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1. Опис практики 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид практики  Дослідницька 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / тижнів 4 / 4 

Курс 3 3 

Семестр 6 6 

Обсяг кредитів 6 6 

Обсяг годин 180 180 

Форма семестрового контролю залік 

 

2. Бази практики 

Організатором практики аспіранта є випускова кафедра зі спеціальності. 

Базою для проходження практики є кафедра, на якій працює науковий 

керівник аспіранта, або випускова кафедра. 

 

3. Мета та завдання дослідницької практики.  

Мета: Забезпечити освітньо-наукову підготовку дослідників у сфері 

психології відповідно до спеціальності 053 Психологія, поглиблення і 

розширення комплексу професійних компетентностей та якостей аспірантів, 

необхідних для майбутньої самостійної науково-педагогічної діяльності, 

формування у здобувачів здатності до наукового пошуку, організації та 

проведення наукових досліджень з метою розв’язання складних 

спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі психології. 

Завдання: 

− розширення і конкретизування уявлення аспірантів про теоретико-

методологічні основи наукового психологічного дослідження, його 

теоретичну і практичну значущість; 

− забезпечення та набуття досвіду дослідницької діяльності, в процесі якої 

аспіранти апробують і реалізують свої наукові ідеї і задуми, збирають 

теоретичний і емпіричний матеріал, аналізують та узагальнюють 

результати проведеного дослідження; 

- продовження розвитку у аспірантів проектувального компоненту 

діяльності психолога-дослідника: вміння і навички планування та 

визначення стратегії науково-дослідницької роботи, побудови 

теоретичної моделі дослідження, конструювання його проекту і 

експериментальної / емпіричної програми;  

- сприятння набуттю навичок оформлення результатів наукових 

досліджень (підготовки, написання наукових статей, тез доповідей) та 

формуванню організаційного компонента професійної діяльності 

психолога-дослідника. 

− удосконалення гностичних і рефлексивних здібностей молодих 

дослідників. 
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Конкретний  зміст і завдання дослідницької практики визначається 

метою і завданнями дисертаційних робіт.  

 

4. Результати проходження дослідницької практики практики. 

Бути здатним до розуміння та використання положень нормативно-

правової бази сфери вищої освіти та дотримання норм педагогічної етики під 

час викладацької діяльності. 

Розуміти принципи здійснення науково-психологічних досліджень. 

Вміти проектувати, оптимізувати та оцінювати якість дослідницького 

процесу. 

Приймати рішення у межах професійної компетентності, уміти знаходити 

нестандартні рішення в складних ситуаціях та їх реалізовувати. 

Уміти працювати з новітніми інфокомунікаційними платформами 

(соціальними мережами, блогосферою); уміти знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел; здійснювати комунікаційну взаємодію за 

допомогою соціальних мереж; використовувати прийоми створення, 

збереження, накопичення та інтерпретації інформації з використанням 

сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. 

 

5. Структура практики. 
Етапи проходження практики та види діяльності студентів Розподіл годин 

між видами 

робіт 

Етап 1. Установча конференція у форматі засідання кафедри з 

науково-викладацької практики (отримання завдань, 

рекомендацій та форми звітності). 

2 

Етап 2. Дослідницький. 88 

1) Теоретико-методологічна діяльність 30 

2) Експериментальний/емпіричний етап практики аспіранта 40 

3) Розробка програми  психологічної консультативної або корекційної 

програми. 

18 

Етап 3. Емпіричний. 88 

1) Обробка і аналіз (теоретичний, статистичний, емпіричний) 

одержаної інформації, підготовка звітної документації по практиці.  

88 

Етап 4. Підбиття підсумків практики 2 

 180 

 

6. Зміст практики 

6.1.  Особливості організації та проведення практики. 

Дослідницька практика в системі вищої освіти на третьому освітньо-

науковому рівні є компонентом професійної підготовки до науково-

педагогічної діяльності та являє собою вид практичної діяльності аспірантів 

щодо здійснення навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти, 

включаючи викладання спеціальних дисциплін, організацію навчальної 

діяльності студентів, наукову та науково-методичну роботу. 

Організатором практики аспіранта є випускова кафедра аспіранта. 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та /або перелік індивідуальних 

завдань для аспірантів.  

