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ВСТУП 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Аспірантська практика є невід‘ємною складовою частиною процесу 

підготовки фахівців третього рівня вищої освіти, яка проводиться для 

аспірантів всіх форм навчання на ІІ курсі (3 кредити ECTS). 

Асистентська практика для аспірантів спеціальності 053 Психологія є 

одним із засобів успішної підготовки до роботи викладача закладу вищої 

освіти (далі – ЗВО), та проводиться в умовах максимально наближених до 

реальної професійної діяльності. 

Термін проведення: аспірантська практика передбачена у 4 семестрі. 

 

Метою аспірантської практики є формування та розвиток в аспірантів 

професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах професійної 

діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації праці в 

галузі обраної спеціальності. 

Основна мета практики аспірантів спеціальності 053 Психологія – 

підготовка до виконання функцій викладача психології; опанування 

професійними вміннями і навичками, усвідомлення науково-теоретичних 

основ роботи викладача психології; усвідомлення та засвоєння 

закономірностей та принципів реалізації освітнього процесу; набуття 

науково-дослідних, цифрових, медійно-професійних компетентностей через 

інформальну / неформальну освіту.  

 

Завдання аспірантської практики: 

- поглиблення й закріплення у виробничих умовах теоретичних знань 

зі спеціальних дисциплін, застосування їх у вирішенні конкретних завдань 

практики; 

- оволодіння методикою розробки навчально-методичних матеріалів, 

призначених для використання при підготовці фахівців першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти; 

- формування практичних умінь і навичок для виконання 

професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру в ролі асистента; 

- вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій 

школі, застосування сучасних технологій і методів, що сприяють активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

- формування умінь педагогічного спілкування зі студентською 

аудиторією; 

- виховання морально-етичних якостей викладача, індивідуального 

стилю професійної діяльності, потреби у саморозвитку; 

- вироблення творчого, дослідницького підходу до майбутньої 

професійної діяльності; 

- апробація матеріалів наукового дослідження при викладанні курсів 

психології у закладі вищої освіти. 
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Інтегральна компетентність:  

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у 

тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних психологічних знань та 

професійної психологічної практики. 

Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді, за потреби відігравати провідну 

роль в організації командної роботи. 

ЗК 6. Здатність працювати автономно й відповідально.  

ЗК 7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Фахові компетентності: 

ФК 2. Здатність здійснювати освітню діяльність у сфері психології та на 

межі предметних галузей: 

– здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

– організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність 

для різних категорій населення у сфері психології; 

– налагоджувати та підтримувати контакти з фаховими спільнотами, 

ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних 

командах; 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

– оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 

професійну кваліфікацію; 

– установлення творчих і професійних контактів із психологічними й 

непсихологічними організаціями й службами. 

– уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

– аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і 

прикладних досліджень; 

– здатність до самостійного оволодіння новими методами дослідження, 

до зміни наукового й науково-практичного профілю своєї професійної 

діяльності, до зміни соціокультурних умов діяльності; 

– здатність до підготовки наукових звітів, оглядів, публікацій за 

результатами проведених досліджень; 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 7. Уміти здійснювати освітню діяльність у сфері психології й на 

межі предметних галузей та нести відповідальність за процес та результат 

навчання інших. Здійснювати викладання теоретичних та практичних 

психологічних дисциплін з використанням класичних та новітніх освітніх 

технологій навчання: 

– розуміти відмінності традиційного й інноваційного навчання, знає 

сучасні теорії розвиваючого навчання і виховання, теоретичні засади 

активних методів навчання у сучасній освітній системі; 



5 

– знати структуру цілеспрямованої освітньої діяльності і взаємозв’язок її 

компонентів; 

– визначати найбільш ефективні засоби психологічного впливу на 

аудиторію, забезпечуючи ефективне застосування (використання) засобів 

вербальної та невербальної комунікації з аудиторією;  

– знати та володіти методами інтерактивного навчання при викладанні 

психології: евристична бесіда, учбова дискусія, мозкова атака, метод 

круглого столу, ділова гра, тренінг. 

– розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість; 

ПРН 8. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, 

міжкультурної толерантності, професійних цінностей у науковій / практичній 

діяльності. 

ПРН 9. Працювати над власним розвитком та вдосконаленням, 

визначати свої професійні можливості та виявляти прагнення до підвищення 

професійної кваліфікації та професійної мобільності. 

– вести перемовини з колегами, доступно і аргументовано представляти 

результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових 

дискусіях; 

– втілювати результати наукового пошуку у практичну діяльність; 

– знати існуючі технології практичної діяльності в певній області 

психології. 

ПРН 10. Виявляти здатність до гнучкого, оперативного розв’язання 

професійних проблем в умовах змін, невизначеності та соціальної 

напруженості: 

– здійснювати аналітичний пошук відповідної до сформульованої 

проблеми наукової інформації та оцінювати її за критеріями адекватності; 

 

 

ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

І. Змістовний модуль: «Асистентська практика» 

 

Освітня, науково-методична, організаційна робота 

 

1. Знання програми з основних навчальних дисциплін відповідної 

спеціальності у ЗВО; 

2. Знання традиційних та новітніх, зокрема, дистанційних, технологій при 

викладанні у ЗВО; 

3. Відвідування лекцій, семінарів, лабораторних робіт провідних 

викладачів кафедри та самостійне проведення занять.  

 

Зміст практики: 

Під час асистентської практики аспіранти повинні виконати роботу, яка 

складається з чотирьох модулів і передбачає наступні її види: 
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Перелік основних видів навчальної роботи: 

- проведення лекційного, семінарського (або практичного) занять для 

студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти з навчальних дисциплін; 

- проведення консультацій з навчального предмету; 

- проведення індивідуальних занять зі студентами; 

- перевірка контрольних робіт, що передбачені навчальним планом; 

- оформлення 1 відгуку на заняття, що було проведене провідним 

викладачем кафедри. 

Перелік основних видів методичної роботи 

- ознайомлення з навчальними планами і силабусами навчальних 

дисциплін відповідних напрямів підготовки; 

- підготовка навчально-методичних матеріалів до лекційних, 

семінарських, практичних лабораторних занять і самостійної роботи 

студентів (розробка планів проведення лекційного, семінарського та 

практичного або лабораторного занять); 

- складання завдань для проведення модульного та підсумкового 

контролю за однією дисципліною, тестових завдань для проведення 

поточного контролю. 

Перелік основних видів організаційної роботи: 

- ознайомлення з планом організаційної роботи факультету, кафедри зі 

спеціальності; 

- проведення виховної години за визначеною тематикою; 

- ознайомлення з правилами оформлення виробничої документації. 

 

ІІ. Змістовний модуль: «Дослідницька практика» 

 

Перелік основних видів наукової роботи: 

- систематизація теоретичних знань для якісного виконання 

поставленої у темі дисертаційної роботи науково-практичного завдання; 

- підготовка до друку наукової статті; 

- підготовка виступу на науково-практичній конференції аспірантів, 

молодих вчених та студентів із презентацією. 

 

ІІІ. Змістовний модуль «Неформальна / Інформальна освіта»  

 

- формування цифрової компетентності (створення (або вдосконалення, 

редагування) авторського наукового профілю (Google Scholar); 

-  формування медійно-професійних компетентностей (участь в онлайн-

курсах, онлайн-семінарах, онлайн-тренінгах тощо з проблем, що пов’язані з 

тематикою дисертаційної роботи та формуванням індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувача.  
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ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Про результати проходження практики аспірант звітує на засіданні 

кафедри.  

Підсумкова оцінка з аспірантської практики визначається кафедрою на 

основі звіту аспіранта та звітних матеріалів, засвідчених керівником 

практики. 

