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Інформація про викладача 
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Кафедра Кафедра гуманітарних дисциплін 

Посада доцент 

Презентація викладача 

Кузьменко Галина Василівна – кандидат педагогічних наук. У 2016 р. захистила кандидатську 

дисертацію зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в Інституті педагогічної 

освіти і освіти дорослих НАПН України. 

Відповідно до Наказів МОН, молоді та спорту України /Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) брала участь у роботі предметних 

експертних комісій / робочих груп / складі журі численних Всеукраїнських конкурсів. Протягом 

2020/2021 навчального року пройшла стажування в Карловому університеті в Празі (Чехія) за 

спеціальністю «Сучасні парадигми мистецької освіти в європейській освіті». 

Співавтор державних програм галузі «Мистецтво» для закладів ЗСО; двох підручників з 

інтегрованого курсу «Мистецтво» з грифом МОН; шести навчально-методичних посібників. Маєтри 

свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Публікаційна активність: 7 публікацій у 

виданнях, Web of Science Core Collection / Scopus; понад 50 – у фахових виданнях, зареєстрованих 

ВОЗ України, що включені до міжнародних наукометричних баз даних.  

Презентація курсу 

Мета курсу – формування готовності майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей до 

проєктування пізнавальних, розвивальних та виховних цілей, завдань педагогічної взаємодії педагога 

і учня в різних типах загальноосвітніх та позашкільних закладах на основі знань із загальної 

психології та уміння застосовувати їх на практиці. 

Завдання курсу: 

 формувати знання із загальних основ організації педагогічного процесу в історичній 

ретроспективі; теорії та практики навчання й виховання у сучасній системі освіти і шкільництва 

України; здатність до свідомого використання теоретичних знань в галузі педагогіки у процесі 

самостійної педагогічної діяльності та життєвих ситуаціях;  

 розвинути педагогічне мислення, здатність до аналізу педагогічних явищ, творчого підходу до 

вирішення педагогічних завдань; 

 ознайомити з провідними тенденціями розвитку сучасної педагогічної теорії і практики, 

найбільш перспективними новітніми педагогічними теоріями, ідеями удосконалення сучасної 

системи освіти;  

 формувати систему теоретичних знань про базові категорії та принципи психології, загальні 

закономірності психічної діяльності особистості та оволодіння основами загальної психологічної 

грамотності майбутнього спеціаліста; 
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 виховувати психологічну культуру студентів, розуміння почуттів і мотивів поведінки їхніх 

майбутніх учнів, уміння знаходити вихід зі скрутних ситуацій, робити вибір і брати на себе 

відповідальність. 

Дисципліна «Педагогіка і психологія» надає студентам фахові знання у наступних напрямах:  

 загальні основи педагогіки: становлення педагогіки як науки, основні категорії, структура й 

основні завдання; 

 дидактика: історія розвитку, сучасні проблеми та тенденції, дидактичні системи, закони, 

закономірності та принципи навчання, методи навчання; 

 теорія виховання: виховання як педагогічна категорія,  процес виховання, закони та 

закономірності виховання, принципи та методи виховання; 

 психологія особистості та діяльності; 

 пізнавальні процеси, вікові та індивідуально-психологічні відмінності особистості. 

Вивчення студентами дисципліни «Педагогіка і психологія» дає змогу засвоїти знання зі змісту, 

організаційних форм, методів навчання та виховання учнів, основ загальної психології та психології 

особистості, а також сформувати уміння застосовувати ці знання на практиці – в освітньому процесі.  

