




 

1. ОПИС ПЕДАГОГІЧНОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань: 

Соціальні та 

поведінкові науки 05 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Загальна кількість годин - 

180 

Спеціальність:53 

Психологія 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

1-й 

Освітньо-професійна 

програма: 

«Психологія»   

 

Самостійна робота 

180 год. 

  

Вид контролю:  

Диф.залік 

 
Рівень вищої освіти: 

магістерський  

 
 

 

 

1. ВСТУП 

 

Процес підготовки фахівців в галузі психології передбачає в майбутньому 

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

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

магістри проходять педагогічну (асистентську) практику з 13.10.2020р. по 09.11.2020р. – 6 

кредитів, 180 годин. 

Обов’язковою умовою проведення практики є наявність на базі практики 

досвідченого психолога та можливості для проведення семінарських, практичних занять у 

дистанційній формі. 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 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 дистанційно індивідуальні та групові консультації. 



6. Відвідувати он-лайн 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 он-лайн настановній 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»). 

           Студенти скеровуються 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, якім заплановані психологічні 

дисципліни. 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Метою практики є ознайомлення студентів з організацією навчально-виховної 

роботи у навчальних закладах ІІІ та 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, коледжах; сформувати уміння спілкуватися зі студентами та 

викладачами: вирішувати психологічні проблеми, спричинені навчально-виховним 

процесом; складати індивідуальний та семестровий плани роботи викладача психології 

навчального закладу. Під час практики студенти набувають навички проведення семінару, 

практичного заняття та тренінгу з психології та виховної роботи зі студентами. 

Компетенції та програмні результати практики: 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, 

консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з 

використанням науково верифікованих методів та технік. 

 Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для 

різних категорій населення у сфері психології. 

 Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, 

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

 якість. 

 Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, 

 отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість. 

 

2. ПРОГРАМА 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. 

 

Індивідуальні завдання 
 
Під час педагогічної практики студенти повинні виконати наступи 

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

специфіки роботи практиканта) : 

1. Скласти семестровий план роботи (5 год). 



2. Скласти графік відвідування місця проходження практики як он-лайн зустрічі (3 

год). 

3. Оформити щоденник педагогічної практики (10 год). 

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

керівниками (у дистанційному форматі) (3 год). 

5. Ознайомитись дистанційно з навчально-виховним процесом у навчальному 

закладі та плануванням роботи (5 год). 

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

(10 год). 

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

8. Відвідати всі залікові заняття студентів-практикантів (в он-лайн формі), які 

проходять практику в того ж керівника, дистанційно брати участь в їх 

обговоренні ( 2 5 год). 

9. Підготовити та дистанційно провести кілька пробних та два залікових навчальні 

заняття зі студентами (семінари, практичні заняття, тренінги тощо) (30 год).  

10. Брати участь у підготовці методичних матеріалів (10 год). 

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

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

13. Виконувати індивідуальні завдання практики – підготувати профорієнтаційну 

інформацію (25 год). 

14. Оформити документи практики (10 год). 

 

Методичні рекомендації 
 

Після настановної 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.  



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

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

обговорення. 

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. 

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. 

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). 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. 

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. їх 

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

університету. 



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. 

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. 

Розділи звітної документації: 

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. 

            Підведення підсумків практики. 

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. 
 
                      Оцінювання: 
 
            Проведення практики – 50 балів 

- Два залікові заняття по 15 балів 
- Індивідуальне завдання (профорієнтаційна робота) – 20 балів 
 

Захист практики – 50 балів 
- Конспект семінарського заняття – 10 балів 
- Розробка плану-конспекту лекції – 10 балів 
- Рецензія відвіданого навчального заняття – 10 балів 
- Оцінка професійної компетентності – 10 балів 
- Захист практики – 10 балів 

 

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   

 

Зміст критеріїв оцінювання результатів практики:  

Оцінка «відмінно» - всі завдання практики виконано у повному обсязі, виявлено 

вміння студента застосовувати і творчо використовувати теоретичні та методичні знання, 

пов’язані з особливостями і засобами відповідної професійної діяльності. Виявлено вміння 

застосовувати інноваційні технології, продемонстровано активність та ініціативність під 

час здійснення практичної професійної діяльності. Звіт, котрий подано у встановлений 

термін,  містить всі структурні елементи. Щоденник студента-практиканта заповнений 

повністю з позитивними характеристиками та відгуками керівника.  