Звітна документація включає: 

1. Звіт про проходження практики (2 примірники: 1 – подається у відділ 

аспірантури та докторантури, 1 – зберігається на кафедрі) 

2. Щоденник практики (1 примірник подається у відділ аспірантури та 

докторантури) 

3. Одна методична розробка до лекційного заняття та текст лекції 

(1  примірник зберігається на кафедрі) 

4. Одна методична розробка до семінарського (або практичного) 

заняття (1 примірник зберігається на кафедрі) 

5. Рецензія керівника на лекцію практиканта (1 примірник зберігається 

на кафедрі) 

6. Рецензія на лекційне заняття провідних викладачів кафедри 

(1  примірник зберігається на кафедрі). 

7. Результати навчання на освітньому порталі, https://eduhub.in.ua/about: 

зареєструватись на порталі; отримати сертифікат і додати до звіту, не менше 

2-х курсів. Місія Освітнього Хабу – забезпечити системну реалізацію 

концепції «Навчання Протягом Життя» (Life Long Learning), надавши 

можливість всім охочим безкоштовно отримати або покращити «м’які 

навики» (soft skills), які потрібні кожному і наразі є вкрай затребувані на 

ринку праці. 

Приклад курсу на платформі: Емоційний інтелект, Персональна 

ефективність, Мистецтво викладання, Школа HR, Діти покоління Z, 

Профорієнтація для школярів та ін. Можна, за бажанням, обрати іншу 

освітню платформу (Прометеус, EdEra, Всеосвіта), пройти курси і додати 

іменні сертифікати (не менше ніж 2 сертифікати); 

8. Створення (або вдосконалення, редагування) авторського профілю в 

Google Scholar із додаванням всіх своїх публікацій. 

9. Наукова стаття, текст виступу з презентацією для участі у 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та 

студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості».  

 

https://eduhub.in.ua/about
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Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу (Наказ 

ХДУ від 02.09.2020 № 789-Д); Положення про аспірантську практику 

Херсонського державного університету (Наказ від 05.12.2018 № 1016-Д; зі 

змінами, внесеними на підставі рішення вченої ради ХДУ (протокол від 

28.01.2021 № 9) розроблено критерії оцінювання виробничої практики 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 

053 Психологія. 

 

Критерії оцінювання 

 

УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ  

здобувача за перший модуль виробничої практики 

 

Форми оцінювання  Кількість Максимум 

балів за 1 

Разом 

Методична розробка та 

проведення навчальних занять 

зі здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти.  

2 15 30 

Аналізування та критичне 

оцінювання навчальних занять 

практикантів та викладачів 

кафедри (рецензія) 

2 5 10 

Навчання на освітньому порталі 

(сертифікати), 

https://eduhub.in.ua/about: (або 

Прометеус, EdEra, Всеосвіта) 

2 10 20 

Авторський профіль в Google 

Scholar, ORCID 

2 5 10 

Стаття до участі у конференції 

(підготовлено та подано) 

1 10 10 

Текст виступу на конференції з 

презентацію  

1 5 5 

Звіт про проведення практики 1 5 5 

Звітній семінар (презентація 

звіту на заліку) 

1 5 5 

Звітній семінар (участь в 

обговоренні звітів колег) 

1 5 5 

Всього:   100 

 

 

 

 

https://eduhub.in.ua/about
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ВИМОГИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Оцінювання успішності за кожним із запланованих видів робіт здійснюється 

у відповідності до таких критеріїв: 

 
Види робіт   Кількість 

балів за 

один вид 

робіт  

Критерії оцінювання  

Методична розробка та 

проведення навчального 

заняття (лекційного 

(семінарського / 

практичного) 

14-15 Роботу виконано і подано вчасно; автор 

демонструє належний рівень знань і 

розуміння, аналітичні здібності, здатність до 

самостійного, системного, логічного і 

послідовного мислення, мовно-стилістичну 

досконалість. Роботу оформлено відповідно 

до вимог.  