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 4 Рік підготовки – 4 Кількість кредитів ECTS – 4 Рік підготовки –4 

Модулів – 1 Семестр – 7 Модулів – 1 Семестр – 7 

Змістових модулів – 3 Лекції – 28 Змістових модулів – 3 Лекції – 6 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи студента 

– 6 

Самостійна робота –  60  
Семестрових годин для 
заочної форми навчання: 
аудиторних –12 
самостійної роботи студента 

– 108 

Самостійна робота – 
108 

Форма контролю – 
екзамен 

Форма контролю – 
екзамен 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати як самостійно, так і у складі творчого колективу 

складні професійні завдання у галузі сценічного мистецтва (циркові жанри) 

із залученням творчих, матеріально-технічних, фінансово-економічних та 

інших ресурсів, застосуванням теорій, методів мистецтвознавства, 

циркознавства, театральної  та циркової педагогіки. 

Загальні 

компетентності  

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

3. Знання та розуміння предметної області та розуміння  професійної 

діяльності. 

7. Здатність бути критичним і самокритичним. 

8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

13.  Навички міжособистісної взаємодії. 

14.  Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

6. Здатність до творчого сприйняття світу та вміння відтворювати його в  

художніх сценічних образах. 

8. Здатність до розуміння та оцінювання актуальних культурно-мистецьких 

процесів (за жанрами).  

10. Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів мистецького 

(сценічного) висловлювання. 
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11. Здатність співвідносити особисте розуміння художньої ідеї та твору із 

зовнішнім контекстом. 

12. Здатність до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових складних ідей 

в творчо-виробничій сценічної діяльності. 

13. Здатність до ініціювання інноваційних сценічних проектів, фестивальній 

та конкурсній діяльності, пропагуванні кращих зразків національної та 

світової сценічної спадщини. 

17. Вміння працювати із мистецтвознавчою літературою, аналізувати твори 

літератури і мистецтва, користуючись професійною термінологією. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Володіти культурою мислення, здатністю до узагальнення, аналізу і синтезу в професійній 

діяльності. 

5. Вміти здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, вільно застосовувати можливості 

інформаційних технологій у професійній діяльності. 

6. Вміти адекватно сприймати критику і знаходити відповідні шляхи реагування на неї, критично 

оцінювати власну діяльність та її результати.  

7. Вміти адекватно оцінювати нову ситуацію та здійснювати пошук можливостей до адаптації та 

дії в її умовах. 

8. Вміти виявляти здатність до генерування нових ідей. 

11. Генерувати та концептуалізувати художню ідею та твір. 

12. Обирати, аналізувати та інтерпретувати художній твір для показу (демонстрації), самостійно 

обирати критерії для його оцінки. 

13. Співвідносити мистецькі ідеї та твори із соціальним, культурним та історичним контекстом 

для глибшого їх розуміння. 

16. Вміти пояснювати феномен культури, її роль у людській діяльності; роль мистецтва і науки у 

розвитку цивілізації та пов'язані з ними сучасні та естетичні проблеми. 

18. Знати основні етапи (епохи, стилі, напрямки) у розвитку театру, літератури, образотворчого 

мистецтва, музики, кіно; історичні та сучасні факти та про видатних особистостей у сфері 

мистецтва; класифікувати види та жанри сценічного мистецтва. Самостійно розбиратися у 

напрямках та концепціях сучасного художнього життя, у розвитку сценічного мистецтва.  

19. Вміти оцінювати досягнення художньої культури в умовах історичного контексту; аналізувати 

твори літератури та мистецтва. Здійснювати аргументований критичний аналіз творів сценічного 

мистецтва. Виявляти тенденції розвитку сучасного мистецько-художнього процесу. 

20. Знати основні правові, економічні норми міжнародного права в області культурного 

менеджменту; принципи релігійної толерантності; умови формування особистості, її свободи, 

відповідальності за збереження культурних цінностей, моральних обов’язків людини. 

22. Визначати творчі можливості та перспективи особистого розвитку, володіти основними 

засобами психологічної саморегуляції. 

23. Здійснювати аналіз та враховувати естетичні запити глядачів. 

24. Вміти застосовувати методологічні засади та методику здійснення наукових досліджень; 

застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору, систематизації та використання інформації.  

