




1. Мета дисципліни – є озброїти майбутніх фахівців системою психологічних знань як базо-
вим підґрунтям майбутньої професійної діяльності; створити науково-обгрунтовані переду-
мови для стимулювання самопізнання і самовдосконалення особистості; сприяти підвищенню 
загальної психологічної культури в умовах гуманізації суспільних відносин задля розв’язку 
складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності предметної 
області географії. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни 

1) успішне опанування курсу «Вступ до університетських студій»; 
2) знання теоретичних основ психічної діяльності особистості; 
3) знання теоретичних пізнавальної та афективно-регуляторної сфери особистості. 

3.Анотація навчальної дисципліни - дисципліна «Психологія» допомагає розкрити загальні 
закономірності функціонування та проявів психіки людини, особливості психічного розвит-
ку і становлення особистості упродовж всіх вікових періодів онтогенезу, сформувати уяв-
лення про психологію особи студентського віку; сприяти формуванню загальної психологіч-
ної культури студентів, їхньої готовності до професійної діяльності. 

4. Завдання: Опанування знань спрямоване на формування інтегральної, загальних та фахових 
компетенцій за освітньо- професійною програмою «Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 
р.), дисципліна забезпечує набуття студентами таких  компетентностей: 

Загальні компетентності: ЗК1 - здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК6 - 
здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя; 
ЗК7 - здатність працювати як самостійно, так і в команді; ЗК8 - навички забезпечення безпеки 
життєдіяльності; ЗК10 - визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелек-
туальної чесності, а також професійних кодексів поведінки.  
 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: ФК2 - здатність показувати базові знан-
ня із суміжних дисциплін – фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, еконо-
міки тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; ФК11 - здатність ви-
рішувати прикладні наукові та технічні завдання в галузі геодезії та землеустрою у відповідності 
до спеціалізацій.  Програмні результати навчання: ПРН1. використовувати усно і письмово тех-
нічну українську мову та вміти спілкуватися іноземною мовою (англійською) у колі фахівців з гео-
дезії та землеустрою; ПРН13. Демонструвати навички ефективної міжособистісної взаємодії та 
командної роботи. ПРН14. Демонструвати повагу та цінування до різноманітності, мультикуль-
турності, гендерної рівності. ПРН15. Демонструвати вміння використовувати інформаційні і ко-
мунікаційні технології. ПРН16. Поєднувати критичність та самокритичність. ПРН17. Демонстру-
вати здатність вчитися і бути сучасно навченим. ПРН19. Демонструвати прихильність безпеці. 
ПРН20. Демонструвати визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’яз-
ків. ПРН22. Діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально відповідально та громадянсь-
ко свідомо.  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;4. автономність та 

відповідальність
Форми (та/або 
методи і 
технології) 
викладання і 
навчання

Методи 
оцінювання та 
пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності)

% у 
підсу
мкові
й 

оцінці 
з 

дисци
пліниКод Результат навчання

1.1 Методологічні засади та головні теоретичні 
положення психології вищої школи як науки

лекція



положення психології вищої школи як науки

тест, 
опитуван
ня 

виконання 
практичн
их 

завдань, 
презентац
ія дискурс

1.2 Психологічні особливості студентського віку лекція

1.3 Психологічні особливості особистості педагога 
вищої школи та викладацької діяльності у ВНЗ

лекція

1.4 Закономірності утворення та розвитку студентської 
групи

лекція

1.5 Освітні технології, типи організації навчання лекція

1.6 Предметну область педагогічної діяльності лекція 40%

1.7 Розпізнавати, запобігати та конструктивно 
розв’язувати конфліктні ситуації у педагогічній 
взаємодії лекція

1.8 Характеризувати окремі психологічні теорії, які 
стосуються проблем психології вищої школи

лекція

1.9 Аналізувати й оцінювати психологічні явища, які 
породжуються умовами навчально-виховного 
процесу у ВНЗ лекція

2.1 Творчо використовувати у майбутній викладацькій 
діяльності знання щодо психологічних 
закономірностей навчання та виховання студентів, 
педагогічної взаємодії викладача та студентів

тест, 
опитуван
ня 

виконання 
практичн
их 

завдань, 
презентаці
я, дискурс, 
МКР

самостійна 
робота

Володіння навичками пошуку, відбору, обробки 
систематизації інформації для проведення різного 
типу уроків

самостійна 
робота

2.2

2.3 Орієнтуватися у закономірностях розвитку самостійна 
робота

студентської групи

Вміння самостійно збирати та критично 
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 
інформацію з різних джерел

самостійна 
робота

2.4 30%

2.5 Долати бар’єри у педагогічному спілкуванні практичне 
завдання, 
педагогічна 
ситуація

2.6 Здатність застосовувати набуті знання у 
практичних ситуаціях професійної діяльності

самостійна 
робота

2.7 Здатність аналізувати та систематизувати одержані 
результати, формулювати аргументовані висновки 
та рекомендації

практичні 
завдання



 Результати навчання за дисципліною: 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результати, формулювати аргументовані висновки 
та рекомендації

завдання

2.8 Уміння адаптуватися до нових ситуацій практичні 
завдання, 
самостійна 
робота

3.1
Здатність презентувати результати проведених 
досліджень та здійсненої самостійної роботи

підготовка 
презентацій, 
аналітичних 
матеріалів, 
доповідей

оцінювання 
виступів, 
презентацій

15%

3.2 Здатність проводити дискусію обговорення 
практичних 
ситуацій, 
вирішення 
педагогічних 
задач.

3.3
Навички міжособистісної взаємодії, здатність 
працювати в команді.

мозковий штурм, 
вирішення 

командних завдань

3.4 Здатність вирішувати конфліктні ситуації обговорення 
рішень 

педагогічних задач,

3.5
Здатність усвідомлювати межі своєї компетентності та 
дотримуватися норм професійної 
етики

обговорення 
рішень 

педагогічних задач, 
практичних 

ситуаційпрактичн
их ситуацій

4.1
Здатність самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із психологічних 
досліджень

підготовка 
презентацій, 
аналітичних 
матеріалів, 
доповідей

оцінювання 
виступів, 
презентацій 15%

4.2
Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. підготовка 

доповідей

оцінювання 
виступів, 
презентацій

4.3 Здатність бути критичним і самокритичним. лекції,обговорення 
педагогічних 
ситуацій

експертне 
оцінювання, 
аналіз 

результатів 
діяльності

4.4 Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів).

рішення 
педагогічних задач, 
практичних 
ситуацій

контрольні 
завдання, аналіз 
незалежних 

характеристик

4.5 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. рішення задач, 
практичних 
ситуацій

контрольні 
завдання, 
експертне 
оцінювання



результатами навчання 

Резуль- 
тат
и 

навча
н- 
ня 

дисци
п- 
лін
и 

(код
)

1.1 1.2
-4

1.5 1.6 1.7 1.8
-9

2.1
-2

2.3 2.4 2.7 2.5
; 

2.6
; 

2.8

3.1 3.2
-3.
4

3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Прог- 
рамні 
резул
ь 
-
тати 
нав- 
чанн
я

ПРН1. 
використовуват
и усно і 
письмово 
технічну 
українську мову 
та вміти 
спілкуватися 
іноземною 
мовою 
(англійською) у 
колі фахівців з 
геодезії та 
землеустрою; 

+ + + + + + + + + +

ПРН13. 
Демонструвати 
навички 
ефективної 
міжособистісної 
взаємодії та 
командної 
роботи.

+ + + + +

ПРН14. 
Демонструвати 
повагу та 
цінування до 
різноманітності, 
мультикультурн
ості, гендерної 
рівності. 

+ + + + +

ПРН15. 
Демонструвати 
вміння 
використовуват
и інформаційні і 
комунікаційні 
технології.

+ + + +



7. Схема формування оцінки: 

1. Форми оцінювання студентів.  
Семестрове оцінювання: 

ПРН16. 
Поєднувати 
критичність та 
самокритичність
.

+ + + + + + + +

ПРН17. 
Демонструвати 
здатність 
вчитися і бути 
сучасно 
навченим. 

+ + + + + +

ПРН19. 
Демонструвати 
прихильність 
безпеці. 

+ + + + +

ПРН20. 
Демонструвати 
визначеність і 
наполегливість 
щодо 
поставлених 
завдань і взятих 
обов’язків.

+ + + + +

ПРН22. Діяти 
на основі 
етичних 
міркувань 
(мотивів), 
соціально 
відповідально та 
громадянсько 
свідомо. 