Заняття проведено на високому науково-

методичному рівні; студент демонструє 

вміння спілкуватися та будувати співпрацю у 

професійній діяльності зі студентською 

аудиторією; 

 10-13 Роботу виконано і подано вчасно; автор 

демонструє достатню обізнаність із темою, 

виклад має логічний і послідовний характер, 

однак у тексті наявні певні  фактографічні 

неточності чи мовно-стилістичні недоліки. 

Окремим частинам викладу бракує  

аналітичного характеру. Навчальне заняття 

проведено на достатньому науково-

методичному рівні, здобувач демонструє 

вміння працювати з аудиторіє, проте є окремі 

недоліки у розподілу часу, залученні 

студентської групи до обговорення теми.  

 5-9 Роботу виконано і подано вчасно. Автор 

демонструє достатню обізнаність з 

матеріалом, однак роботі суттєво бракує 

систематичного аналізу й логічного та 

послідовного викладу. Текст вирізняється 

значними мовно-стилістичними недоліками. 

Навчальне заняття має суттєві методичні 

помилки в організації та проведенні. 

 1-4 Завдання не виконане у визначений 

викладачем термін.  

Аналізування та 

критичне оцінювання 

навчальних занять 

практикантів та 

викладачів кафедри 

(рецензія) 

4-5 Проведений аналіз навчального заняття є 

всебічним, професійним, повним, всебічним, 

містить критичні елементи, зроблено акценти 

на позитивним моментах та виокремлено 

недоліки. Підхід до складання рецензії є 

індивідуальним, креативним та містить 

глибокий аналіз 

 2-3 Рецензію складено шаблонно, підкреслено 

основні моменти проведеного навчального 
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заняття, проте текст не має ознак унікальності  

 0-1 Завдання не виконано у визначений 

викладачем термін 

Інформальна та 

неформальна освіта 

Навчання на освітньому 

порталі (сертифікати), 

https://eduhub.in.ua/about 

: (або Прометеус, EdEra, 

Всеосвіта) 

10 Здобувач пройшов навчання та надав до звіту 

2 сертифікати; вибір тем навчання відповідає 

науковим інтересам здобувача та сприяє 

побудові індивідуальної освітньої траєкторії 

 5 Здобувач пройшов навчання та надав до звіту 

1 сертифікат; вибір тем навчання відповідає 

науковим інтересам здобувача та сприяє 

побудові індивідуальної освітньої траєкторії; 

або вибір тем є випадковим та не підтримує 

здобувача в освітньому процесі 

 0 Завдання не виконане у визначений 

викладачем термін.  

Авторський профіль 

Google Scholar, ORCID 

5 Створено авторські профілі в Google Scholar, 

ORGID, реєстрацію підтверджено в ksu.ks.ua, 

до профілю внесено публікації за всіма 

вимогами 

 3 Створено авторський профіль в Google 

Scholar, ORGID, реєстрацію не підтверджено, 

до профілю тільки частково внесено 

публікації  

 0 Завдання не виконане у визначений 

викладачем термін. 

Наукова стаття до участі 

у науково-практичної 

конференції 

10 Наукову статтю (або тези) підготовлено, 

перевірено науковим керівником, стаття 

відповідають усім вимогам за змістом та 

оформленням, подано до участі у науково-

практичної конференції 

 5 Наукова стаття (або тези) підготовлена, 

перевірена науковим керівником, 

відповідають вимогам за змістом та 

оформленням, але ж не подано до участі у 

науково-практичної конференції 

 0 Завдання не виконане у визначений 

викладачем термін. 

Звіт про проведення 

практики  

5 Роботу виконано і подано вчасно; автор 

демонструє аналітичні здібності, здатність до 

самостійного, системного, логічного і 

послідовного мислення, мовно-стилістичну 

досконалість. Роботу оформлено відповідно 

до вимог. 

 3-4 Роботу виконано і подано вчасно; виклад має 

логічний і послідовний характер, однак у 

тексті наявні певні неточності чи мовно-

стилістичні недоліки. Окремим частинам 

викладу бракує аналітичного характеру. 

