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1. Опис навчальної дисципліни  

 

 

 

 

Найменування показників Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Заочна 

 форма навчання 

 

ЕСТS (кількість кредитів) - 3 

Денна - 

Нормативна (за вибором) 

Змістових модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

 

Загальна кількість годин –    

90 

1-й 1-й 

Семестр 

1-2-й 1-2-й 

  

Лекції 

 

 

Всього годин для денної форми 

навчання (в т. ч. тижневих) :  

аудиторних – 45 

самостійна робота студента - 45 

 

 

 

30  год. 3 год 

Практичні 

15 год 6 год 

Самостійна робота 

45 год. 81 год. 

Вид контролю (залік,екзамен) : 

залік 

іспит 

залік 

іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Дисципліна «Психологія і педагогіка» входить до навчального плану 

підготовки бакалавра за напрямом 024 «Хореографія». Розроблена на основі 

структурно-логічного аналізу змісту психологічних  і педагогічних дисциплін, 

генетичного підходу до розуміння природи психічних явищ душі і 

багаторічного досвіду викладання предмета у вищих навчальних закладах. 

Метою і завданнями дисципліни є на основі засвоєння основних понять і 

категорій курсу сформувати у студентів: 

- уявлення про психічні явища і душу, про психічні процеси, стани і 

властивості; 

- розуміння впливу освоєння культурного надбання (соціалізації) на 

розвиток особистості; 

- усвідомлення вікових і статевих відмінностей у формуванні 

особистості,дії психологічних механізмів ототожнення та ідентифікації; 

- уявлення про внутрішні картини хвороби, здоров’я, сумління (совісті) 

та вищі психологічні механізми саморегуляції (віру, надію, любов, слово, 

образ); 

- розуміння образно-словесної, звукової та рухової проективної природи 

людини; 

- усвідомлення психологічних механізмів викривлення сприйняття та 

механізмів міжособистісного розуміння; 

- уявлення про феномени спілкування, дії та взаємодії; 

- розуміння ролі,значення і масштабів перебігу процесів 

навчання,виховання і освіти; 

- усвідомлення методів і форм організації навчання, виховання і освіти в 

закладах шкільної,позашкільної і вищої освіти і просвіти;  

- усвідомлення впливу соціальної ролі, сценаріїв соціальної взаємодії, 

соціального обличчя  соціального образу, взірців і первообразів  на родинне, 

професійне та суспільно-громадське життя. 

- розуміння ролі родини, виробничого колективу та суспільної думки у 

формуванні особистості; 

- уявлення про види виховання і самоосвіти протягом життя. 

Основні результати навчання і компетентності згідно з вимогами 

освітньо-професійної програми:  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Здатність і готовність до особистого розвитку, бажання досягати успіху. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Вміння аргументувати власну позицію. 

Здатність застосовувати на практиці знання, навички та вміння, набуті у 

результаті навчання. 

Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї 

(креативність). 
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Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

Планування і управління проектами. 

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур. 

Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності.  

Здатність працювати в міжнародному середовищі. 

 

Відповідально та свідомо ставитися до роботи,що виконується, 

самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням 

вимог професійної етики. 

Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи 

реагування на неї, критично оцінювати власну діяльність та її результати.  

Вміти адекватно оцінювати нову сутуацію та здійснювати пошук 

можливостей до адаптації та дії в нових умовах. Вміти виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуації й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання. 

Вміти виявляти, здатність до генерування нових ідей.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Психологічні основи мистецтва статі і бути 

людиною (18 годин) 

 

Тема 1.1. Психіка і душа з погляду сучасної науки  

 

Лекція 1.1.1. Психологія як слово і як назва науки. Визначення об’єкту і 

предмету психологічної науки, історія становлення міждисциплінарні зв’язки і 

методи дослідження. Психічні процеси, стани і властивості (характер, 

темперамент, здібності, обдарованість).       (2 години) 

Лекція 1.1.2. Поняття особисті. Розвиток особистості в процесі освоєння 

культурного надбання. Інститути, види і фактори соціалізації.   (2 години) 

 

Тема 1.2. Клітинка-особистість в соціальному середовищі 

 

Лекція 1.2.1. Батьки і діти з погляду психології родини         (2 години) 

Лекція 1.2.2. Вікова психологія про розвиток особистості        (2 години) 

Лекція 1.2.3. Особистість і праця з погляду психології трудової 

діяльності, відпочинку і людської гідності. Освіта, навчання, виховання.  

