
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. 
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність: 053 Психологія 
Освітній рівень: другий (магістерський) 
Освітній компонент: Виробнича практика студентів  
Статус: обов’язкова згідно навчальному плану 
Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу: 

магістр 2 рік та 3 семестр викладання, з відривом від навчання. 
Мета дисципліни: узагальнення і вдосконалення здобутих знань, 

практичних умінь та навичок, оволодіння професійним досвідом та 
готовності студентів до самостійної трудової діяльності, а також збору 
матеріалів для підготовки дипломної роботи. 

Виробнича практика магістрів другого року навчання передбачає 
проведення наукових досліджень (творчих розробок) з проблем в галузі 
Психології, з метою набуття студентами компетенцій інноваційного та 
практичного характеру, використовуючи навички науково-дослідної, творчої, 
консультативної (психотерапевтичної) або управлінської діяльності. 

Завдання дисципліни:  
− удосконалення навичок психологічного діагностування, обробки та 

інтерпретації результатів, формулювання висновків за результатами 
емпіричного дослідження, узагальнених рекомендацій стосовно рішення 
проблеми; 

− опанування комп’ютерними технологіями обробки емпіричних 
даних, у тому числі програмою SPSS; 

− індивідуально-психологічна робота, охорона психічного здоров'я 
усіх учасників в процесі практики; 

− робота з психотравмами та психотравмуючими життєвими 
ситуаціями, формування позитивної життєвої перспективи; 

− розвиток навичок проведення групових та індивідуальних 
консультацій за результатами психологічної діагностики та відповідно до 
особистих запитів; 

− робота з контактними групами (академгрупа, клас у закладах 
освіти); 

− удосконалення навичок розробки тренінгових програм 
(концептувальних основ тренінгу, структури тренінгових занять); 

− розвиток навичок тренерської діяльності; 
− формування професійної позиції психолога, його світогляду, стилю 

поведінки, активного освоєння професійної етики; 
− розвиток професійної рефлексії і наукової інтуїції. 
Змістовні модулі дисципліни: 
1. 1 Психоконсультативна складова виробничої практики 
2. Психокорекційна складова виробничої практики 
3. Наукова складова виробничої практики 
Дисципліна спрямована на формування наступних компетенцій: 
• Загально-наукові компетентності: 



КЗН.02 - підготовленість до здійснення організаційних заходів в 
області реалізації запланованих науково-дослідних робіт, контроль за 
дотриманням техніки безпеки і регламенту виконання робіт. 

КЗН-07 - готовність до пошуку обробці, аналізу та систематизації 
науково-технічної інформації з теми дослідження, вибору методик і засобів 
вирішення задачі. 

• Професійні компетентності загально – професійні: 
КЗП.09 - готовність здійснення основних видів діяльності 

практичного психолога в закладах освіти. 
 
Обсяг дисципліни: На вивчення навчальної дисципліни відводиться 

180 годин, що становить 6 кредитів ЄКТС. 
Оцінювання дисципліни: підсумковий контроль – залік. 

 


