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Загальна характеристика дисципліни 

Загальний обсяг дисципліни – 3 кредит ЄКТС. 

Статус дисципліни – нормативна. 

Факультет- ІФМЕІТ 

Кафедра – психології 
Курс – І семестр – І 

Вид семестрового контролю – залік. 

Викладачі: лектор - канд. психол. наук, доцент Мащак С.О., практичні заняття – доцент Мащак 

С.О. 

Загальний обсяг – 90 годин (з них 16 год. лекц., 16 год. практичних, 58 год. самостійної 

роботи). 
 

2. Зміст лекційного матеріалу 
 

Тема 1. Загальна характеристика педагогічної діяльності. 

Тема 2. Психологічна структура педагогічної діяльності. Педагогічні здібності. 

Тема 3. Психологія стилів педагогічної діяльності. 

Тема 4. Психологія особистості вчителя. 

Тема 5. Педагогічне спілкування. 

Тема 6. Взаємодія учителя із соціальним оточенням. Проблеми адаптації до 
умов професійної діяльності. 

Тема 7. Здорова педагогічна діяльність. Індивідуальна і професійна деформація 
педагога. 

Тема 8. Психологічні закономірності педагогічної творчості. 

 

3. Перелік практичних занять і розподіл балів 

1. Загальна характеристика педагогічної діяльності (5 б.). 
2. Психологічна структура педагогічної діяльності. Педагогічні здібності(5 б.). 

3. Психологія стилів педагогічної діяльності(5 б.). 

4. Психологія особистості вчителя. (5 б.) 

5. Педагогічне спілкування(5 б.). 

6. . Взаємодія учителя із соціальним оточенням. Проблеми адаптації до умов професійної 

діяльності (5 б.). 

7. Взаємодія учителя із соціальним оточенням. Проблеми адаптації до умов професійної 

діяльності. (5 б.). 

8. Психологічні закономірності педагогічної творчості. (5 б.). 

 

4. Самостійна робота студента 

Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання теоретичного матеріалу; 

підготовку до виконання завдань на практичних заняттях; написання есе, створення презентації, 



виконання індивідуального завдання; підготовку до самостійної роботи, контрольної роботи, 

підготовку реферату, підготовку до заліку. 

5. Система поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Критерії 

оцінювання 

Максимальна кількість балів за семестр – 100 балів, які розділяються таким чином: 
 

Практичні заняття 40 балів 

Контрольна робота 20 балів 

Індивідуальне завдання 30 балів 

Співбесіда з лектором 10 балів 

Всього 100 балів 

 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється контрольною 

роботою, якісно виконаним індивідуальним завданням, співбесідою. 

Кількість балів, що виставляється за практичне заняття, враховує: усне опитування студентів 

на знання теоретичного матеріалу з теми; виконання письмових практичних завдань, підготовку 

наукових повідомлень, самостійної роботи, написання есе. 

Пропущене практичне заняття студент має відпрацювати у встановлений кафедрою термін. 

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види атестації у термін, 

визначений їх індивідуальними планами. 

Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи. 

Оцінка виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Залік Т.2 і Т.К проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною шкалою у. 

відповідності до переліку питань курсу. 

 

Рекомендована література: 
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відділ ДДПУ імені І. Франка, 2015. - 125 с. 

2. Савчин М. В., Василенко Л.П. Вікова психологія . – К.: Академвидав, 2017. – 368 с. 

4. Савчин М.В. Педагогічна психологія. – К.: Академвидав, 2007. – 424 с. 

5. Поліщук В.М. Вікова та педагогічна психологія. – Суми: ВТД «Університетська книга», 

2007 . – 330 с. 
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