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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

Загальна та педагогічна психологія 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 014.11 «Середня освіта (Фізична 

культура)» 

Рік навчання І, семестр І, 2 

Кількість кредитів: 6,  

Мова викладання: українська 

Звітність: Диференційований залік, іспит 

http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-

zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-

formy-navchannya-zi-specialnosti 

 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Кущ Олександр Сергійович 

Профайл викладача http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/kushch-oleksandr-

sergiyovych 

Google Scholar: профіль https://scholar.google.com.ua/cita

tions?hl=ru&user=ay-bEVgAAAAJ 

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3373-0053 

 ResearcherID: A-3139-2017 

Контактна інформація Ел. адреса: akushchuniver@gmail.com 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекційні, семінарські заняття (оглядові лекції, 

заняття із застосуванням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, проведення 

бесід та дискусій), самостійна робота з використанням навчальної та наукової 

літератури, консультування з викладачем.  

Мета навчальної дисципліни «Загальна та педагогічна психологія» 

полягає у вивченні закономірностей прояву, розвитку та формування психіки 

людини в специфічних умовах фізичного виховання, формування знань студентів 

щодо механізмів психологічних виявів особистості, соціальної групи та навичок 

педагога. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна та педагогічна 

психологія» є: 

– ознайомити студентів з основними теоретичними конструктами загальної, 

вікової та педагогічної психології;  

– допомогти студентам набути теоретичних знань і практичних навичок, що 

розкривають сутність психічних явищ; 

http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/metodychne-zabezpechennya-dyscyplin-dlya-studentiv-dennoyi-formy-navchannya-zi-specialnosti
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/kushch-oleksandr-sergiyovych
http://zl.kdu.edu.ua/uk/content/kushch-oleksandr-sergiyovych
https://scholar.google.com.ua/citations?user=Eiw14v4AAAAJ&hl=ru&oi=ao
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ay-bEVgAAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ay-bEVgAAAAJ
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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– навчити враховувати знання про пізнавальні психічні процеси, про емоційно-

вольову сферу для визначення індивідуально-типологічних особливостей 

розвитку особистості у специфічних умовах фізичного виховання; 

– навчити враховувати знання про вікові періоди розвитку психіки для визначення 

індивідуальних показників фізичного розвитку особистості; 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати спеціалізовані 

практичні завдання в галузі загальної середньої освіти із застосуванням 

концептуальних методів педагогічних наук, психології, теорії та методики 

навчання тощо. 

Загальні: 

ЗК2 Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування 

з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна 

компетентність) 

Фахові: 

ФК-9 Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові, 

фізіологічні та інші індивідуальні особливості учнів 

ФК-11 Здатність керувати власними емоційними станами, усвідомлювати 

власні почуття та емоції, безпечно та конструктивно взаємодіяти з учасниками 

освітнього процесу 

ФК-17 Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров’я під час 

професійної діяльності, надавати домедичну допомогу учасникам освітнього 

процесу 

ФК-22 Здатність використовувати різноманітні підходи для розв’язання 

проблем у педагогічній діяльності 

Програмні результати навчання: 

Знання та розуміння: 

          ПРН-15 Критерії педагогічної майстерності вчителя фізкультури. Рухова, 

мовна, психологічна, інтелектуальна підготовка вчителя фізкультури. Шляхи 

вдосконалення;  

Застосування знань та умінь: 

ПРН−25 Визначати і враховувати запити і очікування батьків щодо навчання 

своїх дітей. Залучати батьків до участі в процесі фізичного виховання та 

прийняття рішень, що стосуються збереження здоров’я учнів; 

ПРН−27 Створювати умови для збереження психічного здоров’я учнів. 

Вживати заходів щодо запобігання та протидії булінгу, різним проявам 

насильства серед учнів та інших учасників освітнього процесу; 

ПРН-32 Аналізувати  різноманітні підходи до розв’язання проблем у 

педагогічній діяльності та запобігати їм. 
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Структура курсу  

К-сть год. 

Тема Результати навчання Завдання 
ЛК 

Сем. 

зан. 

Сам. 

роб. 

Змістовий модуль 1 Основи психології 
2 2 10 Психологічна наука, її 

розвиток та сучасний стан. 