Дослідницька  практика аспірантів передбачає такі види індивідуальних 

завдань: 

− Розробка індивідуального плану проходження практики. 

− Робота аспіранта в бібліотеці та з інтернет-ресурсами, в ході якої він 

знайомиться з авторефератами дисертацій (10 авторефератів), тематика яких 

співзвучна його проблематиці дослідження. Автореферати аналізується за 

схемою: актуальність; протиріччя; проблема; науковий апарат (мета, об'єкт, 

предмет, гіпотези, завдання дослідження, методи, наукова новизна, 

теоретична і практична значущість). Складання бібліографії з проблеми 

наукового дослідження. Обґрунтування актуальності проблеми дослідження; 

визначення його теоретико-методологічних основ і розробка наукового 

апарату 

− Опрацювання наукових джерел та складання списку 

використаних джерел з проблематики наукового дослідження, оформлений 

відповідно до вимог. Список повинен включати 80-100 першоджерел, серед 

яких не менше 50% складають роботи, опубліковані за останні 5 років. 

−  Експериментальний/емпіричний етап практики аспіранта 

передбачає розробку чи уточнення ним програми емпіричного / 

експериментального дисертаційного дослідження; підбір та обґрунтування 

методів дослідження, включаючи експериментальні та діагностичні 

методики, а також методи якісної і кількісної обробки отриманих 

результатів; обґрунтування вибірки; апробацію розробленої програми. 

− Розробка програми  психологічної консультативної або 

корекційної програми.  

− Відвідування засідань кафедри/лабораторії, науково-методичних 

семінарів, круглих столів, публічних захистів дисертацій.  

− Підготовка до публікації статей і тез доповідей для участі в 

університетських, Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.  

 

6.3. Обов’язки аспірантів під час проходження практики. 

1. Аспірант бере активну участь в організації практики; 

2. Аспірант виконує всі види робіт, передбачені програмою практики; 

3. Аспірант виконує у встановлені терміни програму практики; 

4. Аспірант, відсторонений від практики, або робота якого на практиці 

визнана незадовільною, вважається таким, що не виконав індивідуальний план; 

5. Аспірант не пізніше 10 календарних днів після завершення терміну 

практики представляє звіт з практики керівнику практики та звітується на 

засіданні кафедри, на якій працює науковий керівник; 

Обов’язковою умовою зарахування результатів практики є успішне 

виконання аспірантом його індивідуального навчального плану. 
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6.4. Обов’язки керівників практики від Університету та від бази 

практики. 

Керівник практики: 

1. Забезпечує чітку організацію, планування та облік результатів практики; 

2.  Затверджує загальний план проведення практики, його місце в системі 

індивідуального планування аспіранта; 

3. Добирає тематику занять та навчальні групи для проведення навчально-

педагогічної практики; 

4. Надає методичну допомогу в плануванні та організації навчальної 

взаємодії; 

5. Контролює роботу аспіранта, відвідування занять та інші види його 

роботи зі студентами,  

6. Організує заходи щодо ліквідації недоліків в організації практики; 

7. Оцінює звіт аспіранта про проходження практики. 

 

7. Контроль навчальних досягнень аспіранта. 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів. 

Денна та заочна форма  

Вид діяльності аспіранта 
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К
іл

ь
к
іс
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о
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и
ц
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К
іл

ь
к
іс
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б
ал

ів
 

Теоретико-методологічна діяльність Письмовий 

/усний звіт 

25 1 25 

Експериментальний/емпіричний етап 

практики аспіранта 

Письмовий 

/усний звіт 

25 1 25 

Розробка програми  психологічної 

консультативної або корекційної 

програми. 

Письмовий 

/усний звіт 

25 1 25 

Обробка і аналіз (теоретичний, 

статистичний, емпіричний) 

одержаної інформації, підготовка 

звітної документації по практиці.  

Письмовий 

/усний звіт 

25 1 25 

 Разом    100 

 

7.2.  Перелік звітної документації. 

Основними звітними документами проходження навчальної педагогічної 

практики аспіранта є письмовий звіт про виконання індивідуального плану 

практики з переліком діяльності та виконаної роботи (Додаток 1); 

  

7.3. Вимоги до звіту з практики. 