      (2 години) 

   

Тема 1.3. Особистість у світлі творення долі, здоров'я і  творчого 

довголіття 

 

Лекція 1.3.1. Внутрішні картини хвороби, фізичного, психологічного, 

соціального і духовного здоров'я. Вищі психологічні механізми саморегуляції. 

Міф про Психею, що дав назву психології.           (2 години) 

Лекція 1.3.2. Педагогічна психологія про роль образу і слова у навчанні, 

вихованні, освіті й зміцненні здоров'я. Духовно-філософські вчення та 

психологічна і педагогічна наука про Образ і Слово.         (2 години) 

 

Тема 1.4. Міжособистісна взаємодія 

 

Лекція 1.4.1. Міжособистісне сприйняття, пізнання, розуміння. 

Спілкування: визначення, роль, принципи, структура, види, форми. Тактика і 

стратегія впливу.               (2 години) 

Лекція 1.4.2. Ролі і сценарії взаємодії. Соціальне обличчя і соціальний 

образ. Взірці і первообрази. Причини особистісної деформації (способи 

пізнання, професії, культурно-історичний час, ін.). Міфи про Озиріса й Ісіду та 

про Перше світове дерево – приклад подолання особистісної кризи та набуття 

нової ідентичності й цілісності.             (2 години) 
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Змістовий модуль 2. Педагогічні основи мистецтва статі і бути 

людиною (12 годин) 

 

Тема 2.1. Вступ до системи педагогічних знань. 

 

Лекція 2.1.1. Педагогіка як слово і як назва науки. Визначення об’єкту і 

предмету педагогічної науки. Історія становлення, міждисциплінарні зв’язки і 

методи дослідження.                (2 години) 

Лекція 2.1.2 Теорія навчання (дидактика) і теорія виховання. Основні 

поняття і категорії.                (2 години) 

 

Тема 2.2. Особистісне і професійно-орієнтоване навчання, виховання, 

освіта. 

 

Лекція 2.2.1. Роль, значення і масштаби перебігу процесів навчання, 

виховання і освіти (від конкретної людини до населення країни в цілому), а 

також самонавчання, самовиховання і самоосвіта.               (2 години) 

Лекція 2.2.2. Форми організації навчання, виховання і освіти в родині і 

країні (заклади  дошкільної, шкільної, позашкільної та вищої освіти).   (2 години) 

 

Тема 2.3. Соціальна ефективність та місце освіти і учителів в історії 

людства. 

 

Лекція 2.3.1. Еволюція методів навчання, виховання і освіти та їх 

використання в різних щодо віку слухачів та щодо призначення закладах освіти. 

Види виховання і співпраці з родинами.               (2 години) 

Лекція 2.3.2.  Особливості розуміння і впровадження педагогічних ідей і 

практик на різних етапах розвитку донаукової і наукової педагогічної думки. 

Еволюція систем навчання-виховання-освіти ( у т.ч. самонавчання –

самовиховання-самоосвіти) та соціального образу, значення і ролі учителя.  

                 (2 години) 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п - - с.р. л п - - с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1.1. 14 4 4 – – 6 11 1 - - - 10 

Тема 1.2. 14 6 2 – – 6 11 1 - - 

 

- 10 

Тема 1.3. 

 

 

 

Разом за   

 

модулем 1 

12 4 2 – – 6 12 1 - - - 11 
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Тема 1.4. 12 4 2 – – 6 12 1 - - - 11 

Разом: 52 18 10 – – 24 46 4 - - - 42 

Змістовий модуль 2.  

Тема 2.1. 11 4 1 – – 6 14 - 2 - - 12 

Тема 2.2. 14 4 1 – – 9 14 - 2 - - 12 

Тема 2.2. 13 4 3 – – 6 16 - 1 - - 15 

Разом : 38 12 5 – – 21 44  5 -  39 

Усього годин 90 30 15   45 90 4 5 - - 81 

                      

5. Теми та назви лекційних занять 

(див. вище) 

 

6. Теми та назви практичних занять 

№ 

з/п 

Назва заняття Кількість 

годин 

1 Тема 1.1. Природна та соціальна детермінація психічного розвитку 4 

2 Тема 1.2. Проблематика психології родини і праці. 2 

3 Тема 1.3. Управління функціональними станами. 2 

4 Тема 1.4. Пам'ять, мислення, мова, спілкування. 2 

5 Тема 2.1. Особливості спілкування, навчання, взаємодії у дітей і  

підлітків різного віку. 

