
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП9.М053.07-03 

2. Назва: Науково-педагогічна практика. 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3 

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:  
ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та 

надійних методів.  

ПР3. Узагальнювати емпіричні дані та фомулювати теоретичні висновки.  

ПР7. Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, брати 

участь у фахових дискусіях. 

ПР8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою 

або підвищення кваліфікації.   

ПР9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські 

цінності.   

РН10.Здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої проблеми наукової інформації та 

оцінювати її за критеріями адекватності.   . 

10. Форми організації занять: демонстрація, під керівництвом викладача; самостійна робота студентів 

із книгою, виконання індивідуальних навчально-творчих завдань, дебати; технології викладання: 

тренінги, рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, обговорення, презентації, міні-лекції, ситуаційні 

дослідження, навчання на основі досвіду, вправа, тренування, самоуправління та інші. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: успішне засвоєння курсу «Науково-

педагогічна практика» базується на попередньо отриманих знаннях студентів з загальної психології, 

історії психології, антропології, вступу зі спеціальності, соціальна психологія, вікова психологія, 

психолого-педагогічні основи професійної освіти та інших дисциплін.  

� Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): - 
12. Зміст курсу: Студенти ознайомлюються з особливостями роботи викладача вищої школи, основними 

нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність науково-педагогічного працівника, 

специфікою і напрямками роботи окремих навчально-виховних закладів (загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, 

гімназій, колегіумів, навчально-виховних комплексів, професійно-технічних училищ, коледжів). 
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, вивчення документів, вивчення продуктів діяльності, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): залік, звіт письмовий та захист усний в кінці 3 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): бесіда, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ПП9.М053.07-03 

2. Title: Scientific and pedagogical practice. 

3. Type: obligatory 

4. Higher education level: ІІ (master's) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2 

6. Semester when the discipline is studied: 3 

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:  
PR2. Be able to organize and conduct psychological research using valid and reliable methods. 

PR3. Generalize empirical data and formulate theoretical conclusions. 

PR7. It is accessible and reasoned to present the results of research in written and oral forms, to participate in 

professional discussions. 

PR8. Assess the complexity of the tasks of the activity and make decisions about seeking help or training. 

PR9. Solve ethical dilemmas based on the rule of law, ethical principles and universal values. 

PH10. Carry out an analytical search for scientific information relevant to the formulated problem and evaluate it 

according to the criteria of adequacy. 

10. Forms of organizing classes: demonstration, under the guidance of a teacher; independent work of students 

with a book, performance of individual educational and creative tasks, debates; teaching technologies: trainings, 

role-playing games, analysis of specific situations, discussions, presentations, mini-lectures, situational research, 

experience-based learning, exercise, training, self-management and others.. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: • Successful mastering of the course "Scientific 

and pedagogical practice" is based on previously acquired knowledge of students in general psychology, history 

of psychology, anthropology, specialization, social psychology, age psychology, psychological and pedagogical 

foundations of professional education and other disciplines.. 

       • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): - 
12. Course contents: Students get acquainted with the features of the teacher of higher education, the main legal 

documents governing the activities of research and teaching staff, the specifics and areas of work of individual 

educational institutions (secondary schools, lyceums, gymnasiums, colleges, educational complexes, vocational 

and technical schools, colleges). 
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, study of documents, study of products of activity, individual tasks, introduction of 

business and role games, individual and group research tasks, use of multimedia means. 

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

Final control (40 points): credit, written report and oral defense at the end of 4 semesters. 

Current Control (60 points): Conversation, Polls. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