+ + + + + + +

Види діяльності студента

Максим
альна к-
сть 

балів за 
одиниц
ю

Модуль 1 Модуль 2

Кількість 
одиниць

Максима
льна 

кількість 
балів

Кількість 
одиниць

Максима
льна 

кількість 
балів

Відвідування лекцій 1 7 7 8 8

Відвідування семінарських занять 1 3 3 4 4

Робота на семінарському занятті 10 3 30 4 40

Виконання завдань 
для самостійної роботи

5 10 50 10 50

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ - - - - -

Максимальна кількість балів - 242



Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично- розрахунковий 
мінімум – 40 балів для одержання допуску до заліку обов’язково виконати творче завдання пі-
двищеної складності, яке оцінюється у 40 балів. Рекомендований мінімум для допуску до заліку – 
48 балів. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездача МКР і ПКР 
здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

2. Організація оцінювання: Оцінювання студентів здійснюється під час усіх видів навчаль-
них занять і за результатами самостійної роботи. Підчас занять оцінюються: усна відповідь, 
презентація, рішення педагогічних задач. Модульна контрольна робота № 1 виконується і 
оцінюється після завершення першого модулю (теми № 1 – 3), підсумкова Контрольна ро-
бота виконується після завершення 2 модулю (теми 4 – 9) і  включає в себе запитання з усьо-
го навчального курсу. Максимальна кількість балів за роботу протягом семестру дорівнює 
100. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж семестру і не передба-
чає додаткових заходів оцінювання для успішних студентів. 

3. Шкала відповідності оцінок: 

Розрахунок коефіцієнта (для заліку) - 242 б. : 100 б. = 2,42 РК = 2,42

90 – 100

Зараховано /Passed85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

1 – 59 Не зараховано /Fail



8. Структура навчальної дисципліни: 
Тематичний план занять 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 18 год. 
Консультацій – 2 год. Прак-
тичні заняття -16 год. Само-
стійна робота – 54 год. 

№ 
п/п

НАЗВА ТЕМИ Кількість

Лекці Практичні С/Р

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Психологія як наука. Психіка як осередок життя»

1 Психологія як наука. Предмет і методи 
психології. Виникнення й розвиток психіки. 
Мозок і психіка

2 2 6

2 Психологія особистості та її розвитку. Здібності 
Діяльність

2 2 6

3 Психологія спілкування. Психологія соціальних 
груп

2 2 6

Модульна контрольна робота 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
«Пізнавальна та афективно - регулятивна сфера особистості. 
Індивідуально - психологічні особливості особистості»

4 Відчуття 2 2 6

5 Сприймання 2 2 6

6 Пам'ять 2 2 6

7 Мислення 2 2 6

8 Уява 2 2 6

9 Увага.Емоції й почуття. Воля й саморегуляція 2 6

Модульна контрольна робота 2

Всього 18 16 54



9. Рекомендована література: Ос-
новна література: 

1. Вікова та педагогічна психологія: навч. посібн. / О. В. Скрипченко, 
Л.В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. К. : Каравела, 2008. 399 с. 
2. Психологія: підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. 
Трофімова. 5-тє вид., стереотип. К.: Либідь, 2016. 560 с. 
3. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Загальна психологія: 
навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 296 с. 
4. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Педагогічна психологія: 
навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 168 с. 

Додаткова література: 
1. Загальна   психологія:   підруч.   для    студентів    вищ.    навч.    закладів/ С. Д. Макси-
менко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко. За загальною редакцією акад. С. Д. 
Максименка. К.: Форум, 2000. 543 с. 
2. Загальна   психологія:   Підручник    /    О. В. Скрипченко,    Л. В. Долинська, З. В. Огород-
нійчук та ін. 2-ге вид., випр. і доп. К.: Каравела, 2012. 464 с. 
3. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посіб. 2-ге вид. К.: 
Центр учбової літератури, 2010. 128 с. 
4. М’ясоїд П. А. Загальна психологія. К.: Вища школа, 2001. 487 с. 
5. Перцептивно-мисленнєві стратегії творчого конструювання інформаційних систем у нав-
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10. Додаткові ресурси: 

Приклади модульної контрольної роботи, зміст лекційних занять, завдання для 
підготовки до семінарських занять, практичні та тестові завдання, завдання для самостій-
ного опрацювання навчального матеріалу та самоперевірки можна отримати через елек-
тронну пошту викладача: trofiim060468@gmail.com
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