
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ 
Мета курсу – формування професійної компетентності педагога як 

сукупность і діяльнісно-рольових і суб’єктно-діяльнісних характеристик, яка 
забезпечують ефективне виконання ним завдань і обов'язків педагогічної 
діяльності. 

Навчальна дисципліна в структурно-логічні й схемі базується на набутих 
знаннях з наступних дисциплін: «Теорія і практика вищої професійної освіти в 
Україні», «Педагогічна та професійна психологія», «Моделювання діяльності 
фахівця». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 
студентами дисципліни «Сучасні виклики професійної діяльності», «Культура 
професійного спілкування», «Соціально-психологічний тренінг особисто-
професійного становлення фахівця». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність володіти моральними, психологічними засадами 
професійного самоусвідомлення, етичним механізмами їх розвитку; його 
нормами й правилами; особливостями та шляхами застосування у різних 
ситуаціях професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: синтез знань з різних сфер науки і практики; цілісність і єдність 

розвитку особистісного і професійного компонентів; здатність їх переведення в 
практичну діяльність; педагогічні теорії, що охоплюють значну сукупність 
фактів і законів; 

уміти: «переводити» зміст об'єктивного процесу освіти у конкретні 
педагогічні задачі: дослідження особистості і класу з метою визначення рівня 
готовності до активного оволодіння знаннями і проектування на цій основі 
процесу розвитку;  

володіти: вмінням виділяти і встановлювати взаємозв'язки між 
складовими  освіти, створювати необхідних умов; активізації особистості учня, 
розвитку його діяльності, перетворюючи її на суб'єкт виховання.  

Зміст навчальної дисципліни:  
Теоретична діяльність, що виявляється в умінні педагогічно мислити, в 
конструктивних і гностичних уміннях: аналітичних, через які проявляється 
узагальнене вміння педагогічно думати; прогностичних, які  проявляються в 
прогнозуванні педагогічного процесу, розвитку особистості і її соціальних 
відношень. Практичні вміння: мобілізаційні,  інформаційні, розвивальні,  
орієнтаційні, перцептивні, комунікативні. Стимулювання стійкого інтересу до 
майбутньої професійної діяльності, відповідно до індивідуально-психологічних 
особливостей: організація діяльності з метою прояву і закріплення соціально 
значущих якостей. 
Прогнозування діяльності педагога як процесу одержання випереджувальної 
інформації про результати дій. Роль педагогічного прогнозування у баченні 
якостей учнів і особливості колективу, які можна сформувати за той чи інший 
проміжок часу. 



Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 105  годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 
години самостійної та індивідуальної роботи 

Форма семестрового контролю: залік. 
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