
Психологія 

Тип дисципліни:  обов’язкова. 

Семестр:  третій, четвертий 

Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 240 (кредитів ЄКТС – 8), аудиторні години 

-  112 : лекції – 48, практичні – 64  . 

Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Василенко Л.П. 

Результати навчання:  

Знання:  сутність, зміст, функції  та механізми розвитку психіки; закономірності та етапи 

становлення особистості, умови, закономірності та механізми  розвитку спонукальної, 

пізнавальної, емоційно-вольової сфер особистості;  періодизацію вікового розвитку; 

детермінанти, закономірності, механізми і рушійні сили розвитку на різних вікових  

етапах; основні методи психолого-педагогічних досліджень;  закономірності, механізми 

особистісного та інтелектуального розвитку індивіда під впливом навчання та виховання;  

психологічні засади педагогічної  діяльності; психологічні характеристики педагогічної 

взаємодії та спілкування.  

Уміння: 

- аналізувати психологічний зміст, структуру та враховувати психологічні механізми і умови 

розвитку особистості (дитини, молодшого школяра, підлітка, старшокласника) в освітньому 

процесі; 

- активно взаємодіяти і впливати на  особистість, враховуючи її потенційні ,індивідуальні та 

вікові  психологічні особливості, 

-  створювати  комфортний психологічний клімат, що забезпечує високий рівень спілкування; 

уміння попереджувати та ефективно вирішувати конфлікти; 

- організовувати ефективне  комунікативне, інтерактивне та перцептивне  спілкування в 

сфері освіти; 

- вибудовувати перспективні лінії особистісного, інтелектуального,  морального і 

професійного розвитку та самовдосконалення, вміння складати та  реалізовувати  програму 

особистісно-професійного розвитку 

Здатності  

- здатність і готовність до спільної (групової, кооперативної) професійної діяльності, 

співробітництва; професійного спілкування . 
- забезпечувати психічний, психологічний, інтелектуальний, моральний та духовний розвиток 

школярів; 

- організовувати власну професійну діяльність,  

- планувати (моделювати) перспективи та забезпечувати особистісне та професійне зростання;  

Спосіб навчання: аудиторне. 
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Форми та методи навчання:  лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: виступи на практичних заняттях, виконання індивідуальних 

завдань, самостійна робота 

– підсумковий контроль:  третій семестр – залік, четвертий семестр – екзамен 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська. 

Кафедра:  психології 


