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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Навчальна практика» складена 

відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми 

підготовки Перший (бакалавр) спеціальності 053 Психологія. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни виступає знайомство та 

придбання навичок у підготовці, проведенні та аналізі ділових ігор (на 

прикладі профорієнтації). 

 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Програма навчальної дисципліни складається з одного змістовного 

модуля: 

1. Профорієнтаційні ділові ігри з молоддю 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета:поглиблення теоретичних знань, отриманих при вивченні 

базових психологічних дисциплін, та набуття практичних навичок 

групової роботи психолога з молоддю. Участь студентів в навчальній 

практиці сприяє становленню психологічної культури та професійної 

свідомості, готує студентів до проходження виробничої практики на 4 

курсі. 

Завдання: 

1. Ознайомлення з теоретичними та практичними основами проведення 

ділових ігор. 

2. Формування навичок проведення ділових ігор та вправ. Придбання 

особистого досвіду участі у діловій грі  

3. Розвиток навичок спостереження, активного слухання, ведення дискусії, 

аргументації. 

4. Розвиток уміння аналізувати групову роботу психолога та поведінку 

учасників малої групи. 

5. Формування навичок складання схем спостереження. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальні (ЗК): 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

в) спеціальних фахових (СК): 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел  

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати 

психологічне дослідження  

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 
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Очікувані результати навчання. У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен вміти:  

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань 

ПР7. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані 

висновки  

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій  

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 

круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредитів ЄКТС. 
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2. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

 

№ Види робіт, що виконуються Кількість 

календарних 

робочий 

днів 

1. Інструктивна нарада і вручення документації на  

установчій конференції. Проходження 

інструктажу з правил техніки безпеки. 

              0,1 

2. Знайомство з можливостями та видами ділових 

ігор, груповою динамікою, повторювання основ 

методу спостереження 

1 

3. Розробка схеми спостереження за групою , 

знайомство зі схемою спостереження за 

учасниками групи  

0,2 

4. Підготовка та проведення профорієнтаційної 

вправи усіма підгрупами студентів з відеозаписом 

0,5 

5. Обговорення та аналіз проведення вправ з 

переглядом відеозапису 

1 

6. Заповнення таблиць спостереження, складання 

висновків за вправами  

0,2 

7. Підготовка та проведення малої 

профорієнтаційної гри усіма підгрупами студентів 

з відеозаписом  

0,6 

8. Обговорення та аналіз проведених малих ігор з 

переглядом відеозапису  

2 

9. Заповнення таблиць спостереження, складання 

висновків за іграми  

0,2 

10. Підготовка та проведення великої 

профорієнтаційної гри усіма підгрупами студентів 

з відеозаписом  

1 

11. Обговорення та аналіз проведених великих ігор з 

переглядом відеозапису  

2,4 

12. Заповнення таблиць спостереження , складання 

висновків за іграми 

0,3 

13. Оформлення, подання та захист підсумкового 

звіту і щоденнику практики  

0,5 

 Разом  10 
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3. Рекомендована література 

Основна 

 1. Гуцан Л.А., Морін О.Л., Охріменко З.В., Пархоменко О.М., Гривенок Л.І., 

Ткачук І.І. Професійне самовизначення старшокласників в умовах освітнього 

округу. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. 220 с. 

2. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники.  

Москва: ВАКО, 2005.  288с. 

3. Пряжников Н.С. Бланковые и карточные игры профессионального и 

личностного самоопределения. Методическое пособие. Москва: Ин-т 

практической психологии; Воронеж: НПО «МОДЭК». 1997. 

4. Пряжников Н.С. Игровые профориентационные упражнения. 

Методическоепособие.  Москва: Ин-т практической психологии; Воронеж: 

НПО «МОДЭК». 1997. 

Додаткова 

1. Айламазьян А.М. Метод наблюдения и беседы в психологии. Москва: 

УМК «Психология», 2000. 480с. 

2. Білоус, Р. М. Мій професійний вибір: тренінг старшокласників // 

Практична психологія та соціальна робота.  2011.  №1.  С. 10-22. 

3. Білоус, Р. М. Психологічна структура та ознаки професійного наміру 

особистості // Практична психологія та соціальна робота. 2011.  №4. С. 70-74. 

4. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом. 

Москва: Аспект Пресс, 2003. 285с 

5. Рязанцев В.В. Профорієнтаційні вправи, сюжетно-рольові ігри, тренінги 

(на допомогу практичним психологам). Миколаїв: 2008.  33 с. 

6. Фопель К. Барьеры, блокады и кризисы в групповой работе. Сборник 

упражнений. Москва: Генезис, 2003. 160 с. 

7. Петров А.В. Дискуссия и принятие решений в группе: технология 

модерации. Сакт-Питербург: Речь, 2005. 80 с. 

8. Шемчук С. Ділові (рольові) ігри в професійній орієнтації старшокласників 

// Трудове навчання.  2013. № 5.  С. 38-41. 

Електроні інформаційні ресурси 

1. Світ професій: молодіжно-консультативна служба: сайт Державна 

бібліотека України для юнацтва. http://www.4uth.gov.ua/trade/actually.htm. 

2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: сайт 

Законы Украины. Информационно-правовой портал. 

http://uazakon.com/document/spart20/inx20247.htm. 

3. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді: 

інформаційно-ресурний портал для молоді.: 

http://molodistua.org/international_policy/priorities/employment/?pid=3745. 

4. Профорієнтація -зроби свідомий вибір: сайт Благодійний фонд Розвиток 

України. http://prof.osvita.org.ua/uk/index.html. 

5.Портал професійного консультування: портал професійного консультуван-

ня. http://profi.org.ua 

6.Через гру – в доросле життя  

http://nmc-pto.dp.ua/doc/2015/proforient_36.pdf 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

Залік 
 

5. Методи діагностики успішності навчання:  

Щоденник, звіт. 

Критерії оцінювання виконання завдань навчальної практики 

Практика зараховується студентам, які успішно виконали програму 

практики, вчасно подали звітну документацію і якісно доповідали на 

звітній конференції. 

Оцінка "відмінно": 

• повне виконання практичних та аналітичних завдань практики; 

• термінологічне правильне, якісне і чітке виконання завдань; 

• творчий підхід до виконання завдань; 

• вміння робити адекватні, обґрунтовані висновки. 

Оцінка "добре": 

• виконання завдань неповне, з незначними недоліками; 

• недостатньо повне висвітлення окремих завдань. 

Оцінка "задовільно": 

• формальне виконання завдань; 

• відсутність практичної або аналітичної частини завдань; 

• неправильне використання наукової термінології; 

• невміння робити самостійні логічні висновки. 

Студенту, який не виконав програми практики з поважних причин 

(хвороба, травма тощо), може бути надано право проходження практики 

повторно без відриву від навчання по індивідуальному плану. 
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