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ПРЕДМЕТ:

індивідуально-психологічні 

та професійні якості 

педагога.

ОБ’ЄКТ: 

психологічні основи 

діяльності педагога.

Навчальна дисципліна «Психологія педагогічної діяльності»

спрямована на допомогу майбутнім педагогам, психологам,

педагогам-психологам у засвоєнні знань, які мають сприяти

підвищенню ефективності педагогічної діяльності; створення

умови для практичного вправляння здобувачів у психологічній

допомозі педагогам закладів освіти, набуття навичок

пропедевтичної, діагностичної, корекційної роботи в

педагогічному колективі; розвинення у здобувачів самостійності

як риси характеру майбутнього фахівця.



Мета навчальної дисципліни «Психологія педагогічної діяльності»:

зорієнтувати здобувачів вищої освіти у структурі дисципліни як навчального предмету

на поширення знань та набуття практичних навичок роботи практичного психолога з

педагогічним колективом навчальних закладів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: компетентності, 

які будуть сформовані у здобувачів за 

результатами вивчення:

 здатність знаходити, відбивати, контекстуалізувати та 

інтерпретувати значний об’єм наукових, 

документальних, професійних матеріалів (зк3, фк2);

 здатність продукувати і обґрунтовувати нові 

перспективні ідеї, приймати обґрунтовані інноваційні 

рішення у сфері професійної освіти, зокрема в 

ситуаціях, що потребують нових стратегічних підходів. 

(зк10, фк2, фк3)



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

- здатність представляти 

науковому співтовариству 

експериментальні досягнення у 

вигляді наукових статей, 

доповідей, мультимедійних 

презентацій відповідно до 

прийнятих стандартів і форматів 

професійного співтовариства 

(прн20; прн21);

- здатність продукувати і 

обґрунтовувати нові 

перспективні ідеї, 

приймати обґрунтовані 

інноваційні рішення у 

сфері професійної освіти, 

зокрема в ситуаціях, що 

потребують нових 

стратегічних підходів ( 

ПРН21).



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

 ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК 

СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ.

 ПРОФЕСІЯ ПЕДАГОГА Й ПЕДАГОГІЧНІ 

ЗДІБНОСТІ.

 ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ У СТРУКТУРІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА. ТЕХНОЛОГІЯ 

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ.

 ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ.

 КОНФЛІКТИ ТА СТРЕСИ В РОБОТІ ПЕДАГОГА.

 СИНДРОМ «ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ» У 

ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ.

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ УРОКУ.

 ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ. УЧИТЕЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ.

 ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ, ОСОБЛИВОСТІ 

РОБОТИ З НИМ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА.