Оцінка «дуже добре» - завдання виконані правильно, але недостатньо повно. 

Виявлено вміння застосовувати теоретичні та методичні знання, пов’язані з 

особливостями і засобами відповідної професійної діяльності. Продемонстровано 

зацікавленість та активність, але не виявлено творчого, індивідуального підходу. Звіт 

подано у встановлений термін, що містить всі структурні елементи. Щоденник студента-

практиканта заповнений повністю з позитивними характеристиками та відгуками 

керівника і оцінкою керівника – «дуже добре».  

Оцінка «добре» - завдання практики виконано, але неповністю та з незначними 

помилками. Звітна документація оформлена добре, але наявні незначні помилки. 

Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника – «добре».  

Оцінка «задовільно» - завдання практики виконано у неповному обсязі, в ході 

виконання завдань допускалося багато помилок. Звітна документація недооформлена або 



оформлена з помилками. Щоденник невірно оформлено. У характеристиці-відгуку оцінка 

керівника за практику – «задовільно».  

Оцінка «достатньо» - завдання виконано з помилками. Усі завдання практики 

виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена неповно, з помилками. 

Щоденник недоооформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику – 

«задовільно».  

Оцінка «незадовільно» - завдання невиконані, виявлено несформованість вміння 

здійснювати відповідні види професійної діяльності. Звітна документація оформлена з 

помилками. Відсутні щоденник та характеристика-відгук.  

Програму розроблено на підставі: Законів України «Про вищу освіту», Положення 

про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93 зі змінами та доповненнями; 

Підсумки практики розглядаються на засіданні кафедри психології. 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Вовк А.О. Михальчишин Г.Є. Методичні рекомендації «Виробнича (асистентська) 

практика». – Видавничий центр ЛНУ імені Іван Франка. – Львів, 2020. – 12 с. 

2. Методика «Аналіз професійної компетенції викладача-практиканта» з 

Методичних рекомендацій: https://divovo.in.ua/metodichni-vkazivki-do-vikonannya-

zavdane-psihologo-pedagogich.html?page=2 

  

 

13.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

 

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

науковцям /Семен Устимович Гончаренко. – К.; Вінниця: ДОВ Вінниця, 2008. – 278 

с. 

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

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

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

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

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

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

2009. – 472 с. 

5. Педагогіка вищої школи : підручник / В. П. Андрущенко [та ін.]; за ред. В.Г. 

Кременя [та ін.] ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. К. : Педагогічна 

думка, 2009. 256 с. 

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

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

 

Допоміжна 

 

7. Гура, О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності : навч. посіб. / О. І. 

Гура. – К., 2005.– 224 с. 

8. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / А.І. Кузьмінський. – 

К.: Знання, 2005. – 486 c. 

9. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] 

/ В.Л. Ортинський. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 472 с. 

10. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. [2-е видання, 

доповнене] І. М. Дичківська – К. : «Академвидав», 2012. – 352 с. 

 



Інформаційні ресурси 

 

1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http 

www. http://osvita.ua/legislation/law/2231/ – Загол. з екрана.  

2. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http 

www. http://osvita.ua/legislation/law/2235/– Загол. з екрана.  

3. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в 

європейський освітній простір [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: 

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=laws/education/prof-tech/6/0001 

 

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВЯЗКИ 

 

Успішне проходження виробничої переддипломної практики залежить від знань та 

умінь та навичок отриманих у вивченні дисциплін відповідно освітньо-професійній 

програмі «Психологія». Важливі міжпредметні зв’язки з дисциплінами «Методика та 

організація наукових досліджень», «Методика викладання у вищій школі». 

 

                                  Автор _____________________/ Вовк А.О. / 

(підпис)                                       (прізвище та ініціали) 

Автор _____________________/ Михальчишин Г.Є. / 

(підпис)                                       (прізвище та ініціали) 

 


