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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Психологія» 

 
І. Основна мета дисципліни  Формування у майбутніх вчителів закладів загальної середньої освіти загальних і фахових компетенцій до 

ефективної міжособистісної взаємодії й роботи в команді, врахування в освітньому процесі вікових та 

індивідуальних особливостей учнів, використання стратегій роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої 

позитивної самооцінки й Я-ідентичності,  організовувати  пізнавальну діяльність учнів з врахуванням їх 

особистісних пізнавальних спроможностей, емоційно-вольової сфери,  потреб та формувати спільноту учнів, у 

якій кожен відчуває себе її частиною. 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

OK11 

Цикл професійної підготовки 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР2.Володіти основними знаннями загальних та психолого-педагогічних дисциплін та застосовувати їх у професійній діяльності у галузі позашкільної освіти. 

ПР5.Володіти основами психолого-педагогічного супроводу, забезпечувати індивідуальний розвиток вихованців, учнів, слухачів закладу позашкільної освіти. 

ПР6.Вміти застосовувати і забезпечувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію з учасниками освітнього процесу. 

ПР8.Вміти працювати з навчальними, науково-методичними та інформаційними джерелами, обробляти та застосовувати їх в освітній діяльності 

ПР13.Вміти оцінювати, організовувати та визначати перспективи власної професійної роботи у галузі позашкільної освіти, відповідально ставитися до результатів 

діяльності. 

ПР15.Володіти основами професійної культури, етичних норм та творчої майстерності. 

ІV. Короткий зміст дисципліни  

 

Модуль І. Вступ до психології 

Модуль ІІ. Пізнавальна та емоційно-вольова сфери людини 

Модуль ІІІ. Індивідуально-психологічні властивості особистості 

Модуль ІV. Психологія розвитку та вікова  психологія 

Модуль V. Педагогічна психологія 

Модуль VІ. Соціальна психологія 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни  

Кафедра позашкільної освіти ІПФ НПУ імені М. П. Драгоманова 

Співак Дмитро Мирославович, старший  викладач кафедри політичної психології та міжнародних відносин 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

На вивчення дисципліни відводиться 270 годин (9 кредитів ЄКТС), з яких: лекційних – 52 год., практичних – 42 год., семінарських – 8 год., 

самостійної роботи – 168 год. 

Дисципліна викладається у І, ІІ, ІІІ семестрах. 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

1. Вікова і педагогічна психологія: підручник / Н. М. Токарева, А. В. Шамне. К.: Каравела, 2017. 480 с. 

2. Вікова та педагогічна психологія. Скрипченко О. В., Долинська Л. В., Огороднійчук З. В. та ін. Навч. посіб. К.: Каравела, 2019. 400 с. 

3. Загальна психологія [текст]: підручник. / В. П. Москалець. К. Ліра, 2020. 564 с. 

4. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія.  Навчальний посібник. Київ : Каравела, 2019. 264 с.  

5. Поліщук В.М. Віковий кризовий розвиток людини: від народження до дорослості: навчальний посібник. Суми: ПФ Вид-во «Університетська книга», 

2020. 459 с. 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на практичних та семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: екзамен у ІІІ семестрі. 

 


