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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Курс «Педагогічна та професійна психологія» передбачає 

ознайомлення з основними поняттями та категоріями педагогічної і 

професійної психології; розвиток психологічної культури як 

невід’ємної складової професіоналізму у галузі гуманітарних наук; 

формування системи теоретичних та практичних знань щодо 

змісту, принципів та психологічних закономірностей освітнього 

процесу та професійної діяльності; усвідомлення закономірностей 

професійного становлення особистості; формування здатності 

виявляти, аналізувати та вирішувати психологічні проблеми, що 

виникають в освітньому процесі та у професійній діяльності. 

 

Курс «Педагогическая и профессиональная психология» 

предусматривает ознакомление с основными понятиями и 

категориями педагогической и профессиональной психологии; 

развитие психологической культуры как неотъемлемой 

составляющей профессионализма в области гуманитарных наук; 

формирование системы теоретических и практических знаний про 

содержание, принципы и психологические закономерности 

образовательного процесса и профессиональной деятельности; 

осознание закономерностей профессионального становления 

личности; формирование способности выявлять, анализировать и 

решать психологические проблемы, возникающие в 

образовательном процессе и в профессиональной деятельности. 

 

The course «Pedagogical and professional psychology» 

provides acquaintance with the basic concepts and categories of 

pedagogical and professional psychology; development of psychological 

culture as an integral part of professionalism in the humanities; 

formation of a system of theoretical and practical knowledge about the 

content, principles and psychological patterns of the educational process 

and professional activity; awareness of the laws of professional 

development of the individual; formation of the ability to identify, 

analyze and solve the psychological problems that arise in the 

educational process and in the professional activities. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Педагогічна та професійна 

психологія» укладена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 035 Філологія спеціалізація 035.041 Германські мови 

та літератури (переклад включно), перша – англійська освітня 

програма «Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська», затвердженої наказом по університету від 

22 травня 2019 р., № 6.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Педагогічна та 

професійна психологія» є механізми, закономірності, чинники та 

умови розвитку і активності особистості в процесі здобуття освіти, 

професійного становлення та реалізації особистості як суб’єкту 

праці. 

Мета навчальної дисципліни «Педагогічна та професійна 

психологія» – формування системи теоретичних та практичних 

знань щодо змісту, принципів та психологічних закономірностей 

освітнього процесу; усвідомлення закономірностей професійного 

становлення особистості; формування здатності виявляти, 

аналізувати та вирішувати психологічні проблеми, що виникають в 

освітньому процесі та у професійній діяльності. 

Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми:  

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-1. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК-2. Здатність бути критичним і самокритичним  

ЗК-3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК-4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-5. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК-9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК-10. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань видів економічної діяльності). 

Додаткові спеціальні компетентності 

СК 9. Здатність реалізовувати викладацьку діяльність з 

перекладознавчих дисциплін у закладах освіти. 
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Програмні результати навчання відповідно до освітньо-

професійної програми: 

ПРН-1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну 

діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку 

та професійного самовдосконалення. 

ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, 

особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи 

їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, шо потребує 

застосування нових підходів та прогнозування. 

ПРН-5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у 

професійному колективі та з представниками інших професійних 

груп різного рівня. 

ПРН-12. Дотримуватися правил академічної доброчесності. 

ПРН-13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність 

конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її 

обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема 

особам, які навчаються. 

ПР 18. Планувати, організовувати, реалізовувати та оцінювати 

власну викладацьку діяльність з перекладознавчих дисциплін у 

закладах освіти. 

ПР 21. Взаємодіяти й виконувати різні функції в команді під час 

вирішення професійних завдань. 

 

Навчальна дисципліна є вибірковою відповідно до навчального 

плану. Форма підсумкового контролю знань – ПМК (залік). 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1 

Педагогічна психологія 

 

Тема 1.1 

Предмет, завдання та історія становлення педагогічної 

психології 

Педагогічна психологія як наука про закономірності 

психічного розвитку людини в процесі соціалізації та професійної 

освіти. Головні розділи педагогічної психології.  

Головні завдання педагогічної психології у розрізі напрямків 

сучасних психолого-педагогічних досліджень.  

Основні етапи розвитку педагогічної психології. Донауковий 

період розвитку педагогічної психології. Сучасний період у 

розвитку педагогічної психології в Україні. Внесок видатних 

українських вчених у педагогічну психологію. 