 2-3 Роботу виконано і подано вчасно. Однак 
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роботі суттєво бракує систематичного аналізу 

й логічного та послідовного викладу. Текст 

вирізняється значними мовно-стилістичними 

недоліками.  

 0 Роботу не виконано у визначений викладачем 

термін. 

Участь у підсумковому 

семінарі   

5 Здобувач задає змістовні запитання, 

висловлює аргументовані зауваження, бере 

участь у дискусії. 

 1-4 Здобувач бере участь у дискусії, висловлює 

окремі зауваження. 

 0 Здобувач не бере участь в обговоренні звітів 

колег 

Презентація звіту на 

заліку  

5 Доповідь підготовлено і виголошено вчасно. 

Доповідь структурована, логічна, послідовна; 

містить елементи проблемного підходу. 

Доповідач демонструє володіння матеріалом і 

здатність відповісти на запитання аудиторії. 

 3-4 Доповідь підготовлено і виголошено вчасно, 

але без дотримання тих чи тих вимог, 

викладених вище. 

 1-2 Доповідь містить прогалини та помилкові 

твердження. Доповідач не демонструє 

належної підготовки та/або не готовий 

відповідати на змістовні запитання. 

 0 Доповідь не підготовлено у визначений 

викладачем термін. 

 

 
Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

 

Сума балів / 

Local grade 
Оцінка ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою/National grade 

90 – 100 А Excellent Відмінно  

82-89 В 
Good Добре  

74-81 С 

64-73 D 
Satisfactory Задовільно  

60-63 Е 

35-59 FX 

Fail 

Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 

Критерії оцінювання результатів практики 

Зміст критеріїв оцінювання результатів аспірантської практики: 

Оцінка «відмінно» (А) – всі завдання практики виконано в повному 

обсязі, виявлено вміння аспіранта застосовувати і використовувати 
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психологічні теоретичні та методичні знання. Також продемонстровано 

активність та ініціативність у підготовці та проведенні всіх видів робіт на 

практиці. Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні 

елементи. У щоденнику практиканта зафіксовано зміст роботи протягом 

усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника 

від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук 

позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «відмінно». 

Оцінка «добре» (В) – завдання виконані правильно, але недостатньо 

повно. Виявлено вміння аспіранта застосовувати психологічні та методичні 

знання, пов’язані з особливостями і засобами викладацької діяльності. Робота 

була здійснена шаблонно, не виявлено творчого, індивідуального підходу. 

Виявлено вміння встановлювати контакт з членами студентського колективу. 

Звіт подано у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У 

щоденнику практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду 

проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та 

університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка 

керівника за практику від бази – «добре». 

Оцінка «добре» (С) – завдання практики виконано, але неповно, в ході 

виконання завдань, зокрема при здійсненні допускалися незначні помилки. 

Звітна документація оформлена згідно вимог. У щоденнику практиканта 

зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 

характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені 

печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику 

від бази – «добре». 

Оцінка «задовільно» (D) – завдання практики виконано в неповному 

обсязі, в ході виконання завдань практики допускалися помилки. Практикант 

не вміє узагальнювати результати дослідження. Звітна документація 

оформлена частково або оформлена з помилками. Щоденник не вірно 

оформлений. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази 

– «задовільно». 

Оцінка «задовільно» (Е) – завдання виконано з помилками. Всі завдання 

практики виконувалися, але допущені суттєві неточності. Документація 

оформлена неповно, з помилками. Щоденник практики оформлений 

частково. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – 

«задовільно». 

Оцінка «незадовільно» (FХ) – завдання практики не виконані. Виявлені 

проблеми встановлення контакту, не сформовані вміння проводити 

відповідні види психологічної діяльності. Звітна документація оформлена з 

помилками. Відсутній щоденник, характеристика-відгук, або керівник бази 

практики надає незадовільну характеристику з грубим порушенням 

дисципліни та робочого часу. 
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