
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК43.Б053.07-03. 

2. Назва: Переддипломна практика. 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Ставицький 

О.О., доктор психологічних наук, професор 

9. Результати навчання: поглиблення, узагальнення і вдосконалення здобутих 

здобувачами вищої освіти знань, набутого професійного досвіду, компетентностей та 

підготовки до самостійної трудової діяльності, а також збір здобувачем вищої освіти 

фактичних матеріалів для виконання кваліфікаційної роботи. 

10. Форми організації занять: самостійна робота, практична робота, консультації. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне 

проходження курсу «Переддипломна практика)» базується на попередньо отриманих 

знаннях студентів з усіх навчальних дисциплін та практик.  

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): -. 
12. Зміст курсу: систематизація, закріплення та розширення теоретичних і практичних 

знань зі спеціальності;  

– застосування професійних знань, умінь та навичок при вирішення конкретних 

науково-психологічних завдань; 

– закріплення навичок самостійної роботи й оволодіння методиками дослідження в 

межах теми дипломної роботи.  

Під час проходження переддипломної практики студенти проводять 

психологічні дослідження, опрацьовують літературу з теми дослідження, 

консультуються з науковим керівником і здійснюють електронний набір тексту 

бакалаврської роботи. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Дубровина И.В. и др. Рабочая книга школьного психолога. М.: Просвещение, 

1991. 304 с. 

2. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. М.: Педагогика, 1991. 232 с. 

3. Панок В.Г., Цушко І.І., Обухівська А.Г. Психологічна служба системи освіти 

України: проблеми та шляхи розвитку // Збірник нормативно-правових документів 

психологічної служби та ПМПК системи освіти України. К.: Ніка-Центр, 2005. С. 11-

23. 

4. Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. 

О.Л. Музики. Навчальний посібник. 3-тє вид., перероб. і доп. Житомир: Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2010. 566 с.  

5. Сівак С. Скринінг шкільного життя. Методика комплексного психодіагностичного 

вивчення стану навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. Тернопіль: 

Підручники і посібники, 2002. 72 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
135 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: спостереження, емпіричні дослідження, вивчення документів, вивчення 

продуктів діяльності, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, педагогічний або польовий 

експеримент. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (100 балів): захист бакалаврської роботи.  

Поточний контроль: консультації. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ОК43.Б053.07-03. 

2. Title: pre-diploma practice. 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: І (Bachelor) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4 

6. Semester when the discipline is studied: 8 

7. Number of established ECTS credits: 4,5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Stavitskyі O.O., 

doctor of psychology, professor  

9. Results of studies: to deepen, summarize and improve the knowledge acquired by the 

applicants of higher education, acquired professional experience, competences and 

preparation for independent work, as well as collecting factual materials for the qualification 

work by the higher education applicant. 

10. Forms of organizing classes: independent work, practical work, consultations. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: • successful completion of 

the course "Undergraduate Practice") is based on the previously acquired knowledge of 

students from all disciplines and practices. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): -.  
12. Course contents: systematization, consolidation and extension of theoretical and 

practical knowledge in the specialty; 

- application of professional knowledge, skills and skills in solving specific scientific and 

psychological problems; 

- consolidation of skills of independent work and mastering of research methods within the 

topic of the thesis. 

During the undergraduate practice, students conduct psychological research, process 

literature on the topic of research, consult with the scientific supervisor and carry out an 

electronic typing of bachelor's work. 

13. Recommended educational editions:  
1. Dubrovina I.V. Workbook of a school psychologist. M.: Enlightenment, 1991. 304 p. 

2. Dubrovina I.V. School Psychological Service. M.: Pedagogy, 1991. 232 p. 

3. Panok VG, Tsushko II, Obukhivska AG Psychological service of the education system 

of Ukraine: problems and ways of development // Collection of normative-legal 

documents of the psychological service and the control system of the education system of 

Ukraine. K .: Nika-Center, 2005. p. 11-23. 

4. Occupationally oriented tasks in psychology: Textbook / Ed. OL Music. Tutorial. 3rd 

ed., Rework. and ext. Zhytomyr: View of the ZhDU them. I. Franko, 2010. 566 p. 

5. Sivak S. School life screening. Methods of complex psychodiagnostic study of the state 

of educational process of secondary school. Ternopil: Textbooks and manuals, 2002. 72 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
135 years. independent work. Total - 135 years. 

Methods: observation, empirical research, study of documents, study of products of activity, 

individual tasks, introduction of business and role-playing games, individual and group research 

tasks, pedagogical or field experiment. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

Final control (100 points): protection of bachelor's work. 

Current control: consultations. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