1 

6 Тема 2.2. Форми організації навчання, виховання, освіти. 1 

7 Тема 2.3. Системи, види і методи навчання, виховання, освіти. 3 

   РАЗОМ 15 

 

7. Самостійна робота студента 

  

№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

1 Написання конспекту за рекомендованою літературою (у т. ч. 

індивідуальні завдання) 

30 

2 Повторення пройденого матеріалу та підготовка до кожного практичного 

(семінарського) заняття. 

15 

 Разом 45 
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8. Критерії оцінювання (нормативні) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS (нормативна) 

9. Орієнтовані питання до заліку (з «Психології): 

1. Об’єкт і предмет психологічної науки 

2. Методи дослідження в психології 

3. Історія становлення психологічної науки 

4. Засновники психології як науки 

5. Психічні процеси 

6. Психічні стани 

7. Психічні властивості 

8. Складові пізнавального процесу 

9. Форми переживань 

10. Предмет, інтенсивність і тривалість переживань 

11. Характер 

12. Темперамент 

13. Здібності, обдарованість, талант, геніальність 

14. Мовлення і мислення, мова і спілкування 

15. Пам'ять й інтелект, види інтелекту 

16. Класифікація віку 

17. Що таке особистість? 

18. Людина: індивід, особистість, універсум 

19. Умови і фактори особистісного розвитку 

20. Соціалізація та її види 

21. Інституції соціалізації 

22. Що таке сім'я? 

23. Особливості сім'ї 

24. Функції сім'ї 

25. Структура сімейних ролей 

26. Особливості соціалізації і розвитку дитини в повній і неповній родині 

27. Сценарії взаємодії в родині 

СУМА 

БАЛІВ   

ОЦІНКА  

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

Екзамен Залік 

90-100 A Відмінно  

 

Зараховано 
82-89 B 

Добре 
75-81 C 

64-74 D 
Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
Незадовільно не зараховано 

1-34 F 
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28. Психологічний мікроклімат в родині 

29. Стадії становлення сім'ї та фази сімейного життя 

30. Мотивація вступу у шлюб 

31. Компоненти любові та її визначення з точки зору психологічної науки 

32. Фактори стабільності сім'ї 

33. Напрями сімейної адаптації 

34. Ознаки нещасливих родин 

35. Види ревнощів 

36. У чому полягає психологічне здоров'я родини? 

37. Види сімейного виховання 

38. Психологічно-педагогічні механізми соціалізації (ідентифікація, 

наслідування, підкріплення,покарання, ін.) 

39. Види авторитету в родині 

40. Увага та її роль в житті особистості 

41. Зовнішні органи відчуття 

42. Сприйняття та його особливості 

43. Інтуїція та її види 

44. Соціальні установки, стереотипи і догми 

45. Формула самооцінки = успіхи: претензії 

46. Міжособистісне сприйняття 

47. Фізичний вигляд (анатомічні, фізіологічні, функціональні і пара-

лінгвістичні характеристики) 

48. Соціальний вигляд (соціальне оформлення зовнішності, мовлення, 

екстралінгвістичні й проксемічні характеристики) 

49. Психологічні механізми викривлення сприйняття 

50. Психологічні механізми міжособистісного пізнання 

51. Умови сприйняття 

52. Міжособистісні стосунки 

53. Структура спілкування 

54. Спілкування та види міжособистісного впливу 

55. Конформізм і нонконформізм 

56. Формальний і неформальний лідер 

57. Праця: компоненти, функції, визначення, види 

58. Класифікація трудової діяльності 

59. Професіоналізація та професіонал 

60. Ідентифікація особистості з професією та професійна деформація 

61. Професійна підготовка, працездатність та надійність суб’єкта праці 

62. Загальна характеристика функціональних станів 

63. Монотонія і психологічний стрес 

64. Втома: компенсаторна, гостра, хронічна, перевтома 

65. Психологічна готовність до праці, діяльність і творчість 

66. Форми впливу та засоби і методи управління функціональними станами 

67. Професійні здібності й мотивації 
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68. Професійний і психологічний відбір 

69. Професійна підготовка (освіта, навчання, виховання) 

70. Складові регулятивно-вольового психічного процесу 

71. Як приймається рішення? 

72. Комунікативні навички і вміння 

73. Що таке соціальний інтелект? 

