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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 

Ступінь вищої освіти магістр  

Освітня програма Психологія 

Спеціальність 053 Психологія 

Рік навчання, семестр 2; 3 семестр 

Кількість кредитів 4,5 

Лекції:  - 

Практичні заняття: - 

Самостійна робота: 135 

Курсова робота: ні 

Форма навчання Денна/заочна 

Форма підсумкового 
контролю 

залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 
 

 
Керівник практики 

 

 

 
Ставицький Олег Олексійович,  

доктор психологічних наук,  
професор.   

Вікіситет  
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8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0

%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D

0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0

%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87B8%D1%86%D

1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9  

ORCID https:// ceuOrсid.org/0000-0002-0792-5036 

Як комунікувати  
o.o.stavytskyi@nuwm.edu.ua  

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 

системі MOODLE  
 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%259
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%259
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%259
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%259
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%259
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%259
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%259
mailto:o.o.stavytskyi@nuwm.edu.ua
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація  навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Науково-педагогічна практика магістрів є обов'язковим 

компонентом освітньо-професійної програми для здобуття 
кваліфікаційного рівня магістра з відповідної спеціальності і має на 
меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення 

самостійної науково-педагогічної роботи . 
Метою практики є систематизація, розширення і закріплення 

професійних знань, формування у здобувачів освіти початкової 
компетенції ведення самостійної наукової роботи, дослідження, 
експериментування та педагогічної діяльності. 

Суть наукової частини практики полягає у залученні студентів-
магістрантів до самостійної роботи, ознайомленні з методикою 

проведення наукової роботи в академічних і спеціалізованих 
інститутах та провідних компаніях. 
Предметом практики є: 

• поглиблення навичок самостійної наукової роботи, 
• розширення наукового світогляду студентів, 

• дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним 
теоретичним напрямком дослідження, 
• визначення структури та логіки майбутньої магістерської 

кваліфікаційної роботи.. 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3065 

 

Компетентності 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  
ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.  

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  
ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
  

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3065
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ФК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та 
здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової 
новизни та / або практичної значущості.  

ФК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи 
наукового дослідження та/або доказові методики і техніки 

практичної діяльності.  
ФК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, 
психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу  

залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих 
методів та технік.  

ФК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та 
освітню діяльність для різних категорій населення у сфері 
психології.  

ФК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 
мультидисциплінарних командах.  

ФК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і 
непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій 
професійної діяльності.  

ФК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності 
та підвищувати професійну кваліфікацію.  
ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм 

професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями. 
ФК10. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях.  

Програмні результати навчання (ПРН) 

 

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.    
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Крім того здобувач навчиться: 

– отримання певного власного досвіду професійної діяльності у 

відповідності з віковими та індивідуальним особливостями 
людей;  

– усвідомлення та відчуття закономірностей функціонування 
людської психіки і набуття навичок активної взаємодії з 
людьми;  

– відпрацювання психокорекційних та психотерапевтичних 
методів впливу на психіку клієнта, враховуючи його потенційні, 

вікові та індивідуальні психологічні особливості, прогнозувати 
його поведінку та вчинки.  

 

Список баз практики 

 

№п/п Назва організації Номер та дата 

укладання договору 

Приміт

ки 

1 Рівненський НВК №2 «Школа-

ліцей» 

 

04/24.11/17-22 

від 24.11.2017 

5 р. 

2 Рівненський НВК «Колегіум» 03/24.11/17-22 

від 24.11.2017 

5 р. 

3 Рівненська спеціальна школа І-ІІІ 

ступенів «Центр надії»  

01/24.11/17-22 

від 24.11.2017 

5 р. 

4 Рівненська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 

ім. О.О. Борисенка Рівненської 

міської ради 

02/24.11/17-22 

від 24.11.2017 

5 р. 

5 Рівненський обласний центр 

соціальних служб для сім΄ї, дітей та 

молоді 

6/27.06/17-22 

від 27.06.2017 

5 р. 

