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Початок

1. Ознайомлення з документацією та вимогами 

практики;

2. Планування найближчих цілей практики;

3. Обговорення можливостей проведення пар в 

рамках дисциплін викладння кафедри.



Спостереження за заняттями

- зосередження практичної роботи на 

індивідуальності студентів; 

- використання щонайменше п’яти вправ

протягом заняття; 

- почергове використання активуючих та 

навчальних вправ.



Спостереження за заняттями

- досвід викладачки у роботі з темою пар 

взято до уваги;

- використання практичних завдань, що

відображають процес психологічного

консультування.



Проведення пар. Типи пар

1. Пари за наданими матеріалами;

2. Пари на тему, що є близькою до теми 

дисертації аспіранта;

3. Пари за матеріалами, які необхідно 

проаналізувати та укомплектувати.



Проведення пар. Досвід і рефлексія

1. Проведено лекцію за наданими матеріалами. 

Мала кількість зворотнього зв’язку від

студентів: необхідність створювати більше

елементів лекції, у яких можна реалізувати

дискусію. 



Проведення пар. Досвід і рефлексія

2. Пари на тему, що є близькою до теми дисертації 

аспіранта.

Отримано позитивний зворотний зв’язок від групи, 

активна участь групи у виконанні завдань та в 

комунікації під час лекції. Відчуття добре 

виконаної роботи. 

Відчуття підтримки від викладачки, участь 

викладачки у виконанні завдання під час семінару, 

що було приємною взаємодією.



Проведення пар. Досвід і рефлексія

Пари проведено за матеріалами, які було 

необхідно проаналізувати та укомплектувати.

Робота з групою була нелегкою, але цікавою. 

На семінарі вдалось виконати всі практичні 

завдання 



Підготовка навчально-методичних 

матеріалів

Підготовка матеріалів вимагала швидкого 

опрацювання великої кількості джерел для 

створення презентації до лекції та завдань до 

практичної роботи.



Методична робота

Підготовлено навчально-методичні матеріали

Змістовий модуль І. Методичний базис соціально-

психологічного дослідження

Тема 1. Засоби надійності та репрезентативності 

соціально-психологічного дослідження 

Тема 2. Проблема методів у соціальних науках

Тема 3. Типологія технік дослідження в 

соціальній психології і суміжних науках

Тема 4. Аналіз інформації на матеріальних носіях 

і документальний метод



Результат

1. Виконано 10 пар;

3. Підготовлено навчально-матеріали до 

лекційних та семінарських завдань, в тому числі 

в ході методичної роботи.


