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ПРЕДМЕТ:
психологічні закономірності

засвоєння людиною

соціального досвіду в умовах

навчально- виховного

процесу.

ОБ’ЄКТ:

діяльність учня під

цілеспрямованим впливом

педагога, який створює

оптимальні умови для засвоєння

школярем соціокультурного

досвіду людства, а також у

процесі самоосвіти і

самовиховання.

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

«ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНА» 
вивчає розуміння психологічних 

механізмів та закономірностей 

навчально-виховного процесу 

створює передумови для ефективної 

взаємодії вчителя з учнем в контексті 

особистісно - орієнтованих 

технологій, що забезпечує 

індивідуалізацію навчання і 

виховання учнів.



МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНА»: ознайомлення 

студентів з психологічними основами навчально-виховного процесу і 

формування системних знань про закономірності засвоєння людиною 

соціального досвіду.

•

Здатність досліджувати та 

аналізувати розвиток 

педагогічної науки, психологічні 

факти, механізми та 

закономірності навчальної 

діяльності суб’єктів освітнього 

процесу, дії її індивідуальних чи 

колективних суб’єктів (зк 3,фк2, 

фк3);

• Здатність аналізувати результати 

організації освітнього процесу, 

визначати та виділяти 

індивідуальні психологічні 

особливості розвитку 

отримувачів освітніх послуг на 

різних освітніх рівнях (зк 8, фк3);

• Здатність аналізувати власну 

готовність до здійснення 

педагогічної діяльності та 

взаємодії суб’єктів педагогічної 

та учбової діяльності на різних 

рівнях та ступенях освітнього 

процесу (зк 10, фк 3).

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: 

КОМПЕТЕНТНОСТІ, які будуть

сформовані у здобувачів за результатами 

вивчення:



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

 Здатність використовувати методи та прийоми 

розробки психолого-педагогічних основ(прн-21, 

ПРН-20)

 Удосконалення освітнього процесу на всіх рівнях, 

з урахуванням антропометричних, анатомічних 

та фізіологічних параметрів життєдіяльності 

особистості в філо- і онтогенезе (прн 21)

 Здатність аналізувати власну готовність до 

здійснення педагогічної діяльності та взаємодії 

суб’єктів педагогічної та учбової діяльності на 

різних рівнях та ступенях освітнього процесу 

(прн 20)



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ:

• ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ: СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН.

• ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ.

• ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГА І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

• ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО

СПІЛКУВАННЯ.
• ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ.


