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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Основи педагогіки, основи психології
Викладач (-і) Зав. каф. Дударенко Л.В.
Контактний телефон викладача 063 951 54 53
E-mail викладача <і 1у2015(®, ukr.net
Формат дисципліни вибіркова
Обсяг дисципліни «Медицина» - 60
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Вівторок 15.00 -  16.00 Середа 15.00 -  16.00
______________________________________ 2. Анотація до курсу________________________ _____________

«Основи педагогіки, основи *~психології» -  концепція гуманітарної, демократичної освіти 
передбачає викладання дисциплін, спрямованих на глибоке вивчення місця і ролі людини в історії 
світової цивілізації, в складних історичних процесах. Розв’язання проблеми потребує спеціального 
вивчення комплексу психолого-педагогічних факторів, умов та шляхів оптимізації навчально- 
виховного процесу, впровадження інноваційних технологій у педагогічну практику вищої школи. 
Навчаїьна дисципліна «Основи педагогіки, основи психології» передбачає дати майбутньому 
професіоналу' теоретичні знання, сформувати відповідні уміння та навички, навчити вести ділові 
переговори, впливати на людей і людські спільноти, розуміти їхні наміри, бажання і цілі, “читати” за 
експресією обличчя емоції та почуття, які їх охоплюють, грамотно керувати людьми в колективах. За 
сучасних умов глобальної, космічної за своїм масштабом творчої діяльності та поведінки людей 
інноваційні технології навчального процесу дозволяють не тільки поглибити та інтенсифікувати 
когнітивну сферу особистості студента, а й гуманістично спрямувати, інтеріозувати її за змістом, 
оптимальними компонентами та структурними елементами. Це зумовлено також особливим
значенням формування самодостатньої особистості, розвинутої індивідуальності.____________________
___________________________________ 3. Мета та завдання курсу___________________________________

Мета: обґрунтувати значення психологічних знань для майбутньої професійної діяльності. 
Завдання: засвоїти визначення психології як науки;

аналізувати галузі психології та її зв’язки з іншими науками; 
класифікувати методи науково-психологічних досліджень; 
вирізняти функції психіки та форми її прояву;
пояснювати виникнення, історичний розвиток та структуру свідомості; 
аналізувати психологічну структуру особистості;
розкрити роль і місце діяльності та спілкування у формуванні особистості;
інтерпретувати значення спілкування у професійній діяльності лікаря;
вирізняти соціальні групи та інтерпретувати міжособистісні стосунки в них;
аналізувати особливості розвитку психічних пізнавальних процесів, формування емоційно-
вольової сфери особистості та її індивідуально-типологічних відмінностей;
визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами в
діяльності та спілкуванні;
засвоїти визначення педагогіки як науки, основні етапи її розвитку; 
класифікувати методи науково-педагогічних досліджень;
показати зв'язок педагогіки з медициною, розкрити місце медичної педагогіки у структурі 
сучасної науки;
визначити основні категорії педагогіки, показати взаємозв’язок між ними; пояснити значення 
освіти та виховання;
інтерпретувати та враховувати вікові особливості у лікарській діяльності. 

і_______________________ 4. Результати навчання (компетентності)____________________________
Згідно з вимогами до вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти, дисципліна 
забезпечує набуття студентами компетент ностей:

визначати прояв підсвідомості психічних властивостей у процесах і станах людини; 
виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв'язок з іншими психічними 
процесами;
визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами в 

_______ діяльності та спілкуванні;__________________________________________________ ______________



аналізувати передконфліктні і конфліктні ситуації та сприяти їх розв’язанню.
5. Організація навчання курсу

Обсяг курсу
Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 10
Семінарські заняття 10
Самостійна робота 40

Ознаки курсу
Се- Спеціальність 
местр

Курс (рік навчання) Нормативний/виб ірковий

І Медицина 1 вибірковий
Тематика курсу

Тема Форма
заняття

Література Години Вага
оцінки

Термін
вик.

**• « Основи психології»
Тем 1. Предмет психології та її 
завдання.

лекц., семін. [1-3,7, 11,16] 4 :  огляд 
наук.
літер атури, 
реферат, 
творче 
завдання

5,4 , 3 ,2 Згідно з 
розклад.