Індивідуальні звіти аспірантів-практикантів є основним звітним 

документом. На основі усного звіту та письмового індивідуального звіту на 

засіданні кафедри затверджується загальна оцінка практики. Індивідуальний 
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зміст складається у вільній формі та має містити:  

- всі форми науково-викладацької роботи під час практики з примітками 

про виконання кожного виду роботи;  

- індивідуальний звіт з робочим планом проходження практики. 

 

7.4. Система контролю та критерії оцінювання. 

Підсумки практики підбиваються на останньому засіданні кафедри, яке 

передує даті закінчення науково-викладацькій практиці.  

Критеріями оцінки є: 

- виконання аспірантом індивідуального плану практики; 

- дотримання аспірантом етичних правил, правил внутрішнього 

розпорядку Університету; 

- дотримання графіка проходження практики; 

- звітування про результати практики у визначений термін.  

Оцінка процесу проходження практики аспірантів керівником є 

рекомендаційною. Підсумкову оцінку надає кафедра на основі виступу 

аспіранта та представлених звітних матеріалів, засвідчених керівником 

практики.  

7.5. Шкала відповідності оцінок. 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) 

в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих 

(грубих) помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

Е 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FХ 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання - 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни 
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7. Рекомендовані джерела 

 

Основна література: 

1. Власенко Л., А. Ладанюк А.,  Кишенько В. Методологія наукових 

досліджень : навч. посіб. К. : Ліра К, 2018. 352 с. 

2. Волков Б.С. Волкова Н.В., Губанов А.В. Методология и методы 

психологического исследования : учебное пособ. Москва : 

Академический Проект; Фонд «Мир», 2005. 352 с. 

3. Чмиленко, Ф.О. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та 

організація наукових досліджень» : навч. посіб. Дніпропетровськ : РВВ 

ДНУ, 2014. 48 с. 

Додаткова 

1. Гончарук Н. М. Психологічна практика: навч.-метод. посіб. для студ. 

спец. 6.040100 "Психологія. Практична психологія" / Н.М. Гончарук / 

Кам'янець-Подільський держ. ун-т. — Кам'янець-Подільський : 

Кам'янець-Подільський держ. ун-т, РВВ, 2007. — 176с.  

2. Здобувачу наукового ступеня: Метод. рекомендації / Упоряд. 

С.В.Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 184 с. 

3. Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень : навч. 

пос. – 5е вид. Київ : Професіонал, 2008. 240 с.  

4. Пантелеймонов А.Е., Рыжков В.М. Производственная практика 

студентов и стажировка молодых специалистов: Учеб.-метод. пособие 

для вузов.- М.: Высш. шк., 2012.- 134 с. 

5. Харченко, Л. Н. Научно-исследовательская деятельность. Научный 

семинар. Модуль 1-2. Презентация [Электронный ресурс] / Л. Н. 

Харченко. - М.: Директ-Медиа, 2014. – 51 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240779 

6. Черній А.М. Дисертація як кваліфікаційна наукова праця: посібник / 

За заг. ред. І.І. Ібадуліна. – К.: Арістей, 2014. – 222 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/url/view.php?id=185018
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/url/view.php?id=185018
http://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=19778&displayformat=dictionary
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Додаток 1 

Інститут / факультет________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

ЗВІТ 

про проходження практики ______________________________________ 
(назва практики)  

___________________________________________________  
(ПІП аспіранта)  

___________________________________________________  
(ПІП керівника, науковий ступінь, вчене звання)  

 

За період практики було здійснено: 

№ 

п/п 

Зміст тем/видів діяльності 

за етапами практики 

Звітність (стаття, участь у 

конференції тощо) 

Кількість 

балів за 

виконання 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Загальна кількість балів:   

 

Підсумкова оцінка: __________________________________________  

“_____” ___________ 20___ р.  

Аспірант______________  
   (підпис)  

Керівник ______________  
   (підпис)  

Звіт затверджено на засіданні кафедри ________________________________  

 

Протокол № ______ від “_____” ___________ 20___ р.  

 

Завідувач кафедри __________________ (____________________)  
     (підпис) 


