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Назва дисципліни  Виробнича переддипломна практика  

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Коперника, 3, кафедра психології 

Факультет та ка-

федра, за якою за-

кріплена дисцип-

ліна 

Філософський факультет, кафедра психології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

05 – соціальні та поведінкові науки 

053 - психологія 

Викладачі курсу Загальне керівництво: Вовк Анна Олександрівна, кандидат психологічних наук, 

доцент; Михальчишин Галина Євгенівна, старший викладач кафедри психології 

 

Контактна інфор-

мація викладачів 

Anna.Vovk@lnu.edu.ua, halyna.mykhalchyshyn@lnu.edu.ua 

https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji 

вкладка співробітники (Вовк А.О., Михальчишин Г.Є.) 

Консультації з пи-

тань навчання по 

дисципліні відбу-

ваються 

Четвер, 18:00-19:00 год. 

Посилання для входу 

https://us04web.zoom.us/j/4940423864?pwd=M3RRQ2drS3dsRHg0YjdzNjhybEdYQ

T09 

Сторінка курсу https://filos.lnu.edu.ua/academics/master/spetsialnist-psykholohiia-053  

Інформація про 

дисципліну 

Виробнича практика виступає визначальним компонентом особистісно-

професійного становлення майбутнього спеціаліста психології. Виконання сту-

дентами науково-дослідних завдань у період виробничої практики ґрунтується 

на розумінні загальної логіки дослідницької роботи і застосуванні інструмента-

рію, який прийнятий у сучасних наукових дослідженнях. Згідно навчального 

плану магістранти проходять практику у другий рік навчання з відривом від на-

вчання. Для кожного студента кафедра призначає керівника з науковим ступе-

нем доктора чи кандидата наук. Він одночасно є безпосереднім керівником ква-

ліфікаційної роботи студента і дослідницька діяльність практиканта відповідає 

виконанню завдань кваліфікаційної роботи. Загальну організацію практики та 

контроль за її проведенням здійснює відповідальний викладач кафедри психоло-

гії з керівником-методистом від університету. 

Коротка анотація 

дисципліни 

Проходження виробничої переддипломної практики студентами магістратури є 

обов’язковою умовою завершення вищого магістерського рівня освіти. Процес 

підготовки фахівців в галузі психології завершується написанням та захистом 

випускної магістерської роботи. З метою створення умов для її написання, сту-

денти-магістри проходять виробничу переддипломну практику (спеціальність 

053 - психологія для освітньо-професійної програми «Психологія» другого (ма-

гістерського) рівня вищої освіти, денна форма навчання, в другому семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS)). 

Мета та цілі дис-

ципліни 

Метою практики є дати можливість студенту-практиканту зібрати емпіричний 

матеріал для написання магістерської роботи; статистично опрацювати цей 

матеріал; дати інтерпретацію отриманим даним. 

Література для ви-

вчення дисципліни 

Основна література:  

1. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації 

науководослідної роботи: Навч. посіб. – К.: Форум, 2000. – 270 с.  

2. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. 

mailto:Anna.Vovk@lnu.edu.ua
mailto:halyna.mykhalchyshyn@lnu.edu.ua
https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji
https://us04web.zoom.us/j/4940423864?pwd=M3RRQ2drS3dsRHg0YjdzNjhybEdYQT09
https://us04web.zoom.us/j/4940423864?pwd=M3RRQ2drS3dsRHg0YjdzNjhybEdYQT09
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спец. вузів. – К.: Вища школа, 1997. – 271 с 

3. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Методика та організація наукових 

досліджень із психології : Навчальний посібник. К.: Центр учбової 

літератури, 2008. 360 с.  

4. Грищенко І. М., Григоренко О. М., Борисейко В. А. Основи наукових 

досліджень: Навч. посіб. – К.: КНТЕУ, 2001. – 185 с. 

Допоміжна:  

5. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання : метод. рекомендації з 

впровадження / Уклали: Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008. – 20 

с.  

6. Електронні методичні рекомендації до написання та оформлення 

дипломних робіт за спеціальністю Основи методології та організації нау-

кових досліджень: Навч. Посібник для студентів / За ред. 

А.Є.Конверського. Київ. Центр учбової літератури, 2010. 352 с. 

7. Методологічні та теоретичні проблеми психології : навчальний посібник 

для слухачів та студентів вищих навчальних закладів / Корольчук М.С. та 

ін. К. : Ніка-Центр, 2008. 336 с.  

Додаткова література:  

8. Носенко Е.Л., Аршава І.Ф. Сучасні напрями зарубіжної психології: 

психологія особистості: підручник за ред. С. Д. Максименка. Д.: Вид-во 

ДНУ. 2010 с. 193-202 

9. Рассоха І.М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Методологія та 

організація наукових досліджень” для студентів 5 курсу денної форми 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Х.: ХНАМГ, 2011. 

76 с. 

10. Саннікова О. П. Методичні рекомендації щодо написання та захисту 

кваліфікаційної (магістерської) роботи з психології за спеціальністю 053 

Психологія / О.П. Саннікова, О.А. Оріщенко, Н. І. Меленчук. - Одеса : 

Університет Ушинського. - 37 с. 

Обсяг курсу 90 годин самостійної роботи. 

Очікувані резуль-

тати навчання 

Завданням цього виду практики є продемонструвати знання з обраної теми та 

адекватних методів дослідження; сформувати уміння аналізувати теоретичний та 

емпіричний матеріал та письмово викладати свої думки; користуватися матема-

тико-статистичними методами опрацювання отриманих даних; оформляти робо-

ту: текст, таблиці, малюнки, список літератури, додатки. Практика дає можли-

вість виробити навички формулювати теоретичні та практичні завдання магіс-

терської роботи та розв’язувати їх. Проходження практики сприяє розвитку за-

гальних та спеціальних компетентностей. Здатність проводити дослідження на 

відповідному рівні. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійсню-

вати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та/або практич-

ної значущості. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи науко-

вого дослідження та/або доказові методики і техніки практичної діяльності. 