Тема 2. Методи психології. СРС [1-3,7, 11, 16] 1: реферат 5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 3. Напрями, школи. СРС [1-3,7, 11, 16] 2 :  огляд 
наук.
літератури,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 4.Психоло-гія особистості. лекц., семін. [1-3,7, 11] 4 !  огляд 
наук.
літератури,
реферат,
творче
завдання

5,4 , 3 ,2 За розкл.

Тема 5. Псих, аналіз діяльн. СРС [1-3,7, 11] 2:
повідомлен
ня

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 6. Спілк. як специфічний 
різновид діяльн.

СРС [1-3,7, 11] 2 :
повідомлення

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 7. Соціал. групи. СРС [1-3,7, 11, 16] 2:
повідомлен
ня

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 8. Увага як особлива 
форма

лекц., семін. [1-3 ,7 ,11 ,16] 2 :  огляд 
наук.
літератури,
реферат,
творче
завдання

5,4, 3 ,2 За розкл

Тема 9. Відчут. та сприймання. лекц., 
семін., СРС

[1-3,7, 11, 16] 3 !  огляд 
наук.
літератури,
реферат,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 10. Пам'ять. лекц., семін. [1-3,7, 11, 16] 2  огляд 
наук.
літератури,
реферат,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 11. Мисл. 
та уява.

лекц.,
семін., СРС

[1-3, 4-9, 11, 
16]

4 :
реферат,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 12. Емоц. та почуття. лекц., семін. [1-3, 4-9, 11, 
16]

2  : реферат,
творче
завдання

5, 4, 3, 2 За розкл



Тема 13. Воля. лекц., 
семін., СРС

[1-3, 4-9, 11, 
16]

4 :  огляд 
наук.
літератури

5, 4, 3, 2 За розкл

14. Темперамент. лекц.,
семін.,

[1-3, 4-9, 11, 
16]

2 :  реферат,
творче
завдання

5, 4, 3, 2 За розкл

Тема 15. Характ. лекц.,
семін.,

[1-3, 4-9, 11, 
16]

2 : реферат,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 16. Здібнос. СРС 2 : огляд 
наук.
літератури

За розкл

Разом ■: 3 6

«Основи педагогіки»
Т ем аї. Предмет і завд. 
педагогіки. Мед. педагогіка.

лец., СРС [1-3,7, 11] 3  : ОГЛЯД 
наук.
літератури,
реферат,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 2. Історія пед. науки. семін., СРС [1-3,7, 16] 4 :  огляд 
наук.
літератури,
реферат,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 3. Розв. особистості СРС [1-3,7, 17] 3 :
реферат,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 4. Осн. кат. дидактики. X- 
ки навч. проц

СРС [1-3,6, 11] 3 :
реферат,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 5. Зміст освіти, педагогіка 
вищої школи.

лекц., СРС [1-3,7, 14] 3 :
реферат,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл.

Тема 6. Заг. законом, виховн. 
процесу

Семін., СРС [1-3,4-15] 4 ;  огляд 
наук.
літератури,
реферат

5, 4, 3 ,2 За розкл

Тема 7. Вихов. лікаря. Лекц., СРС [1-3, 10-14] 4 :
реферат,
творче
завдання

5, 4, 3 ,2 За розкл

Разом 2 4

Усього 60
Тематика семінарських занять

1. Особистість. Діяльність. Спілкування.
2. Психодіагностика індивідуальних відмінностей уваги, відчуттів та сприймання. 2 год.

3. Психодіагностика і розвиток індивідуальних відмінностей пам’яті, мислення та уяви. 2 год.

4. Психодіагностика і вдосконалення емоційно-вольових якостей особистості. 
Психодіагностика індивідуально-типологічних властивостей особистості.

2 год. 
2 год.