6 Комунальний заклад «Клеванська 

спеціальна школа №1 І-ІІІ ступенів» 

Рівненської обласної ради 

 

від 02.09.2019 

5 р. 

7 Громадська організація «Носителі 

миру» 

04/17.12/19-23 

від 17.12.2019 

5 р. 

8 Рівненський обласний благодійний 

фонд «Наше майбутнє» 

1/01/20 

від 24.01.2020 

5 р. 

9 Комунальний заклад «Рівненська 

обласна універсальна наукова 

бібліотека» Рівненської обласної 

від 29.03.2021 5 р. 



7 

 

ради 

10 Заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) №23 Рівненської міської ради 

01/29.04/21-25 

від 29.04.2021 

5 р. 

11 Комунальний заклад «Обласний 

центр соціально-психологічної 

реабілітації дітей» Рівненської 

обласної ради 

06/25.05/21-25 

від 25.05.2021 р. 

4 р. 

12 ТОВ «САВІ НЕЙШН» 02/12/12.05/21 

від 12.05.2021 

8 міс. 

13 Рівненський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти. 

Ресурсний центр підтримки 

інклюзивної освіти. 

Договір № Пз-

61м - 2  

від 09.04.2021 р. 

разов

ий 

14 Волинський міський центр 

соціальних служб 

Договір № Пз-

61м - 3  

від 09.04.2021 р. 

разов

ий 

 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 

Взаємодія з людьми, загальнокультурна грамотність, здатність до 

навчання, здатність логічно обґрунтовувати позицію, навички 

спілкування, уміння слухати і запитувати, формування власної думки 

та ін. 

Форми та методи навчання 

Методи навчання: 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.  

Порядок та критерії оцінювання 

 
Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму 

праці бази практики та виконувати свою роботу згідно 
індивідуального графіку та плану роботи. 
Керівники студентської практики контролюють перебування 

студентів на базах практики (згідно графіку), дотримання ними 
плану роботи, наявність необхідної документації, якість виконаної 
роботи, науковість та адекватність методів роботи, ставлення 

до своїх обов'язків та дисциплінованість. Керівник від кафедри 
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психології має право контролювати записи, занесені у щоденник 
практики. 
Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, 

контролюється завідувачем кафедри психології та навчальною 
частиною університету.      

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно 
виконати завдання пов’язане із пошуком інформації стосовно 
вибраної професійної діяльності, оформити у презентаційний 

вигляд та представити-захистити звіт про практику.  
Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань студентів 

шляхом проставлення балів за визначеними критеріями, що вчасно 
доводяться здобувачам освіти. Також, студент під наглядом 
викладача самостійно оцінює свою роботу. 

За вчасне та якісне створення презентаційного завдання, студент 
отримує такі обов’язкові бали: 

- 20 балів за вчасне (згідно визначеного графіка) виконання 
завдання; 
- 20 балів за якісне оформлення завдання; 

- 20 балів за представлення завдання; 
- 40 балів за захист та відповіді на запитання. 
 

Усього 100 балів. 
 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: виконання 
рефератів, есе дослідницького характеру за темою курсу. Тему 
можуть дослідницької роботи вибрати самостійно за погодженням 

із викладачем. Додаткові бали студентам також можуть бути 
зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту практики. 

Поєднання навчання та досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, а 

також можуть бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу. 
В освітньому процесі використовується практичний досвід науково-

педагогічних працівників кафедри, адже всі викладачі мають чималий 

досвіт наукової та педагогічної роботи.  

Інформаційні ресурси 

 

1. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація: Навч. посібник. 

Київ: ВЦ «Академія», 2006. 209 с.  (Альма-матер). 
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2. Кочубей А.В., Прохоров Б.І. Психологія: Навчальний посібник. Рівне: 

НУВГП, 2011. 193 с. 

3. Ложкін Г.В., Повякель Н.І. Практична психологія конфлікту: Науковий 

посібник 2-ге видання, Київ: МАУП, 2012. 253 с. 

