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1. Опис асистентської  практики 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4,5 

 

годин – 135 

 

залікових модулів –1 

 

змістових модулів –3 

 

 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 

Психологія 

(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

 

Нормативна (ЗВО/студента) 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

  

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

135 135 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 

 



 

4 
 

 

 

 

2.  Мета та завдання асистентської  практики 

Асистентська практика студентів, що навчаються за спеціальністю 

«Психологія», є найважливішою частиною професійної підготовки 

спеціаліста і поряд з іншими видами практик, закладає фундамент основних 

умінь і навичок майбутніх професіоналів. Розвиток творчої індивідуальності, 

відповідно до психологічними закономірностями, можливо тільки на основі 

єдності особистості і діяльності, прийнятої і освоєної особистістю. Саме під 

час практики студент може зрозуміти, чи правильно він вибрав сферу своєї 

майбутньої професійної діяльності. Умовою успішного освоєння 

людинознавчих професій, до яких в першу чергу відноситься спеціальність 

психолога, виступає наявність розвиненого самосвідомості і особистісної та 

професійної позитивної «Я-концепції».                                    

Асистентська практика передбачена навчальним планом на (1-м) курсі 

навчання (магістри). Протягом 4-х тижнів і провозиться в рамках 

навчального процесу ЗВО. У відповідності до змісту практики базою для неї 

є факультети ОНУ імені І.І. Мечникова. 

Дана програма дозволить на більш високому рівні освоїти професійно 

значущий зміст таких дисциплін навчального плану підготовки психологів, 

як «Загальна психологія», «Соціальна психологія». 

Мета асистентської практики є закріплення теоретичних знань та 

отримання навичок їх практичного застосування, а також особистісно-

орієнтована професійна підготовка, що включає формування професійної 

мотивації, освоєння різноманітних патернів поведінки для самовираження 

особистості в професійній діяльності. 

Завдання асистентської практики включають: 

• розуміння і аналіз структури установи, де проходить практика, цілей і 

завдань викладача психології в даній установі; 

• встановлення професійних комунікацій з колегами; 

• планування нормативних виробничих завдань професійної діяльності 

викладача психології; 

• встановлення взаємозв'язку зі студентами; 

• ознайомлення і вивчення методики викладання психології; 

• наочний приклад грамотного і професійного ведення лекцій; 

• підготовка та самостійне проведення різного виду занять; 

• відвідування і аналіз професійної діяльності однокурсників; 

• робота з документацією; 

• робота над самовдосконаленням і помилками через самоаналіз. 

• У структуру підготовки до занять входить: 

• підбір і детальний аналіз наукової літератури; 

• складання плану занять; 

• складання тексту викладається; 
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• підбір ілюстрованого матеріалу; 

• складання питань; 

• складання звіту за результатами проходження практики. 

 Процес проходження асистентської  практики спрямований на 

формування елементів наступних компетентностей: 

 

– здатність планувати, розробляти й реалізувати різнопланові заходи щодо 

організації учбового процесу; КСО.09 

– базові уявлення про основи психології, педагогіки, що сприяють розвиткові 

загальної культури та соціалізації особистості, схильності до етичних 

цінностей; КЗН.01 

– фундаментальні знання сучасних уявлень про індивідуальні особливості та 

потреби в життєдіяльності людини з урахуванням стану здоров'я, темпера 

ментальних, особистісних і статевовікових особливостей, вікових етапів і 

криз розвитку, приналежності до гендерної, етнічної, професійної та ін. 

соціальних груп; КЗП.01 

– базові знання та практичне володіння методами і технологіями навчання у 

вищій школі;  КЗП.14 

Очікувані результати навчання. У результаті проходження асистентської  

практики студент повинен  

знати: 

- знати комплексні задачі, рішення яких забезпечує психологічна служба 

засобами практичної психології; КЗП-РН.09 

вміти: 

- вміти планувати учбовий процес, реалізовувати різнопланові заходи для їх 

виконання; КСО-РН.09 

- вміти створити творчу атмосферу та організувати культурні заходи в 

учнівських та студентських колективах, на основі національних та 

міжнародних досягнень культури;  КЗН-РН.01. 

- вміти здійснювати конструювання лекцій, семінарів, складати контрольні 

завдання, тести для перевірки знань студентів, проводити на сучасному 

методичному рівні лабораторні та практичні заняття; КЗП-РН.01.1. 

- вміти планувати та організовувати навчальний процес у ЗВО, застосовувати 

сучасні освітні технології; КЗП-РН.14 

 

3.Зміст  асистентської практики 

      

Змістовий модуль 1. Навчальний процес у ЗВО. Навчально-

методична документація ЗВО.  

  Тема 1. Поняття освітньої програми. Складові освітньої програми. 

Функції гаранта освітньої програми. Професійні компетенції та їхня 

структура.   

 

  Тема 2. Навчальні та робочі плани.  Принципи розподілу  

навчальних годин. Дисципліна та її  навчальна структура.  
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  Змістовий модуль  2. Складання плану-конспекту заняття та 

матеріалів оцінювання знань студентів. 

  Тема 1. Види занять. Особливості підготовки до  лекції, практичних, 

лабораторних занять  та  організації виконання  науково-дослідницьких 

робіт. 

  

  Тема 2. Оціночні системи знань, вмінь та навичок  Модульна 

система оцінки знань. Принципи  модульної системи оцінювання знань та 

навичок студентів Тести об’єктивного контролю знань.  

 

Змістовий модуль  3. Відпрацювання навичок систематизації 

зібраної наукової інформації. 

Тема  1.  Педагогічні прийоми навчання ЗВО. Технологічні 

особливості проведення занять  та їхня рефлексія на прикладах занять 

досвідчених викладачів  та студентів - практикантів. 

 

Тема 2. Особистий педагогічний досвід.  Особистісні  досягнення  та 

недоліки в організації занять.   

 
3. Структура асистентської практики 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. 

Навчальний процес у ЗВО. Навчально-методична документація ЗВО.   

Тема. 1. Поняття 

освітньої програми. 

20    20  20    20  

Тема 2. Навчальні та 

робочі плани.   

20    20  20    20  

Разом за змістовим 

модулем 1 

40    40  40    40  

Змістовий модуль 2. 

Складання плану-конспекту заняття та матеріалів оцінювання знань студентів 

Тема 1. Види занять  20    20  20    20  

Тема 2. 

Оціночні системи 

знань, вмінь та навичок   

20    20  20    20  

Разом за змістовим 

модулем 2 

40    40  40    40  

Змістовий модуль 3. 

Відпрацювання навичок систематизації зібраної наукової інформації 
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Тема  1. Педагогічні 

прийоми навчання ЗВО 

20    20  20    20  

Тема 2. Особистий 

педагогічний досвід.   

35    35  35    35  

Разом за змістовим 

модулем 3 

55    55  55    55  

Усього годин  135    135  135    135  

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

6. Теми практичних занять 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

8. Самостійна  робота 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

10. Методи навчання 

 

11. Методи контролю 

Контроль за виконанням студентом індивідуальних завдань на практику 

має дві форми: поточний і підсумковий. Поточний контроль здійснюють 

керівники практики від державної установи та університету. Керівник 

практики від державної установи постійно контролює хід виконання 

студентом графіка проходження практики, додержання ним трудової 

дисципліни та ведення щоденника. Керівник практики від університету 

контролює виконання індивідуальних завдань періодично — або під час 

відвідання ним бази практики, або на консультаціях з питань, 

передбачених програмою практики. Оцінювання студента за виконання 

індивідуальних завдань на практиці здійснюється по результатам їх 

захисту.    

                         

12. Питання для підсумкового контролю         

                                    

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль1 

Поточне тестування та самостійна робота Сума балів 

Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Змістовий модуль № 3 

Т1 Т2 

 

Т3 Т4 Т5 Т6 100 

10 10 20 20 20 20 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

            90 – 100        А Відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

Добре  
74-81 С 

64-73 D 
Задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

Незадовільно 

 з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

14. Методичне забезпечення 
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15. Рекомендована література 

Основна 

1. Максименко С. Д. Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід 

[Текст]: монографія / Сергій Дмитрович Максименко. –  К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2013. – 592 с. 

2. Карамушка Л.М., Іщук О.В. Психологія організаційної культури вищого 

навчального закладу ( у контексті становлення професійної ідентичності 

студентів ) : монографія /Л.М. Карамушка, О.В. Іщук . – К.-Запоріжжя : Кругозір, 

2015. – 276 с. 

3. Фурман А.В., Шандрук С.К. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі : 

монографія /А.В. Фурман, С.К. Шандрук . – Тернопіль : ТНЕУ, 2014 . – 272 с. 

4. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. Підручник. – Київ: 

Каравела, 2008.- 351 с. 

5. Мороз О. Г., Падалка О. С., Юрченко В. І. Педагогіка і психологія вищої 

школи: Навч. посіб. для молодих викладачів, аспірантів і майбутніх магістрів / 

Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; Інститут вищої освіти 

АПН України / О.Г. Мороз (заг.ред.). — К. : НПУ, 2003. — 267с. 

 

15. Електронні  інформаційні ресурси 

1.  Вища освіта. Інформаційно-аналітичний портал [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://vnz.org.ua/ 

2. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Академії 

педагогічних наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ime.edu-ua.net/ 

3. Інтернет-центр галузі освіти України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.edu-ua.net/ 

4. Інформаційно-консультативний центр «Освіта» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.center-osvita.dp.ua/activites_u.php. 

5. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.mon.gov.ua/ 

6. Освітянська Мережа України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.ednu.kiev.ua/index_u.htm. 
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7. Сучасна освіта в Україні Європейські орієнтири [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://osvita.pedagog.org.ua/ 

8. Український центр дистанційного навчання [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.udl.org.ua/ua/index.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

За результатами асистентської практики студенти представляють 

наступні звітні документи:                                                                                                                                                

1. письмовий звіт студента про практику з додатком матеріалів виконання 

завдань.                                                                                                                                                                               

Письмовий звіт студента (об'ємом до 10 сторінок друкованого тексту) 

включає звіт щодо виконання завдань практики, висновки і рекомендації, 

розгорнутий аналіз і узагальнення діяльності студента відповідно до завдань і 

змістом практики. 

Звіт студента про практику оформляється у вигляді друкованого тексту 

в форматі Word, шрифт 14, міжрядковий інтервал полуторний, поля: верхнє - 

2, нижнє - 1,5, ліве - 3, праве - 1,5. Рукопис не допускається. У висновку 

студент повинен відобразити вплив практики на формування професійних 

умінь і навичок. 