5. Дидактика. Процес навчання. Зміст освіти. Суть процесу виховання.
6. Система оцінювання курсу

Загальна 
система 
оцінюва
ння курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на 
практичних заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль 
здійснюється під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння 
студентами навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням певної ділянки на 
фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;



г) контроль практичних навичок.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді заліку 
(письмово).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної 
теми за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 
чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому враховуються усі 
види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з 
кожної теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за 
традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 
навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за кожне 

І заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Табл. 1.
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну 
__________  шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком) __________

4-бальна 200- 4- 200- 4- 200- 4- 2 0 0 - бальн а
ш к а л а бальн а бальна б альна бальн а б а л ьн а ба л ьн а

ш к а л а ш к а л а ш к а л а ш к а л а ш к а л а ш к а л а
5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137

4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше Недос-таї
4,52 181 3,99 160 3,47 139 О

4,5 180 3,97 159 3,45 138
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну

діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів 
проводиться на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
(національною) шкалою під час вивчення дисципліни впродовж семестру, шляхом 
обчислення середнього арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми. 
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, яка 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під час 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового контролю.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового 
контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
______________ Національна шкала________________________________ Бальна шкала

«5» 70-80



«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент 
набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не 
менше 50 балів).

Вимоги до Підсумкова робота виконується у формі тестування. Тестування включає 40
підсумкової тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Вага
роботи кожної правильної відповіді -  2 бали. Для кожного тестового завдання з вибором

відповіді дано 4 варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.
У разі наявності виправлення з неправильних на правильні відповіді, знімається 

_______________1 0,5 бала._________________________________________________________________________
Умови допуску до підсумкового контролю До заліку допускаються студенти, які повністю 

виконали програму дисципліни «Основи педагогіки, 
основи психології»: відвідали усі передбачені
навчальною програмою з дисципліни аудиторні 
навчальні заняття, не мають академічної 
заборгованості; опрацювали всі граматичні питання 
теоретичного курсу, виконали практичні завдання і 
отримали не менше за 72 бали за поточну навчальну 
діяльність (мають оцінку на кожному занятті з 
практичної підготовки і середній бал за поточну 
навчальну діяльність не менше 3,0).___________________

7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної 
системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному 
опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується 
присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: 
пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та 
методичними рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і 
практичного матеріалу.__________________________________________________________________________

8. Рекомендована література
Обов’язкова література
1. М'ясоїд А. В. Загальна психологія. -  К. 2009.
2. Галузинський В.М., Євтух М. 3. Педагогіка (теорія та історія). - K., 1995.
3. Дударенко JI.B. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Основи психології. 
Основи педагогіки» для студентів медичного факультету. -  K., 2014.
Додаткова література
4. Алексюк A.M. Педагогіка вищої школи: курс лекцій. -  K., 1993.
5. Загальна психологія / За заг. ред.. акад. С.Д. Максименка. Підручник. -  2 -  ге вид., переробл. і 

доповн. -  Вінниця: Нова книга; 2004.
6. Зверева Ш.Д., Коваль Л.Г. Практикум з педагогіки. -  K., 1996.
7. Комплексне вивчення психології та педагогіки. Вступ до психології та педагогіки. Навчальний 

посібник за ред.. Скрипниченко О.В., Бурлака Я. І. та ін. -  K., 1992.
8. Константинов H.A., Мединский E.H., Шабаев М.Ф. История педагогики. -  М., 1982.
9 Лазуренко O.O. Основи психології: навчально-методичний посібник. -  K., 2002.
10. Лазаренко O.O. Навчально-методичні вказівки з організації та проведення самостійної 

позааудиторної роботи студентів з курсу «Основи психології та педагогіки». -  К.Ніжин, 2005.
11.Пелеха Ю.І. Основи психології та педагогіки. Навчально-метод. посібник. -  K., 1999.
Інформаційні ресурси
12. Психологія -  http://uk.wikipedia.org/wiki/
13. Теоретичні аспекти процесу спілкування з -
http://pidruchniki.ws/13761025/psihologiva/spilkuvannya fenomen psihologiyi
14. Поняття про особистість та її структуру -  http://studentbooks.com.Ua/content/view/1266/51/l/3/
15. Психологія людини та риси характеру -  http://ua.textreferat.com/referat-10897.html_______________ _

Викладач JI. В. Дударенко
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