Практика забезпечує: Вміння організовувати та проводити психологічне дослі-

дження із застосуванням валідних та надійних методів. Узагальнювати емпірич-

ні дані та формулювати теоретичні висновки.  

Ключові слова Практика, наукове дослідження, методологія, кваліфікаційна робота 

Формат курсу Дистанційно. Самостійна робота 

 Проведення досліджень та самостійна робота студентів  
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Програма Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та 

якісно виконати і оформити відповідно до вимог. 

 Індивідуальні завдання 

Під час практики студенти повинні виконати наступні індивідуальні 

завдання: 

1. Скласти календарний план роботи. (2 год) 

2. Підібрати адекватні темі магістерської роботи методики 

дослідження. (4 год) 

3. Підготовити методики дослідження до роботи. (2 год) 

4. Підібрати репрезентативну вибірку для проведення досліджень (2 

год) 

5. Провести психологічні дослідження (використовуючи он-лайн 

форму). (5 год.) 

6. Опрацювати отриманий емпіричний матеріал. (15 год.) 

7. Провести математико-статистичний аналіз отриманих даних. (18 

год.) 

8. Провести якісний аналіз отриманих даних. (15 год.) 

9. Дати психологічну інтерпретацію результатам дослідження. (15 

год.) 

10. Оформити результати дослідження у вигляді відповідного розділу 

магістерської  роботи. (10 год.) 

11. Оформити документи практики. (2 год) 

 Методичні рекомендації 

Після настановної конференції студенти від університетського керівника 

практики (при необхідності) отримують скерування. Упродовж наступних 1 – 2 

днів студенти складають календарний план роботи, враховуючи карантинні 

обмеження.  

Збираючи емпіричний матеріал, студенти демонструють свої вміння 

добирати адекватні методики дослідження, користуватися ними, опрацьовувати 

отримані дані та інтерпретувати їх. Підбір методик дослідження обов'язково 

узгоджується з керівником практики від кафедри психології. Опрацьований 

емпіричний матеріал повинен бути представлений у вигляді таблиць, придатних 

для подальшого математико-статистичного опрацювання. Крім кількісного 

аналізу студенти-практиканти повинні представити також якісний аналіз 

отриманих даних та їх психологічну інтерпретацію. 

Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці у час 

карантину та виконувати свою роботу згідно плану. Керівники студентської 

практики контролюють дотримання студентами плану роботи, наявність 

необхідної документації, якість виконаної роботи, науковість та адекватність 

методів роботи, ставлення до своїх обов'язків та дисциплінованість. 

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, 

контролюється  завідувачем кафедри психології та навчальною частиною 

університету. 

Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. 

Документи оформляються акуратно, мають наскрізну нумерацію сторінок. 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 
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повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище 

та ім'я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце 

проведення заходу (чи збору емпіричних даних). Звітна документація 

обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними 

сторінками. 

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час 

практики  роботу. Оформлення звітних документів входить в час проходження 

практики.  

В кінці практики керівник кожному студентові видає письмову 

характеристику про його роботу, ставлення до обов'язків, дисциплінованість 

тощо. В характеристиці обов'язково повинно бути зазначена рекомендація щодо 

зарахування роботи практиканта.  

Нижче подаються розділи звітної документації для виробничої 

(переддипломної) практики: 

1. Звіт про виконану роботу у довільній формі ( до 3 стор. ). 

2. Щоденник практики. 

3. Результати опрацьованих психологічних методик у вигляді таблиць 

(демонструються як електронний варіант). 

4. Результати математико-статистичного опрацювання отриманих даних 

(демонструються як електронний варіант). 

5. Розділи магістерської роботи з психологічним аналізом отриманих 

емпіричних даних (демонструються як електронний варіант).  

6. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником 

практики (входить у щоденник практики). 

7. Таблиця розподілу балів для оцінювання результатів практики. 

Керівник від кафедри психології про свою роботу звітується на 

засіданні кафедри психології. 

Підсумковий кон-

троль, форма 

Диференційований залік 

Пререквізити Успішне проходження виробничої переддипломної практики залежить від знань 

та навичок отриманих з усіх нормативних дисциплін, зокрема, наприклад, 

«Психодіагностика», «Експериментальна психологія», «Магістерський семінар» 

та інших дисциплін  

Навчальні методи 

та техніки, які бу-

дуть використову-

ватися під час ви-

кладання курсу 

Самостійна робота студентів передбачає дослідницьку діяльність 

Необхідне облад-

нання 

Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Критерії оціню-

вання (окремо для 

кожного виду на-

вчальної діяльнос-

ті) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співідношенням:  

№ 

п/п 

Вид звітної роботи Кількість балів 

1.  Чорновий варіант магістерської роботи – 

теоретична частина 

50  

 

2.  Чорновий варіант магістерської роботи – 

практична частина 

50  

3.  Сума =100 
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Питання  Після завершення практики студенти-практиканти здають керівникам від 

університету всі звітні документи для попередньої їх оцінки. На кафедрі 

психології відбувається підсумкова конференція в дистанційній формі, на якій 

студенти перед керівником захищають матеріали практики. На конференції 

присутні всі студенти-практиканти та їх керівники.  

До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали 

завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію. 

Форма звітності за практику – диференційований залік. Студенти, які виконали 

всі індивідуальні завдання, активно включились в роботу, якісно оформили звіт, 

вчасно його подали, а також отримали схвальну характеристику, отримують за 

практику залік. Загальна оцінка за практику – 100 балів. 

Опитування  
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