Принципи детермінізму, єдності психіки та діяльності, 

об’єктивності, розвитку у вивченні психічних явищ. 

Місце педагогічної психології у системі психологічних наук. 

Міждисциплінарні зв’язки педагогічної психології. 

 

Тема 1.2 

Психологія навчання 
Основні підходи до проблеми співвідношення навчання і 

розвитку. Поняття про навчання та його психологічні механізми. 

Навчання як особливий вид спільної діяльності. Управління 

учбовою діяльністю учнів. Роль зворотного зв’язку у навчанні. 

Психологічний погляд на дидактичні принципи наступності, 

доступності, свідомості, розвивального навчання, наочності. 

Асоціативна та біхевіористична теоріі навчання. Підходи до 

навчання у теоріях Н. О. Менчинської та Р. М. Богоявленського, 

В. В. Давидова, Л. В. Занкова. Програмоване та проблемне 

навчання. 

Класифікація типів навчання. Психологічні основи змісту 

навчання. Психологічні основи особистісно-діяльнісного підходу 

до навчання. 
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Тема 1.3 

Психологія учіння 

Учіння як активна цілеспрямована діяльність людини задля 

засвоєння знань, умінь, навичок, соціального досвіду з метою 

наступного використання їх у практичному житті. Навчальність – 

як здатність до учіння та пізнання. Предмет, засоби, продукти 

учбової діяльності. Види учіння. Структура учбової діяльності. 

Мотивація учіння. Учбові задачі. Учбові дії та операції. 

Процес засвоєння як зміст учбової діяльності. Основні 

характеристики засвоєння. Теорія поетапного формування 

розумових дій П. Я. Гальперіна, Н. Ф. Тализіної. 

Характеристика учбової діяльності у різних вікових періодах. 

Вміння самостійно вчитися, здатність до самоуправління учбовою 

діяльністю. Функцій, зміст та психологічні аспекти  безперервної 

освіти протягом життя. Психологія інформальної та неформальної 

професійної освіти дорослих. 

Психологія неуспішності в навчанні, її причини та шляхи 

запобігання. 

Психолого-педагогічні умови дотримування правил 

академічної доброчесності в закладі освіти. 

 

Тема 1.4 

Психологія виховання 

Загальне поняття про психологію виховання. Теорії 

виховання. Виховання як формування цілісної особистості. 

Вікові аспекти виховання. Психологічні кризи особистості та 

ix врахування в роботі з різними віковими групами. 

Характеристика основних криз дитинства і їх специфіка. Кризи 

дорослого віку, їх особливості. 

Моральна свідомість, етапи її розвитку. Моральні знання, 

переконання, звички як складові морального виховання. 

Вчинок як одиниця моральної поведінки. Психологічна 

класифікація вчинків. 

Критерії та показники вихованості. Рівні вихованості 

особистості.  

 

Тема 1.5 

Психологія виховного впливу 
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Психологічні механізми виховання. Використання 

педагогом механізмів впливу – переконування, навіювання, 

наслідування, зараження. 

Психолого-педагогічні методи та прийоми виховання. 

Психологічний зміст методів формування свідомості особистості – 

бесіди, розповіді, лекції, диспуту, прикладу. Психологічний зміст 

методів  і прийомів формування досвіду громадянської поведінки – 

привчання, вправи, доручення. Виховна ситуація як засіб 

непрямого впливу на особистість. Методи стимулювання і корекції 

поведінки – заохочення і покарання. Психологічні умови дієвості 

методів виховання та самовиховання. 

Психологічна сутність відхилення у розвитку особистості. 

Девіантна поведінка та її типи. Явище «важковиховуваності» як 

основний прояв девіантної поведінки у дітей та підлітків. 

Психологічні особливості виховання дітей з асоціальною 

поведінкою.  

Психолого-педагогічне забезпечення запобігання та протидії 

булінгу (цькуванню) в закладі освіти. 

 

Модуль 2. ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЯ 
 

Тема 2.1 

Предмет, завдання та методи професійної психології  
Процес праці як об'єкт комплексного дослідження. 

Характеристика ергатичній системи. Психологічний аналіз 

професійної діяльності.  