74. Особливості фізичного, психічного, психологічного, соціального і 

духовного здоров'я 

75. Паспортний, біологічний, психологічний, соціальний і духовний вік 

76. В чому полягає здоровий спосіб життя? 

77. Навіщо людині здоров'я і довголіття? 

78. Що таке внутрішні картини хвороби, здоров'я і довголіття? 

79. Назвіть вищі психологічні механізми саморегуляції 

80. Чи може стати особистість автором свого здоров'я, довголіття і долі? 

81. Чому міф про Психею став прообразом наукової психології? 

82. Що таке сумління і совість? 

83. Чому образ і слово вважаються вищими психологічними механізмами 

саморегуляції? 

84. Що таке соціальні ролі? 

85. Які соціальні ролі ви виконуєте? 

86. Які соціальні ролі опановує людина протягом свого життя? 

87. Що таке сценарії соціальної взаємодії? 

88. Які сценарії соціальної взаємодії ви знаєте? 

89. Що таке соціальне обличчя? 

90. Що таке соціальний образ і соціальний взірець?   

 

10. Орієнтовані питання до заліку (з «Педагогіки»): 

1. Що вивчає педагогіка? Історія ставлення. 

2. Охарактеризуйте етапи донаукової і наукової педагогіки. 

3. Що являє собою навчання (визначення, види, форми, методи)? 

4. Що таке виховання (визначення, види, методи)? 

5. Що таке освіта (масштаби, визначення, види, методи)? 

6.Чим відрізняється особистісне та професійно-орієнтоване навчання? 

7. Чим відрізняється особистісне та професійно-орієнтоване виховання? 

8. Чим відрізняється особистісна та професійно-орієнтована освіта? 

9. Що таке організація освіти в масштабах освіти? 

10. Що таке організація освіти в масштабах середнього закладу освіти? Види 

занять. 

11.  Що таке організація освіти в масштабах вищого навчального закладу 

освіти? Види занять 

12. Що таке навчальний план підготовки фахівців? 

13. Що таке розклад занять? 
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14. Які форми контролю знань ви знаєте? 

15. Що таке самостійна робота учня (студента)? 

16.Поясніть вислів «повторення матір научування». 

17. Поясніть вислів «батьки дарують життя, а вчителі – особистість». 

18.Чим відрізняється навчання, виховання, освіта в родині і освітніх  закладах? 

19. Поясність соціальну ефективність навчання. 

20. Поясність соціальну ефективність виховання. 

21. Поясність соціальну ефективність освіти. 

22. Чому освіта і виховання вважаються складнішими за навчання? 

23. Еволюція методів виховання. 

24. Охарактеризуйте місце учителів в історії людства. 

25. Чи можливо олюднення людської істоти без батьків, вчителів і 

вихователів? Що таке педагогічний процес? 

26. Які педагогічні ідеї ви знаєте? Поясніть іх вплив на розвиток цивілізації? 

27. Що таке самонавчання? Наведіть приклад. 

28. Що таке самовиховання? Наведіть приклад. 

29. Що таке самоосвіта? Наведіть приклад. 

30. Охарактеризуйте образ реального, соціально-очікуваного та ідеального 

учителя. Чи хотіли б ви стати вчителем і чому? (Поясніть свою відповідь). 

 

11. Компетентності 

Загальні компетентності: 

ЗК-6. Уміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК-7. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

ЗК-14. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

Фахові компетентності: 

ФК-9. Здатність збирати, аналізувати та синтезувати художню інформацію та 

застосовувати її в процсі фахової інтерпретації. 

ФК-10. Здатність демонструвати базові навички ділових комунікацій, уміння 

організувати діяльність у професійній сфері.  

Програмні результати навчання: 

ПРН-19. Демонструвати володіння методами виконання фахових дисциплін. 

Здатність до особистісно-професійного лідерства та успіху.  
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12. Рекомендована література 

Базова:  

1. «Психология». Учебник нового века. Под ред. В.Н. Дружинина, 2000 г. 

«Педагогіка». Базовий підручник. Під ред. І. Ф. Прокопенка, 2015 р. 

Допоміжна:  

1. Бондарчук О.І. Психологія сім'ї. Курс лекцій, 2001; 

2. Кузнецова Т.В. «Таємниці довголіття», або «Психологія творчості здоров'я і 

довголіття (соціально-психологічний аналіз використання енергій і часу 

людського життя)», 2017. 

 

 

 