4. Макарова Л.І., Гах Й.М. Основи психології і педагогіки: Навчальний 

посібник. Київ: «Центр навачльної літератури», 2005. 116 с. 

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. Видання 

друге, перероблене та доповнене. Київ: «Центр навчальної літератури», 

2004. 273 с. 

6. Максименко С.Д. Психологія та педагогіка : Підручник / Упоряд.:С. 

Максименко, М.Б. Євтух, Я.В. Цехмістер, О.О. Лазуренко, О.М. Немеш 

Київ: Видавничий Дім «Слово», 2014. 584 с. 

7. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. 3-тє вид., випр. Київ: 

Вища шк., 2004. 487 с. 

8. Основи практичної психології : підруч. для вузів / В. Панок (кер.), 

Т.Титаренко, Н. Чепелєва [та ін.]. К. : Либідь, 2003. 536 с. 

9. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія  та педагогіка: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної 

та дистанційної форм навчання. Вид. 2-ге, доп., випр. Кременчук: ПП 

Щербатих О.В., 2008. 172 с. 

10. Семиченко В.А. Мистецтво взаєморозуміння / В.А. Семиченко, В.С. 

Заслуженюк. Київ: «Веселка», 1998. 214 с. 

11. Трощихина Е.Г. Тренинг развития жизненных целей. Санкт Петербург: 

Речь, 2001. 149 с. 

12. Якубовська С.С. Психологія і педагогіка: Навч. посібник. Рівне: 

НУВГП, 2012. 324 с. 

 

Дедлайни та перескладання 

   Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 

«Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і реалізується 

право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. Оголошення стосовно 
дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Неформальна та інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів навчання 

набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного 
Положення про неформальну освіту. http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/. 
 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://ep3.nuwm.edu.ua/18660/
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На ресурсі -   
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWC
B4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY 

 
студенти зможуть знайти: офіційні документи і рекомендації, ФБ, 

Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні, вебінари, 
короткі відеопоради студентам, аналітика, книжки, монографії, 
системи виявлення текстових запозичень, кодекси етики, 

академічне письмо, дискусії, інфографіка. 
 

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 
 

 

- практикуючий психолог з напряму «Позитивна психологія», кандидат 

психологічних наук, доцент Н.В. Оксентюк; 
- практикуючий психолог з напряму «Символдрама», фахівець з 

психологічного консультування, кандидат психологічних наук, доцент 

О.Ф. Грицюта. 

- Керівник ресурсного центру інклюзивної освіти, кандидат 

психологічних наук, доцент Колодич О.Б. 

Правила академічної доброчесності 

Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на 

виявлення текстових запозичень через університетську платформу 
MOODLE  http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   

 

Вимоги до відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати практику без поважних 

причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну причину то 
студенту не потрібно відпрацьовувати пропущені дні практики.  
Здобувачі без обмежень можуть на практиці використовувати 

мобільні телефони та ноутбуки. 

Оновлення 

За ініціативою викладача зміст даного курсу  планується 

оновлювати щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, 
наукових досягнень у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи, сучасних практик забезпечення принципів доброчесності. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення змісту 
практики шляхом подання пропозицій викладачу стосовно новітніх 

змін у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. За 
таку ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали.  

https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
https://www.skeptic.in.ua/integrity/?fbclid=IwAR2TE9zaoPiVjFfH281AqWCB4Sl16GlCpmjfto6CvZ0eAN7efPpMM7LmuHY
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
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Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на 
академічну мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього 
процесу Національного університету водного господарства та 
природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 
- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами 

академічної мобільності в Національному університеті водного 
господарства та природокористування 
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

- Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 серпня 2015 року № 579 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

 

Здобувачі  можуть отримати доступ до таких міжнародних 
інформаційних ресурсів: 
- електронні бібліотеки: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki 
- Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-
avtoram 
- База періодичних видань: 

https://www.scimagoir.com/ 
- Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-
dostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 

 

 

 

Керівник практики   Ставицький О.О., доктор психол. наук, професор 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv

