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1. Загальна інформація про викладачів 

 

Професор, д.філол.н., професор Гребенюк Тетяна Володимирівна 

e-mail: grebeniuk.tv@zsmu.zp.ua 

Кафедра культурології та українознавства  

Адреса: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 24 

 

Старший викладач, к.філол.н. Вещикова Олена Сергіївна 

e-mail: veschikova.os@zsmu.zp.ua  

Кафедра культурології та українознавства  

Адреса: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 24 

 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів  

 

Назва дисципліни:  «Педагогіка та психологія» 

Кількість кредитів з дисципліни: 180 годин / 6 кредитів ECTS (лекцій – 20, практичних 

занять – 50, СРС – 110). 

Код навчальної дисципліни: ОК 11. 

 

3. Семестр: 3, 4 

  

4.  Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни  

Пререквізити : нормальна анатомія, фізіологія 

Постреквізити: медична психологія, спортивна травматологія, теорія і методика 

адаптивного фізвиховання 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

Фахівець з фізичної терапії, ерготерапії повинен знати основні категорії педагогіки, 

методи, засоби та сучасні педагогічні технології, основні проблеми педагогіки на 

сучасному етапі розбудови суспільства; загальні поняття та закономірності розвитку й 

формування особистості, застосовувати ці навички у професійній діяльності, знати   

психологію особистості та людських взаємовідносин, мати уявлення про  закономірності 

психологічного розвитку особистості, способи і шляхи самовдосконалення та 

самовиховання, прийоми адаптації людини в групі, колективі.  

 

Компетенції, яких набуває студент при вивченні дисципліни: 

- інтегральна: 

˗ здатність розв’язувати типові та складні задачі і проблеми у певній галузі 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

- загальні: 

˗ знання та розуміння предметної області та професійної діяльності та їх здатність 

застосовувати на  практиці; 

˗ особистісна прихильність до обраного фаху та  мотиваційна складова щодо 

досягнень у фаховій діяльності; 

˗ вміння виявляти, аналізувати, формулювати та вирішувати проблеми, що визначені 

особливостями галузі; 

˗ здатність вчитися і бути сучасно навченим з урахуванням використання новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій; 
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˗ визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих на себе 

обов’язків; 

˗ здатність адекватно оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

˗ здатність до співпраці в команді, що вимагає набути навички міжособистісної 

взаємодії; 

˗ здатність до вибору стратегічних засад спілкування, щоб діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів), соціально відповідально та громадсько свідомо; 

˗ здатність мотивувати людей та рухатися до спільної соціально визначеної мети; 

˗ здатність до ведення здорового способу життя, адаптації та дії в новій (у тому 

рахунку конфліктній) ситуації; 

˗ постійна включеність у процес прийняття фахового рішення. 

- спеціальні (фахові, предметні): 

˗ здатність до професійного мислення на підставі аналізу та синтезу медико-

психологічних знань; 

˗ здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях, визначених 

особливостями галузі знань – охорона здоров’я; 

˗ здатність встановити психологічний контакт з пацієнтом; 

˗ здатність враховувати гендерні та вікові  особливості пацієнта при обранні засобів 

та методів медичної і психологічної реабілітації  

˗ здатність до практичного використання деонтологічних норм роботи лікаря з 

урахуванням гуманістичної складової, історичної спадщини та новітніх досягнень в галузі 

медицини 

˗ здатність до адекватної оцінки впливу соціально-економічних  та системо-

ціннісних детермінант на стан здоров’я індивіда, сім’ї  та українського соціуму в цілому. 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих цілей, 

визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія».  

 

5.3 Завдання вивчення дисципліни:  

˗ на основі вивчення, ґрунтовного й об’єктивного знання історико-теоретичних 

питань загальної психології та педагогіки розвинути гнучке критичне наукове мислення у 

студентів; 

˗ підвищити загальнокультурний рівень, розвинути якості психолога та педагога, 

зокрема у сфері міжособистісного спілкування, на яких ґрунтується професійна 

майстерність ерготерапевта; 

˗ удосконалити вміння та навички адекватного сприйняття особливостей 

об’єктивних психологічних процесів і станів; 

˗ сформувати уявлення про психофізіологічні основи поведінки людини, принципи 

соціальної психології та психологічні аспекти організації праці; 

