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Педагогічна практика є важливою складовою частиною підготовки фахівців
першого рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Психологія» і
виступає інтегрованим і визначальним компонентом особистісно-професійного
становлення майбутнього спеціаліста у різних галузях психології. Вона
спрямована на закріплення і практичне використання отриманих у процесі
навчання теоретичних знань; забезпечення можливості відпрацювання навичок
практичної реалізації знань із різних психологічних галузей, активізацію творчого,
дослідницького підходу до психолого-педагогічної діяльності, набуття умінь
аналізу результатів власної праці, формування потреби в саморозвитку та
самовихованні; розвиток педагогічних і психологічних здібностей, виховання
персональної відповідальності за самостійну професійну діяльність, засвоєння
моделі спеціаліста, здатного до творчої спонтанності, продуктивної професійної
самоосвіти та саморефлексії.
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завдання і зміст
педагогічної практики,
місце її проходження

Окреслення мети, завдань
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Проходження педагогічної
практики в організації

Обговорення з
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керівником
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20
балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності
поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика
щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи
перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними
текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних
робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн
тестування (наприклад, програма Kahoot).
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим
компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу.
Оцінювання
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з педагогічної практики визначається як
середньозважена величина за звіт та його захист
Шкала оцінювання студентів:
Бали
ECTS

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

35-59

незадовільно з можливістю повторного
складання

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним
курсом

FX
F