Предмет професійної психології як науки про професійну 

діяльність людини. Завдання професійної психології та її зв'язок із 

іншими галузями психологічної науки. Історія і тенденції розвитку 

прикладної психології в сфері професійної праці.  

Методи педагогічної та професійної психології. 

Організаційні методи: порівняльний та лонгітюдний. Емпіричні 

методи: спостереження, експеримент, тест, анкетування, бесіда, 

аналіз процесів і продуктів діяльності, біографічний метод, 

близнюковий метод. Методи обробки даних. Інтерпретаційні 

методи: генетичний, структурний.  

 

Тема 2.2 

Психологія суб’єкту праці 
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Основні етапи розвитку особи як суб'єкта праці. Особливості 

взаємодії онтогенезу та професіогенезу. Прояви суб'єктності 

особистості в праці. 

Загальні закономірності професіогенезу. Вибір професії та 

мотивація праці. Професійна самосвідомість, Я-концепція та 

ідентичність. Специфіка внутрішньої та зовнішньої професійної 

ідентичності, стадії формування.  

Вікова динаміка розвитку особи як суб'єкта праці. Особливості 

взаємодії особистісного та професійного становлення на різних 

етапах життєвого шляху. Становлення світогляду юнаків та 

професійна самоідентифікація в процесі здобуття фахової освіти.  

Професійна деформація особистості – механізми, види, рівні та 

профілактика.  

 

Тема 2.3 

Професійна придатність та самовизначення особистості 

Психологічне вивчення професій. Психологічна класифікація 

професій. Професіографія та її місце в системі професійної 

орієнтації населення. Основні методи профорієнтації та стратегії 

організації профорієнтаційної допомоги. Психологічні основи 

організації професійного відбору та управління професійною 

адаптацією.  

Зміст професійної придатності. Професійно важливі якості та 

здібності у трудовій діяльності. Проблема формування професійної 

придатності суб'єкта праці та методи її діагностики.  

Професійне і особистісне самовизначення, кар'єра і професійний 

вибір. Мета і основні завдання професійного самовизначення. 

Професійне самовизначення як пошук сенсу в трудовій діяльності. 

Психологічні типи і рівні професійного самовизначення.  

 

Тема 2.4 

Психологія професійної педагогічної діяльності 
Загальна психологічна характеристика педагогічної 

діяльності. Рівні продуктивності педагогічної діяльності. 

Психологічний зміст педагогічної діяльності – мотиви та мета, 

предмет, засоби, продукт, результат. Мотивація педагогічної 

діяльності. 

Характеристика основних педагогічних функцій та умінь. 

Педагогічні уміння в теорії А. К. Маркової.  
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Здібності в структурі суб’єкта педагогічної діяльності. 

Класифікації педагогічних здібностей за Ф. М. Гоноболіним, В. А. 

Крутецьким, Н. В. Кузьміною. 

Стилі педагогічної діяльності та спілкування за А. К. 

Марковою, В. А. Кан-Каліком, А. Я. Ніконовою. Бар’єри 

педагогічної взаємодії. Майстерність педагогічного спілкування. 

Педагогічна майстерність, її елементи та шляхи формування.  

 

Тема 2.5 

Психологічні стани людини та безпека праці 

Психічні стани людини в праці. Прогнозування успішності 

діяльності. Індивідуальний стиль професійної діяльності. 

Мотивація праці та задоволеність роботою. Внутрішні та 

зовнішні мотиви трудової діяльності.  

Ефективність трудової діяльності. Фактори професійного 

середовища, що забезпечують високу працездатність та 

функціональний стан особи. Прямі та непрямі показники 

продуктивності праці.  

Психологічні аспекти безпеки трудової діяльності. Зміст 

поняття надійності професійної діяльності, вплив функціональних 

станів і виробничих конфліктів на безпеку трудової діяльності. 

Чинники запобігання професійної агресії. 

Провідні критерії психічного здоров’я, основні риси психічно 

здорової особистості. Психологічний супровід персоналу та 

підвищення ефективності діяльності організацій. Феноменологія, 

діагностика, корекція перфекціонізму, трудоголізму та 

прокрастинації особистості. Механізми виникнення стресів, 

психологічного благополуччя, захопленості та продуктивності 

праці у моделі співвідношення вимог та ресурсів.  
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