
Міністерство освіти і науки України 

Сумський державний університет 
Кафедра психології, політології та соціокультурних технологій 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання секції «Психологія» за участі представництва ЕРР 

від «_9_» _жовтня 2019 року 

 

Присутні: Іванова Т.В., Улунова Г.Є., Теслик Н.М., Сахно П.І., Коляда Н.В., 

Павленко В.П., Чернякова Г.Л., Колісник Л.О., Ніколаєнко С.О. Дементов В.О, Семенов 

В.М. , Яковенко А.Ю. ,  Пєсоцька І.О. (заочно), Ханенко І. І.  

 Порядок денний: 

1. Про особливості та завдання  організації практично-орієнтованої підготовки 

студентів ОП «психологія»; 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію завідувача секції психології кафедри ППСТ Іванової Т.В. щодо 

наявного досвіду та особливостей організації практично-орієнтованої підготовки 

студентів ІІ курсу (1 півріччя), навчальної практики – для студентів ІІІ курсу (2 півріччя) 

та студентів І курсу (2 півріччя навчального року). Іванова Т.В. звернула увагу на 

важливість не лише активного залучення практиків до проведення занять, а й розширення 

переліку тих баз, які можуть прийняти студентів та провести заняття на їх території. Ця 

складова важлива  також з точки зору забезпечення тематики курсових робіт студентів ІІІ 

курсу необхідним експериментальним матеріалом. Висловила власні пропозиції щодо 

визначення тематики курсових робіт студентів ІІІ курсу.  

ВИСТУПИЛИ:  

1.Теслик Н.М. відзначила, що студенти ІІІ курсу майже визначилися із тематикою 

написання їх курсових робіт і кожен із студентів закріплений за викладачем згідно його 

навчального навантаження. При цьому на виконання попередніх рішень відповідальність 

за забезпечення практичної бази для роботи несуть наукові керівники. 

2. Павленко В.П.  розповів про власний досвід роботи зі студентами по 

формулюванню тем курсових робіт та співпрацю з геріатричним пансіонатом. 

      3. Чернякова Г.А., які  запропонували для студентів І-ІІІ курсів бази практик: ДУ 

«Центр пробації» в Сумській обл.; Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр № 

1» Сумської міської ради; 

     4.  Улунова Г.Є., зазначила, що представляє на засіданні також І. Пєсоцьку, члена ЕРР,  

яка запрошує студентів до Сумської обласної гімназія-інтернату для талановитих і творчо-

обдарованих дітей. Завдяки відкритості закладу на цій базі будуть проводитись і 

практичні заняття з психології творчості для 4 курсу.  Крім того, готові прийняти 

студентів Сумський медичний коледж. Комунальний заклад Сумської обласної ради; 

Сумська гімназія №1. Комунальна установа; Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради. 

У обговоренні взяли участь інші члени кафедри та присутні члени ЕРР.  



УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти інформацію до відома та виконання.  

2. Доручити зав. секції психології кафедри Івановій Т.В. підготувати на засідання 

кафедри інформацію щодо визначених тем курсових робіт студентів ІІІ курсу для 

затвердження. 

3.  Доручити викладачам оформити відповідними угодами досягнутий рівень 

співпраці з базами практики та передати договори на кафедру.  

  

  

Завідувач секції психології кафедри ППСТ    Іванова Т.В.   

 

Секретар:          Коляда Н.В. 

 


