Використовує одноманітні 

методичні рішення у 

навчанні 

 Прагне і уміє аналізувати свій 

досвід 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Уникає самоаналізу за різних 

приводів 

2 Педагогічне спілкування викладача-практиканта 

 Заздалегідь планує 

комунікативні задачі 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Задачі спілкування у ході 

заняття не планує, 

покладаючись на ситуації, що 

виникають стихійно 

 Створює в авдиторії атмосферу 

довіри, психологічної безпеки; 

студенти відкриті для 

спілкування та розвитку 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 У спілкуванні використовує 

жорсткі методи; виходить з 

незаперечного авторитету 

викладача; студенти 

напружені 

 Виходить з цінності 

особистості кожного студента; 

поважає їх гідність, 

зорієнтований на підтримку 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Студенти сприймаються як 

об'єкт, засіб, перешкода. Не 

диференціює власного 

спілкування, зорієнтований 

на формальні оцінки. 

3 Особистість викладача-практиканта 

 Має стійку професійно-

педагогічну спрямованість 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Вважає, що ненадовго 

затримається на викладацькій 

діяльності 

 Має позитивну Я-концепцію, 

спокійний та впевнений 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Постійно невпевнений у собі 

 Працює творчо, застосовує 

оригінальні прийоми 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Працює головним чином за 

типовими методичними 

розробками 

4 Навченість та научуваність студентів 

 Ставить задачі формування в 

студентів уміння вчитися, 

заохочує їх активні научальні 

дії та самоконтроль, 

організовує творчу діяльність 

студентів 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Задачі розвитку, уміння 

вчитися в студентів не 

ставить, дає завдання у 

готовому вигляді, 

організовуючи лише 

репродуктивну діяльність 

студентів 

 Розвиває в студентів 

самостійність та ініціативу 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Самостійність та ініціативу 

студентів не заохочує 

 Прагне намітити для окремих 

студентів індивідуальні 

програми 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Індивідуальний та 

диференційний підхід 

мінімальний 

5 Психологічний аспект педагогічної діяльності 



 Може уявити себе на місці 

студента, поглянути на 

проблему його очима 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Вважає недоцільним 

прагнення пояснювати 

проблему з точки зору 

студента 

 Відверто та щиро виявляє свої 

думки та почуття у спілкуванні 

зі студентами 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Жорстко дотримується 

правил ролі викладача, 

зорієнтований на формальні 

ділові стосунки та 

підтримання власного 

авторитету. 

 Динамічний та гнучкий у 

спілкуванні, звертає увагу на 

проблеми, що виникають, та 

прагне їх вирішити 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Негнучкий, не помічає 

конфліктів, що виникають, не 

здатний до їх 

конструктивного вирішення.  

 

 

Увага! Заповнена схема-спостереження за педагогічною діяльністю викладача-

практиканта має бути прикріпленою до тексту завдання.  

Визначте загальну суму балів за схемою, що свідчитиме про відповідний рівень 

професійної компетентності викладача-практиканта:  

 15 - 45 балів - неприпустимий рівень   

 46 - 75 балів - критичний рівень   

 76 - 120 балів - середній рівень   

 121 - 135 балів - високий рівень   

 136 - 150 балів - рівень майстерності  

 

Проаналізуйте яскравість вияву кожної компоненти професійної компетентності. 

Зосередьте свою увагу при аналізі та поясненні одержаних результатів на позитивних 

аспектах та параметрах, які потребують розвитку чи корекції, ілюструючи їх короткими 

прикладами з відкритого заняття, проведеного магістром-практикантом.  

 

Оцінювання аналізу професійної компетентності  

викладача-практиканта 

Увага! Для оцінювання аналізу професійної компетентності викладача-практиканта 

студент зобов’язаний подати роботу на перевірку керівникові від кафедри психології 

щонайменше за тиждень до дати захисту практики. Не забувайте долучати до роботи 

індивідуальний заліковий лист!  

Критерії оцінювання:  

1. самостійність виконання роботи;  

2. висвітлення усіх аспектів характеристики (педагогічна діяльність та спілкування 

викладача-практиканта, його особистість, навченість та научуваність студентів, 

психологічний аспект педагогічної діяльності), а також висновки та рекомендації 

щодо подальшої професійного вдосконалення;  

3. наявність в тексті характеристики прикладів, котрі ілюструють певні психологічні 

аспекти професійної компетентності викладача-практиканта;  

4. структура роботи (логічність та послідовність, відповідність запропонованому 

алгоритму, наявність додатків);  

5. обсяг та оформлення роботи.  