˗ сформувати уявлення щодо процесів освітньої інтеграції в європейський і світовий 

освітній простір; теоретичних основ педагогіки з урахуванням сучасного стану розвитку 

освіти в Україні та за кордоном; сутності, закономірностей, принципів, методів та форм 

навчально-виховного процесу; педагогічної компетентності майбутніх фахівців; основ 

педагогічної комунікації, інноваційних технологій навчально-виховного процесу; умінь та 

навичок використання знань з педагогіки з метою удосконалення майбутньої професійної 

діяльності. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни складається з 

2 змістових модулів:  

−  змістовий модуль 1: 90 годин  (лекцій – 10, практичних занять – 30, СРС – 50); 

−  змістовий модуль 2: 90 годин  (лекцій – 10, практичних занять – 20, СРС – 60). 
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Модуль 1, змістовий модуль 1, 9 тем.  

Психологія як наука, її предмет, завдання та методи. Школи і напрями у психології. 

Методи психологічних досліджень. 

Поняття про особистість. Особистість та діяльність. 

Індивідуально-типологічні властивості особистості. 

Характеристика основних властивостей уваги, відчуття та сприймання. 

Поняття і характеристика пам'яті, мислення та уяви. 

Характеристика емоційно-вольової сфери особистості. 

Сучасні студії травми та їх прикладні аспекти в психології  

Студії інвалідності: психологічний аспект при фізичній реабілітації 

Психологія спілкування: комунікативні аспекти фізичної реабілітації 

 

Модуль 1, змістовий модуль 2, 9 тем. 

Педагогіка як наука.  

Методи науково-педагогічних досліджень. 

Історія педагогічної науки. 

Педагогіка в медицині 

Розвиток особистості як педагогічна проблема 

Дидактичні основи процесу навчання. 

Закономірності та принципи навчального процесу. 

Форми, методи та засоби виховання.  

Система освіти в Україні. 

 

 

5.5 План вивчення навчальної дисципліни  

 

№ 

з/

п 

Назва теми Форми 

організації 

навчання та 

кількість годин 

Завдання для самостійної 

роботи 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи психології 

1 Тема 1. Психологія як наука, її 

предмет, завдання та методи. 

Школи і напрями у психології. 

Методи психологічних 

досліджень. 

ПЗ – 2 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 5 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

2 Тема 2. Поняття про особистість. 

Особистість та діяльність. 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 5 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

3 Тема 3. Індивідуально-

типологічні властивості 

особистості. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 5 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 
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Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

4 Тема 4. Характеристика основних 

властивостей уваги, відчуття та 

сприймання. 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 1  

СРС – 5 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

5 Тема 5. Поняття і характеристика 

пам'яті, мислення та уяви. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 5 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

6 Тема 6. Характеристика 

емоційно-вольової сфери 

особистості. 

ПЗ - 4 год.,  

Л – 2 год.,   

СРС – 5 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

7 Тема 7. Сучасні студії травми та 

їх прикладні аспекти в психології  

ПЗ - 4 год.,  

Л – 1 год.,   

СРС – 6 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

8 Тема 8. Студії інвалідності: 

психологічний аспект при 

фізичній реабілітації 

ПЗ - 4 год.,  

Л –  1 год  

СРС – 6 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

9 Тема 9. Психологія спілкування: 

комунікативні аспекти фізичної 

реабілітації 

ПЗ - 4год.,  

СРС – 8 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

Змістовий модуль 2. Основи педагогіки 

1 Тема 1. Педагогіка як наука.  ПЗ - 2 год.,  

СРС – 6 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 



6 

 

навичок. 

Підготовка реферату 

2 Тема 2. Методи науково-

педагогічних досліджень. 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 6 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

3 Тема 3. Історія педагогічної 

науки. 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 2 год 

СРС – 6 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

4 Тема 4. Педагогіка в медицині ПЗ - 2 год.,  

Л – 2 год.,  

СРС – 6 год.   

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

5 Тема 5. Розвиток особистості як 

педагогічна проблема 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 2 год.,  

СРС – 6 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

6 Тема 6. Дидактичні основи 

процесу навчання. 

ПЗ - 2 год.,  

Л – 2 год.,  

СРС – 6 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

7 Тема 7. Закономірності та 

принципи навчального процесу. 

