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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 

1. Філософія. 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: 
– суть і ключові категорії психології і педагогіки; 
– основні закономірності і положення психології і педагогіки; 
– напрями і принципи практичного застосування психолого-

педагогічних знань у професійній діяльності; 
– психічні стани, процеси і особистісні особливості; 
– психологію особистості і соціальних груп;  
– закономірності педагогічного процесу; 
– основні принципи, форми і методи навчання і виховання; 
– основні типи закладів освіти, органів управління освіти;  
– сутність процесу навчання як педагогічної системи, його функції;  
– компоненти педагогічної системи; 
– шляхи формування професійної майстерності та самовиховання; 
– види і сучасні концепції навчання. 
вміти:  
– аналізувати, інтерпретувати та ілюструвати особливості ділових, 

особистих і міжособистісних стосунків; 
– аналізувати, інтерпретувати та ілюструвати психологічні особливості 

індивідуального стилю життєдіяльності; 
– аналізувати, інтерпретувати та ілюструвати педагогічний процес як 

взаємодію викладача і того, хто навчається; 
– аналізувати, інтерпретувати та ілюструвати виховання як процес 

засвоєння особистістю духовних і моральних норм суспільства;  
– аналізувати, інтерпретувати та ілюструвати закономірності і 

принципи розвитку творчої індивідуальності. 
набути навичок і якостей: 
– розвитку й самовдосконалення інтелектуально-творчих і духовних 

якостей особистості; 
– спільної творчої діяльності; 
– конструктивного ділового і міжособистісного спілкування в групі,  

колективі; 
– самовдосконалення професійних та морально-духовних якостей. 

3.Зміст робочої програми 
Змістовий модуль 1. Філософсько-методологічні підходи до 

психолого педагогічного вивчення особистості 
Тема 1.1. Вступ до курсу «Основи психології і педагогіки». Психологія і 
педагогіка як науки про буття і становлення особистості.  
Тема1.2. Сучасні наукові напрями психології і педагогіки та їх взаємозв'язок.  



Змістовий модуль 2. Основи психології 
Тема 2.1. Загальна психологія. Предмет, категорії і методи сучасної 
психологічної науки  
Тема 2.2.  Характеристика психічних явищ та їх різновиди 
Тема 2.3.  Психологія особистості. Біологічне і соціальне, фізичне і духовне 
начала в людині  
Тема 2.4  Індивідуально-психологічні особливості особистості. Темперамент, 
характер, здібності  
Тема 2.5. Емоційно-вольова сфера особистості.  
Тема 2.6. Діяльність і пізнавальні процеси. Пізнання як діяльність  
Тема 2.7. Психологічні особливості успішності навчальної діяльності  
Тема 2.8. Соціальна психологія. Предмет, категорії і методи соціальної 
психології  
Тема 2.9. Соціалізація, співтворчість і самоактуалізація особистості в 
соціальній психології. Становлення і життєвий шлях особистості 
Тема 2.10. Розвиток і самовдосконалення інтелектуально-творчих і духовних 
якостей особистості  
Тема 2.11. Проблеми мотивації поведінки і діяльності людини 
Тема 2.12. Психологія спілкування і його соціальна сутність. Психологія 
малих груп. Студентська група як об’єкт педагогічної діяльності 
Тема 2.13 Соціально-психологічні основи ділового спілкування. Запобігання 
конфліктам у професійній діяльності 
Тема 2.14. Культура спілкування та етикет. Моральні виміри спілкування 
Тема 2.15. Психологія управління. Психологічні особливості управлінської 
діяльності  
Тема 2.16 Практична психологія. Предмет, цілі і завдання практичної 
психології  
Тема 2.17. Психологічна діагностика. Методи психологічної корекції 
особистості  

Змістовий модуль 3.Основи педагогіки 
Тема 3.1. Предмет, завдання та основні категорії педагогіки. Методологічні 
основи педагогіки  
Тема 3.2. Системні основи педагогіки. Реалізація системного підходу до 
освіти України 
Тема 3.3. Дидактика та її основні категорії. Процес навчання як цілісна 
система 
Тема 3.4. Сутність, зміст процесу виховання. Самовиховання особистості 
Тема 2.5. Педагог і студент як суб’єкти навчально-виховного процесу 
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