
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ВИКЛАДАЧА 
Мета курсу – формування уявлень про психологічні чинники і детермінанти 

організації педагогічного процесу у закладах освіти, управління цим процесом згідно 
структури та функцій конкретних підрозділів, про соціально-психологічні явища, які 
опосередковують та зумовлюють процеси навчання і виховання. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як психолого-
педагогічний супровід професійного самовизначення, педагогічний контроль в 
системі освіти, тренінг професійного самоусвідомлення, педагогічна та професійна 
психологія  тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність до самостійного вирішення педагогічних проблем на 
конкретних прикладах; здатність до формування розвитку інтересу, особистісного 
ставлення до змісту навчального курсу; на основі самопізнання формувати власний 
стиль науково-педагогічної діяльності та професійного спілкування; здатність 
виокремлювати психологічні особливості управлінської діяльності; здатність 
проводити психологічні та соціально-психологічні дослідження проблем розвитку 
особистості керівника та організації; здатність організовувати і проводити 
тестування, співбесіди, інтерв’ю з претендентами на посади, готувати і проводити 
звільнення; здатність організовувати PR-кампанії освітньої організації; здатність 
проводити переговори, ділові бесіди, телефонні розмови, вести ділове листування; 
здатність проводити тренінги для вироблення відповідних навичок і вмінь (з 
персоналом освітньої установи).  

Програмні результати навчання:  
знати: суперечності, психічних функції, особливості розвитку особистості; 

структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної 
діяльності; сутність, особливості, методи, прийоми виховання в освітньому закладі; 
педагогічні уміння діяльності викладача; особливості вербальної і невербальної 
поведінки викладача; методи науково-педагогічних досліджень; психологічні аспекти 
добору кадрів, прийому на роботу і звільнення; психологічні особливості утворення 
та розвитку колективу («команди»); визначення сутності і причини конфліктів в 
управлінській діяльності і процедури примирення, які застосовуються при вирішенні 
конфліктів у процесі управління; визначення особливостей іміджу освітнього закладу 
та іміджу керівника.  

уміти: визначати об’єкти педагогічної дійсності в сучасних умовах; керувати 
навчальною діяльністю студентів; використовувати на практиці елементи зовнішньої 
та внутрішньої педагогічної техніки; застосувати сучасні технології, техніки, 
тренінгові вправи, прийоми ефективної комунікації; аналізувати стани тривожності, 
страху, стресу людини;  розробляти заходи психологічного забезпечення професійної 
і функціональної надійності колективів під час виконання завдань; підбирати 
адекватні методики визначення тривожності та нервово-психічної стійкості, 
діагностувати, проводити профілактику та корекцію негативних психічних станів; 
розв’язувати практичні завдання, застосовувати теоретичні знання, власний досвід та 
навчальні матеріали при вирішенні конкретних кваліфікаційних завдань у сфері 
майбутньої діяльності. 

володіти: навичками особистого самовдосконалення, розвитку креативності, 
критичного та творчого мислення, використання інноваційних технологій у 
професійній діяльності. 

Основний категоріальний апарат навчальної дисципліни 
«Професійна спрямованість», «професійна соціалізація», «професійна 

ідентичність», «навчально-професійна діяльність», «Я-концепція студента», 



«професійно-педагогічне спілкування», «студентська академічна група», 
«професіоналізм», «адаптація», «професійна готовність», стилі керівництва, 
лідерство, управлінські рішення, мотивація, мікроклімат, управлінські ситуації, 
здібності, методи управління, професійно-важливі якості, персонал, імідж організації, 
корпоративна культура, комунікація, організаційний конфлікт, тренінг керівників, 
професійна деформація, психологічний вплив.  

Зміст навчальної дисципліни: 
Соціально-психологічний клімат навчальної групи. Основні лінії 

навчального співробітництва. Навчальне співробітництво багатогранна взаємодія у 
навчальній групі та взаємодія педагога з групою. Співробітництво викладача і учня 
впливає на його особистісний розвиток та посилюється співробітництвом з іншими 
учнями, групою. Порівняння ефективності різних форм організації освітнього 
процесу. Вплив співробітництва на навчальну діяльність. Прийоми та фази 
навчального співробітництва учнів з викладачем. Психологічний механізм 
формування позитивного клімату навчальної групи. Методика створення 
сприятливого клімату в  групі. 

Психологічний аналіз учіння. Процес навчання та учіння. Учень як суб'єкт 
власної навчально-професійної діяльності. Роль мотивації в навчально-професійній 
діяльності учня. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів. 
Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців. Причини неуспішності учнів і 
шляхи їх усунення. Інноваційний досвід щодо ліквідації заборгованостей та 
незадовільних оцінок.   

Психологічна готовність викладача до професійної педагогічної 
діяльності. Психологічні особливості педагогічної діяльності в сучасних умовах. 
Діяльність і розвиток особистості. Особистість розвивається в процесі включення її в 
різні види діяльності. Діяльність – реальний процес сукупності дій та операцій. 
Психофізіологічні функції у макроструктурі діяльності. Побудовані за єдиною 
структурою діяльності різняться специфічними предметами, на які спрямовані. 
Структура психологічної готовності до професійної діяльності. Морально-
орієнтаційний компонент (МОК) є організуючим змістом психологічної готовності, 
який визначає  її принципові якісні характеристики. Зміст і структура психологічної 
готовності майбутніх викладачів до професійної діяльності. 

Психологічний аналіз педагогічної взаємодії.  Психологічні проблеми 
взаємин викладачів і учнів. Оптимізація взаємин викладачів і студентів як чинник 
становлення особистості майбутнього фахівця. Психологічні  бар 'єри педагогічної 
взаємодії. Мета та головні завдання виховання у освітньому процесі. Напрями 
виховання. Сутність виховання. Принципи виховання. Психологічні механізми 
розвитку моральної свідомості людини. Критерії та етапи розвитку моральної 
свідомості людини. 

Характеристика педагогічного спілкування як форма педагогічної 
взаємодії. Психологічні  бар’єри педагогічної взаємодії. Загальні вимоги до 
викладача закладу освіти. Педагогічний конфлікт: структура, сфера, динаміка. 
Конфлікт у взаємодії «викладач-учні». Поведінка викладача у конфліктній ситуації. 
Прояви особистості в конфліктній ситуації.  Ігрові методи вирішення конфліктів. 
Професіонально значущі психологічні якості особистості вчителя.  Творчий характер 
діяльності викладача.  Типологія особистості викладача. Професіограма викладача 
освітнього закладу. 

Підготовка й ухвалення управлінського рішення. Класифікація видів 
рішень. Підготовка й прийняття управлінських рішень. Делегування повноважень. 
Види управлінських рішень. Психологія діяльності керівника в процесі прийняття 



управлінських рішень. Методи індивідуального та групового прийняття рішень. 
Процес прийняття керівником рішення. Стратегія і тактика прийняття управлінського 
рішення в складних ситуаціях. Можливі типи стратегій. Ситуативна детермінанта в 
прийнятті управлінського рішення. Контроль виконання рішення. Усвідомлення 
керівником відповідальності за прийняте рішення. Специфіка прийняття керівником 
рішень на різних ієрархічних рівнях державної служби. Психологічні причини вад у 
прийнятті рішень керівником.  

Психологія ділового спілкування в діяльності. Поняття, структура та види 
спілкування. Спілкування як соціальний феномен. Психологічні особливості 
управлінського спілкування. Проблеми міжособистісного сприйняття в спілкуванні. 
Спілкування керівника з підлеглими як обмін інформацією. Умови ефективної 
взаємодії в спілкуванні.  

Конфлікти. Психологічні основи поведінки в конфліктних ситуаціях. 
Поняття конфлікту і конфліктної ситуації. Конфлікти: види, структура, стадії 
протікання. Передумови виникнення конфлікту в процесі спілкування. Стратегія 
поводження в конфліктній ситуації. Етапи і засоби розв’язання конфліктних ситуацій. 
Попередження конфліктних ситуацій і конфліктів.  

Психологічні аспекти групових і міжособистісних відносин в трудовому 
колективі. Визначення групи. Види груп, цілі їх діяльності. Психологічна сутність 
соціальної організації. Міжособистісні відносини в групі. Неформальні групи. 
Характеристика групи як соціального феномена. Групова динаміка та рівні проблем 
управління. Стадії розвитку групи та управління груповою динамікою. Функції 
ефективної групи і соціальні ролі її членів. Умови ефективності групового вирішення 
проблем. Характеристики членів групи як фактор ефективності. Типи підлеглих.  

Психологія формування команд та управління ними. Ефективне управління 
змінами. Типи команд. Особливості ефективної команди. Керівництво та управління 
командами. Фактори ефективної діяльності команди. Імідж. Сутність і елементи 
іміджу. Педагогічний імідж: теорія і практика створення. Методологічні принципи 
побудови політичного іміджу. Імідж державної влади. Ефективне управління іміджем. 
Спонсорство і меценатство як способи позитивного впливу на суспільну думку. 

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

Форма семестрового контролю: залік. 