25. Вміти надати психологічну характеристику особистості; презентувати на громадських 

форумах, конференціях, лабораторіях продукт власної творчості; працювати з документами 

творчих грантів та організацій у сфері культурного менеджменту.  
 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами організації навчання з дисципліни «Педагогіка і психологія» є лекційні та практичні 

заняття, самостійна робота студента. 

Методи навчання: словесні (лекція, евристична бесіда, розповідь-пояснення), наочні (ілюстрація, 

демонстрація візуального ряду), практичні (дидактичні вправи, підготовка доповідей, практичні 

роботи), робота з електронними ресурсами, підручником, фаховою літературою; частково -

пошуковий; репродуктивний (відтворення інформації, робота за отриманими вже існуючими 

зразками). 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Загальні основи та історія розвитку педагогіки 

Тема 1. Педагогіка: предмет, завдання, основні 
категорії. Зв’язки педагогіки з іншими науками 

4 2   2 5 1   4 

Тема 2. Становлення і розвиток зарубіжної 

педагогічної думки. Сутність педагогічної системи 
Яна – Амоса Коменського 

8 2 2  4 9  1  8 

Тема 3. Історія розвитку української педагогіки та 
педагогічної думки 

10 2 2  4 9  1  8 

Тема 4. Освіта в сучасному суспільстві: стан і 
тенденції розвитку 

10 4 4  4 9 2   7 

Разом за змістовим модулем 1 32 10 8  14 32 3 2  26 

Змістовий модуль 2.Дидактика як теорія навчання та освіти. Теорія виховання 

Тема 5.Сутність та організація процесу навчання 14 2 4  8 10    10 

Тема  6. Форми, методи, засоби навчання та контролю 
навчальних досягнень учнів 

18 4 4  10 15 1 2  12 

Тема 7. Сутність, закономірності та принципи 
виховання 

8 2 2  4 10    10 

Тема 8. Основні напрями та загальні методи виховання 8 2 2  4 10    10 

Разом за змістовим модулем 2 48 10 12  26 45 1 2  42 

Змістовий модуль 3.Основи психології 

Тема 9. Поняття про психологію, її предмет, основні 
завдання, методи 

9 2 2  5 10    10 

Тема 10. Психологія особистості та діяльності 9 2 2  5 12 2   10 

Тема 11. Пізнавальні процеси 11 2 4  5 11  1  10 

Тема 12. Індивідуально-психологічні відмінності 
особистості та її емоційно-вольова сфера 

11 2 4  5 11  1  10 

Разом за змістовим модулем 3 40 8 12  20 43 2 2  40 

Усього годин 120 28 32  60 120 6 6  108 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

Сума балів  
Оцінка 

ECTS 

для екзамену, диф. заліку 

курсової/магістерської роботи 
для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
74-79 C 

66-73 D 
задовільно  

60-65 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 
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Система накопичення балів 

 

 

Вид контролю 

Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Модульний контроль 3 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 400 

Екзамен 1 max 100 

Формула до екзамену 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

 

Підрахунок балів з дисципліни з семестровим контролем «екзамен» 

Сума балів за всі проведені поточні контрольні (модульні та самостійна робота) заходи (max 100 

балів за кожен): 4 (модульний контроль 1, модульний контроль 2, модульний контроль 3, самостійна 

робота ) * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат оцінка до екзамену  

Екзамен оцінюється max 100 балів * 0,5 (постійний екзаменаційний коефіцієнт) = результат 

екзамену  
Підсумкова оцінка за екзамен= результат  оцінка до екзамену) + результат оцінка екзамену. 

 
ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни.  
Запізнення на фахові заняття є не припустимими. У випадку наявності довідки від лікаря призначається 

відпрацювання занять в інший час за індивідуальною програмою. 
Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання 

завдання в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-

лайн або виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 
Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачем додаткового завдання в межах 

теми, даного викладачем. ВСІ завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі семінари 
мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом завантаження робіт 
у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 
посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач зобов’язаний 

опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма темами та розвине 
критичне мислення. 

 