Максимально можлива оцінка – 10 балів.  

 

 

 



 

 

 

Розподіл балів при оцінюванні  

аналізу професійної компетентності викладача-практиканта 

9-10 балів:  

Робота виконана самостійно. Усі аспекти характеристики висвітлені. Текст містить 5-6 

прикладів, що ілюструють певні особливості професійної компетентності викладача-

практиканта. Структура роботи чітка та логічна, містить необхідні додатки. Роботи 

виконана та оформлена згідно усіх вимог.  

7-8 балів:  

Робота виконана самостійно, висвітлює практично усі аспекти характеристики. Текст 

містить 3-4 прикладів, що ілюструють певні особливості професійної компетентності 

викладача-практиканта. Структура роботи чітка та логічна, містить необхідні додатки. 

Роботи виконана та оформлена згідно усіх вимог.  

5-6 балів:  

Робота виконана самостійно, проте висвітлені не усі аспекти характеристики. Текст 

містить 1-2 приклади, що ілюструють певні особливості професійної компетентності 

викладача-практиканта. Структура роботи чітка та логічна, проте обсяг дещо зменшений 

(відсутні деякі необхідні додатки). Можливі граматичні та пунктуаційні помилки.  

1-4 бали:  

Робота виконана самостійно, проте висвітлює задану проблематику лише частково. 

Відсутні приклади, що ілюструють психологічні особливості професійної компетентності 

викладача-практиканта. Робота потребує корекції логічної структури. Обсяг роботи 

зменшений, відсутні усі необхідні додатки. Виконання та оформлення роботи не 

відповідає вимогам.  

0 балів:  

Робота є плагіатом. 

 

 

8. ДОДАТКИ 
 

 

8.1. Взірець титульної сторінки усіх матеріалів практики 

 

МАТЕРІАЛИ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ, 

проведеної з з _________ по ________ 20__ року  

студенткою-практиканткою філософського факультету 

групи _______ 

Іванів Іриною Павлівною 

на базі кафедри філософії 

Українського державного лісотехнічного університету 

Керівник практики від кафедри психології ЛНУ ім.І.Франка: 

доцент Павленко Ольга Степанівна 

Керівник практики від кафедри загальної педагогіки 

Та педагогіки вищої школи ЛНУ ім.І.Франка:  

доцент Мазур Олена Петрівна 

Керівник від бази практики 

доцент Білик Петро Іванович 

 

 

 



 

8.2. Взірець титульної сторінки звіту практики 

 

 

ЗВІТ 

ПРО ПЕДАГОГІЧНУ (АСИСТЕНТСЬКУ) ПРАКТИКУ, 

проведену з _________ по ________ 20__ року 

студенткою-практиканткою філософського факультету 

групи _______  

Мороз Оленою Юріївною  

на базі кафедри психології філософського факультету 

Львівського національного університету ім. Івана Франка 
 

 

8.3. Взірець титульної сторінки конспекту залікового заняття 
 

„ЗАТВЕРДЖУЮ"  

Керівник практ. від каф. псих. 

____________________________ 

«____»_________________2020 р. 

 

 

КОНСПЕКТ 

Залікового практичного заняття з психології, 

проведеного в групі ФЛУ-31 філологічного факультету  

Львівського національного університету їм. Івана Франка 

29.10.2020р. 

року на тему: 

«Увага та шляхи її формування» 

студентом-практикантом філософського факультету групи ______ 

Мазуренком Іваном Васильовичем 

 

 

 

8.4. Орієнтовна схема аналізу заняття 

 

1 . Тама і мета заняття: місце даного заняття у відповідній навчальній дисципліні; 

пізнавальні і виховні завдання; постановка перед студентами пізнавальної мети 

(завдань). 

2.  Підготовка студента-практиканта до заняття: володіння навчальним матеріалом, 

використання фахової і методичної літератури. 

3. Науковий рівень заняття: 

а) науковість викладу (правильність пояснень фактичного матеріалу, 

відповідність сучасному рівню розвитку науки і вимогам програми): 

б) відповідність обсягу та змісту матеріалу вимогам програми; 

в) розвиток в студентів умінь та навичок наукового пошуку, ознайомлення їх із 

способами наукової організації праці. 