ПРН-15 Критерії 

педагогічної 

майстерності вчителя 

фізкультури. Рухова, 

мовна, психологічна, 

інтелектуальна 

підготовка вчителя 

фізкультури. Шляхи 

вдосконалення; 

ПРН−25 Визначати і 

враховувати запити і 

очікування батьків 

щодо навчання своїх 

дітей. Залучати 

батьків до участі в 

процесі фізичного 

виховання та 

прийняття рішень, що 

стосуються 

збереження здоров’я 

учнів; 

ПРН−27 Створювати 

умови для збереження 

психічного здоров’я 

учнів. Вживати 

заходів щодо 

запобігання та 

протидії булінгу, 

різним проявам 

насильства серед учнів 

та інших учасників 

освітнього процесу; 

ПРН-32 Аналізувати  

різноманітні підходи 

до розв’язання 

проблем у 

педагогічній 

діяльності та 

запобігати їм. 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

індивідуальні 

завдання 

4 4 10 Психічні процеси, їх функції 

та розвиток 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

4 2 10 Темперамент та характер Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 10 Психологічні засади 

діяльності та здібностей 

людини 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 10 Проблема особистості у 

психології. Спрямованість як 

провідна підструктура 

особистості 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 

2 2 10 Розвиток особистості. 

«Я‐концепція». 

Психологічний захист 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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Змістовий модуль 2 Розвиток особистості 
4 4 12 Основні 

закономірності 

психічного 

розвитку 

ПРН-15 Критерії педагогічної 

майстерності вчителя 

фізкультури. Рухова, мовна, 

психологічна, інтелектуальна 

підготовка вчителя фізкультури. 

Шляхи вдосконалення; 

ПРН−25 Визначати і враховувати 

запити і очікування батьків щодо 

навчання своїх дітей. Залучати 

батьків до участі в процесі 

фізичного виховання та 

прийняття рішень, що стосуються 

збереження здоров’я учнів; 

ПРН−27Створювати умови для 

збереження психічного здоров’я 

учнів. Вживати заходів щодо 

запобігання та протидії булінгу, 

різним проявам насильства серед 

учнів та інших учасників 

освітнього процесу; 

ПРН-32 Аналізувати  

різноманітні підходи до 

розв’язання проблем у 

педагогічній діяльності та 

запобігати їм. 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
4 6 12 Психологічні 

особливості 

розвитку 

особистості в 

онтогенезі 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
2 2 12 Основні етапи 

розвитку 

особистості 

професіонала 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
2 2 12 Психологія 

педагогічної 

діяльності. 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
2 2 12 Психологія 

виховання 

Дослідження 

теоретичних 

питань, 

практичні та 

ситуативні 

завдання, 

індивідуальні 

завдання 
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Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання  

 
№ 

з/п 
Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1  
Завдання до 

семінарських занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 

Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 

Індивідуальне завдання з 

самостійного 

опрацювання питань 

окремих тем  

Наприкінці модуля 1, 2 
Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

4 
Тестування за модулем 1, 

модулем 2  
Наприкінці модуля 1, 2 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне:  

1. Відвідування семінарських занять.  

2. Активна і продуктивна участь у семінарських заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід).  

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури.  

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів досліджень, участь у науково-практичних заходах).  

5. Виконання тестових завдань. 

Оцінка знань студента за семестр враховує оцінки, отримані за всі види 

проведених занять, за поточне і модульне тестування (наприклад, за виконання 

практичних, лабораторних занять, і так далі) з урахуванням вагових коефіцієнтів. 

Опитування (відповідь чи доповнення) – 0-5 балів.  

Оцінка знань студента за весь курс (два семестри) враховує оцінки, 

отримані за обидва семестри з урахуванням вагових коефіцієнтів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Політика курсу 

1. Студент зобов’язаний відвідувати заняття всіх видів відповідно до 

встановленого розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній вигляд.  

2. За наявності об’єктивних причин (напр.: хвороба, працевлаштування, 

міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в онлайн формі за 

погодженням із керівником курсу. 

3. Умови допуску до підсумкового контролю:  

       – відвідування (або відпрацювання) усіх занять;   

       – наявність конспекту лекції чи самопідготовки;  

       – активна участь у практичних заняттях (відповіді на запитання, доповнення);  

       – вчасне виконання домашніх завдань з самостійної роботи;   

       – складання підсумкових завдань за змістовним модулем.  

       4. Умови щодо дедлайнів та перескладання:   

       – роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за 

вид діяльності балів);  

      – перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (напр.: 

участь у змаганнях, конференціях тощо) і оцінюється без зниження оцінки. 

         5. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється відповідним 

протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести, питання до іспиту. 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Атаманчук Н. М. Психологія: Конспект лекцій. Навчальний посібник для 

студентів / Укл. Н. М. Атаманчук.– Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2014. – 201 с. 

2. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська та 

ін. – К.: Каравела, 2006. – 344 с. 

3. Власова О. І. Педагогічна психологія: навч. посіб. / О. І. Власова – К.: Либідь, 2005.– 

400 с. 

4. Кутішенко В. П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: 

практикум: навч. посіб. / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. – К.: Каравела, 2009. – 448 с. 

5. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник 

для сам.вивчення дисципліни / В. С. Лозниця.– К.:«ЕксОб», 2003.– 304 с. 

6. Мацко Л. А., Прищак М. Д. Основи психології та педагогіки: навч. посіб. / 

Л. А. Мацко, М. Д. Прищак. – Вінниця : ВНТУ, 2009.– 158 с. 

7. Максименко С. Д. Загальна психологія. Видання 3–є, перероблене та доповнене: 

навч. посіб. / С. Д. Максименко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 288 с. 

8. Психологическое обследование младших школьников / А. Л. Венгер, 

Г. А. Цукерман. – М.: Изд–во ВЛАДОС–ПРЕСС. 2005. – 159 с. 

9. Психологія: підручник / Під ред. Ю. Л. Трофімова, 3–тє видання, стереотипне. – 

К.: Либідь, 2001. 

10. Сергєєнкова О. П. Вікова психологія: навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова, 

О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 

384 с. 

11. Степанов О. М. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник / 

О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2005. – 520 с. 

12. Столяренко Л. Д. Основы психологии / Л. Д.Столяренко. – Р.–н.–Д.: Феникс, 

2001. – 672 с. 

Додаткова 

13. Варій М.Й. Психологія особистості: навч. посіб. / М. Й. Варій. – К.: «Центр 

учбової  літератури», 2008. – 592 с. 

14. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О. В. Скрипченко, 

Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с. 

15. Гамезо М. В. Атлас по психологии: информ–метод. материалы к курсу «Общая 

психология»: учебное пособие для студентов пед. ин-тов / М. В. Гамезо, 

И. А. Домашенко. – М.: Просвещение, 1986. – 272 с.  

16. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб: Издательство «Питер», 

2000. – 512 с. 

17. Мухина В.С. Детская психология: учеб. для студ. пед. ин-тов / Под ред. Л. А. 

Венгера.–2-е изд., перераб. и доп.–М.:Просвещение.1985.–272 с. 



10 

  

18. М’ясоїд П. А. Загальна психологія: навч. посіб. / П. А.М’ясоїд / 3-є вид., випр. – 

К.: Вища шк., 2004. 

19. Основи психології / Під заг. ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 

1996. – 346 с. 

20. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для 

студентов пед. ин–тов / А. А. Алексеев, И. А. Архипова, В. Н. Бабий и др.; Под ред. 

А. И. Щербакова. – М.: Просвещение, 1987. – 255 с. 

21. Психологія особистості: словник-довідник / за редакцією П. П. Горностая, 

Т. М. Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с.  

 

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями 

 

        Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, 

досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з 

обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку 

демократичних процесів і гуманізації суспільства. Для інтеграції студентів із 

обмеженими можливостями в освітній процес Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського створена система дистанційного 

навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних 

технологій. Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна 

знайти за посиланням:  http://krnu.org/enrol/index.php?id=599; 

http://krnu.org/enrol/index.php?id=213. 

 

 
 

            

http://krnu.org/enrol/index.php?id=599
http://krnu.org/enrol/index.php?id=213