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 6 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 
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8 Тема 8. Форми, методи та засоби 

виховання.  

ПЗ - 2 год.,  

СРС – 6 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

9 Тема 9. Система освіти в Україні. ПЗ - 2 год.,  

Л – 2 год.,  

СРС – 6 год. 

Опрацювання тем за 

допомогою онлайн-курсу 

«СРС. Педагогіка та 

психологія». 

Опрацювання практичних 

навичок. 

Підготовка реферату 

10 Колоквіум за змістовим модулем 

“Педагогіка та психологія” 

ПЗ – 6  год. 

СРС – 6 год. 

 

 

6. Самостійна робота студента 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість  

годин 

1 Психологія як наука, її предмет, завдання та методи 5 

2 Поняття про особистість. Особистість та діяльність 5 

3 Індивідуально-типологічні властивості особистості 5 

4 Характеристика основних властивостей уваги, відчуттів та 

сприймання 

5 

5 Поняття і характеристика пам'яті, мислення та уяви. 5 

6 Характеристика емоційно-вольової сфери особистості 5 

7 Сучасні студії травми та їх прикладні аспекти в психології 6 

8 Студії інвалідності: психологічний аспект при фізичній 

реабілітації 

6 

9 Психологія спілкування: комунікативні аспекти фізичної 

реабілітації 

8 

10 Педагогіка як наука  6 

11 Методи науково-педагогічних досліджень 6 

12 Історія педагогічної науки 6 

13 Педагогіка в медицині 6 

14 Розвиток особистості як педагогічна проблема 6 

15 Дидактичні основи процесу навчання. 6 

16 Закономірності та принципи навчального процесу 6 

17 Форми, методи та засоби виховання 6 

18 Система освіти в Україні 6 

19 Колоквіум за змістовим модулем “Педагогіка та психологія” 6 

Разом  110 

 

Консультативна допомога: щоденно за необхідністю (1-2 год.)  

 

Контрольні заходи: самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час проходження студентом онлайн-курсу та 
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підготовки реферату. Оцінка «Зараховано» за курс виставляється лише студентам, яким 

зараховані всі заняття з курсу та відсоток правильних відповідей за результатами 

контролю кожної теми складає не менше 60%. Курс вважається незарахованим, якщо 

пропущено хоча б одну тему або відсоток правильних відповідей хоча б за однією темою 

менше 60%.  

 

7. Список основної та додаткової літератури 

Основна: 

1. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки. Підручник. Львів : 

Видавництво Львівської політехніки, 2017. 548 с. 

2. Вещикова О. С. Основи педагогіки : конспект лекцій для студентів 2 курсу медичних 

факультетів ЗВО МОЗ України спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». – 

Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. – 108 с. 

3. Гребенюк Т.В. Основи психології. Навчальний посібник до курсу «Педагогіка та 

психологія» для студентів 2-го курсу спеціальності 227 «Фізична терапія, 

ерготерапія». – Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. – 116 с. 

4. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, переробл. та доповн. Навчальний 

посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 272 с. 

5. Психологія педагогічної діяльності : практикум : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / В. М. Чернобровкін, О. П. Аматьєва, С. А. Саяпіна, М. В. 

Савченко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Слово, 2014. – 174 с. 

6. Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник. Навч. посібник. 

Рекомендовано МОН України / Ю.О. Приходько, В.І. Юрченко. – К.: Каравела, 2016. 

– 328 с.  

 

Допоміжна: 

1. Бандурка О. М. Основи педагогічної техніки : Навч. посібник / О. М. Бандурка, В. О. 

Тюріна, О. І. Федоренко. – Харків : ТИТУЛ, 2006. – 176 с. 

2. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / за ред. В. Г. Кременя: авт. 

кол. : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. – Тернопіль : Навчальна 

книга – Богдан, 2004. – 384 с. 

3. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи ; Навчальний посібник за 

модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С. Вітвицька. 

– К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с. 

4. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посібник / Н. П. Волкова. – 

К. : ВЦ « Академія», 2006 – 256с. 

5. Городиська В. В. Історія дошкільної педагогіки : тексти лекцій. Ч. 1. Від найдавніших 

часів до початку ХХ ст. / В. В. Городиська. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 

2016. – 144 с. 

6. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс. [текст] навч. посіб. / Т. В. 

Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 388 с. 

7. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач П. Наволокова. – 

Х. : Вид. група «Основа», 2009. – 176 с.  

8. Кожухова Т. В. Основи психолого-педагогічного дослідження : Навч. посіб. для наук.-

пед. працівників, слухачів ф-тів підвищення кваліфікації вищ. мед. і фар мац. навч. 

закладів ΙΙΙ-ΙV рівнів акредитації. / Т. В. Кожухова, Л. Г. Кайдалова, В. В. 

Шпалінський. – Х. : Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2002. – 240 с. 

9. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / А. Кузьмінський. – К.: 

Знання, 2005. – 486 с. – (Вища освіта XXΙ століття). 

10. Лекція як провідна форма навчання у вищому навчальному закладі освіти: метод. 

реком. для. викл. / В. П. Черних, І. А. Зупанець, Л. Г. Кайдалова та ін. – Х. : НФАУ, 
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2001. – 36 с. 

11. Максименко С.Д. Психологія особистості. – К., 2008. 

12. Максименко С.Д., Євтух М.Б., Коваленко В.В., Цехмістер Я.В., Лазуренко О.О. 

Психологія та педагогіка. /За ред.. С.Д. Максименка. – Київ, 2013. 

13. Максименко С.Д., Євтух М.Б., Цехмістер Я.В., Лазуренко О.О. Психологія та 

педагогіка. – Київ, 2012. 

14. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищий школі : Навч. посібник / В.Нагаєв. – К. : 

Центр учбової літератури, 2007. -232 с. 

15. Освітні технології : навч.-метод. посіб. [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. 

Любарська та ін.] / за ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2003. – 256 с. 

16. Основи педагогіки вищої школи : Навчальний посібник / [Товажнянський Л. Л., 

Романовський О. Г., Бондаренко В. В., Пономарьов О. С., Черваньова З. О.] – Харків: 

НТУ «ХПГ», 2005. -600 с. 

17. Омеляненко С. В. Педагогіка : тестові завдання : Навч. посіб. / С. Омеляненко. – К. : 

Знання, 2008. – 391 с. – (Вища освіта XXΙ століття). 

18. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб./ З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та 

ін..; За ред.. З. Н. Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 495 с. 

19. Подласый И. П. Педагогика : 100 вопросов – 100 ответов : Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. / И. Подласый. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 386с . 

20. Степанов О. М. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник. / О. М. 

Степанов, М. М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 520 с.  

21. Фіцула М. М. Педагогіка : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних 

закладів освіти. / М. Фіцула – К. : Видавничій центр «Академія», 2002. – 528 с.  

22. Харламов И. Ф. Педагогика : Учеб. пособие.- 3-е изд., перераб. и доп. / И. Харламов. – 

М. : Юристъ, 1997. – 512 с. 

23. Черних В. П. Освітні інновації в Національному фармацевтичному університеті : 

навч.-метод. посіб. / В. П. Черних, Л. Г. Кайдалова, В. М. Толочко, Т. Ю. Вахрушева. 

– Х. : Вид-во НФАУ, 2005. – 248 с. 

24. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посіб. / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с. 

 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання  

8.1. Види контролю  

˗ Поточний 

˗ Підсумковий (заключний) 

8.2. Форми контролю 

Для поточного контролю використовуються методи: 

- Опитування, 

- Самостійна робота, 

- Тестовий метод. 

Поточне оцінювання відбувається за чотирибальною шкалою. 

Поточний контроль (усне та письмове опитування, самостійна робота)  

„5” – повністю розкрите питання; 

„4” – добре розкрито питання, але є незначні помилки (80%); 

„3” – слабко розкрито тему (60%); 

„2” – питання не розкрито. 

Формою підсумкового контролю дисципліни є диференційний залік.  

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного 

модулю – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність та індивідуальну роботу – 120 

балів, за результатами дифзаліку – 80 балів.  До підсумкового  контролю допускаються 
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студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при 

вивченні модуля набрали не менше 60 балів. Підсумковий контроль вважається 

зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів. 

 

 

9. Політика навчальної дисципліни  

Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених 

робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

 