      4. Методичний рівень заняття: 

а) правильність вибору типу заняття, його структури, методів і прийомів 

навчання: 

б) реалізація принципів навчання; 



в) правильність застосування методів навчання відповідно до вимог педагогіки, 

психології, методики викладання (з'ясування досягнень і недоліків студента-

практиканта); 

г) педагогічний і психологічний ефект від застосування обраних форм, методів і 

прийомів навчання: дисципліна студентів, раціональне використання часу, 

якість засвоєння студентами навчального матеріалу, активність студентів, 

організація підтримки уваги студентів під час заняття: 

д) поведінка студента-практиканта під час заняття: вміння тримати себе, голос, 

тон, педагогічний такт (стриманість, вимогливість, чуйність);  

е )  засоби активізації розумової діяльності студентів, емоційна насиченість 

заняття, організація запам'ятовування навчального матеріалу. 

   5. Характеристика складових частин заняття: аналіз  кожного  етапу заняття з 

відзначенням позитивного і недоліків, їхні причини. 

  6. Загальні висновки : 

 а ) досягнення мети заняття; 

  б)пропозиції і поради щодо покращення якості підготовки і проведення 

   наступних занять; 

  в)рекомендована оцінка. 

 

 

8.5. Бланк звіту керівника 

 

 

ЗВІТ 
__________________________________________________________________________ 

щодо керівництва педагогічною (асистентською) практикою студентів - 

магістрів денної форми навчання кафедри психології філософського факультету 
 

Відповідно до наказу ректора ЛНУ ім. І. Франка мною з ______ по _____  20_ 

року здійснювалося керівництво педагогічною (асистентською) практикою студентів у 

таких навчальних закладах 

Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ студентів. 

Мною відвідано і проаналізовано навчальних занять студентів: всього  _______ , 

зокрема залікових  ______ .  Загальна характеристика та оцінка навчальної роботи 
студентів 
 

Відвідано  та проаналізовано  виховних заходів  студентів  _________ . Загальна 

характеристика та оцінка виховної роботи студентів 
 

Проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових. 

Підсумкова оцінка студентів за педагогічну практику: 

«5»____________________________________________________ 

«4»____________________________________________________ 

«3»____________________________________________________ 

Не атестовано___________________________________________ 

Оцінка взаємодії та співпраці з адміністрацією бази практики ________________ , 

керівником з бази практики  _________________ , педагогами навчального закладу, де 

проходила    практика     ________________ .    керівником    з    кафедри    педагогіки 
 

Практика засвідчила, що під час психологічної, педагогічної та методичної 

підготовки студентів необхідно звернути увагу на 



Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення педагогічної 

практики 
Підпис______________ 

Дата________________ 

 

 

8.6. Заліковий лист 

 

 

 

ЗАЛІКОВИЙ  ЛИСТ  РЕЗУЛЬТАТІВ  ПЕДПРАКТИКИ 

магістр II курсу філософського факультету 

(психологи)_____________________________ 

___________________________________________(прізвище, ім’я, по  батькові) 

Місце проходження 

практики____________________________________________________ 

 

 

1.ЗАЛІКОВІ ЗАНЯТТЯ 

П
Р
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В
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Д

Е
Н

Н
Я
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К

Т
И

К
И

 

№ 

п/п 

Дата 

проведення  

Група Тема заняття Шкала 

0-15 б 

Хто оцінював Підпис 

1.       

2.       

 

2.ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (профорієнтаційна робота) 
№ 

п/п 

ТЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ Шкала 

0-20 б 

Хто оцінював Підпис 

1.     

 

 

3. КОНСПЕКТ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

З
А

Х
И

С
Т

  
П

Р
А

К
Т

И
К

И
 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведення 

Група Тема заняття Шкала 

0-10 б. 

Хто оцінював Підпис 

1.       

 

4. РОЗРОБКА ПЛАНУ-КОНСПЕКТУ ЛЕКЦІЇ 
№ 

п/п 

Тема лекції Шкала 

0-10 б. 

Хто оцінював Підпис 

1.     

 

5. РЕЦЕНЗІЯ ВІДВІДАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ 
№ 

п/п 

Дата 

проведення  

Група Тема заняття Шкала 

0-10 б. 

Хто оцінював Підпис 

1.       

 

6. ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
№ 

п/п 

ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Шкала 

0-10 б. 

Хто оцінював Підпис 

1.     



 

 
№ 

п/п 

ЗАХИСТ ПРАКТИКИ Шкала 

0-10 б. 

Хто оцінював Підпис 

1.     

Загальна сума балів _________________________ 

Педагогічна практика оцінена: 

Керівником-методистом від факультету  

на “________”  _______________________________________________       

(оцінка)      ( підпис, посада, прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програму уклали:  

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Анна Вовк  

старший викладач кафедри психології Галина Михальчишин 


