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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПСИХОЛОГІЯ» 

Освітній ступінь: бакалавр 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Спеціальність: 026 Сценічне мистецтво 

Освітньо-професійна програма: Циркові жанри 

Кількість кредитів: 3,0 

Рік підготовки, семестр: ІI курс, І семестр 

Компонент освітньої програми: вибіркова 

Дні занять: згідно розкладу 

Мова викладання: державна 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Прізвище, ім’я, по-батькові Місько Наталія Валентинівна 

Контакти n.misko@kmaecm.edu.ua 

Робоче місце: Факультет музичного мистецтва 

Кафедра музично-теоретичних дисциплін 

Посада старший викладач 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Місько Наталія Валентинівна - кандидат педагогічних наук, засновник і креативний директор 

школи ″Natasha Art School″ (Китай), викладач фортепіано та психології, учасник телевізійних 

програм. Працює у сфері освіти понад 19 років. Має досвід викладання за кордоном. 

У 2017 році захистила дисертацію по темі, що стосується розвитку наукового тезауруса вітчизняної 

теорії управління освітою, вважає, що системний підхід можна і потрібно використовувати у 

повсякденному житті. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета викладання навчальної дисципліни: 

 сприяти формуванню у студентів системи психологічних знань, умінь і навичок, вивченню 

основних методологічних та теоретичних засад, методів дослідження психологічних явищ, 

формуванню професійної свідомості та самосвідомості.  

У процесі навчання здобувачі освіти отримують необхідні теоретичні знання у ході лекційних 

занять, виконують практичні завдання з питань «Психології». Найбільш складні питання 

пропонуються для розгляду та обговорення на практичних заняттях. 

Основні завдання курсу: 

 розуміння предмета, об’єкта, основного категоріального апарату і загального методичного 

арсеналу загальної психології; 

 осягнення основних принципів та функцій загальної психології; 

 вивчення основ історії психології як окремої науки; 

 озброєння студентів такими здобутками сучасної психологічної науки, які б сприяли їх 

особистісному та професійному становленню, а також самоактуалізації та самореалізації 

майбутнього педагога/виконавця. 
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ОПИС КУРСУ 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Найменування 

показників  

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – II курс 

Кількість кредитів 

ECTS – 3,0 
Рік підготовки – II курс 

Модулів – 1 Семестр – IІІ  Модулів – 1 Семестр – IІІ 
Змістових модулів – 2  Лекції – (16 годин) Змістових модулів – 2 Лекції – (4 години) 

Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – (14 годин) Загальна кількість 

годин – 90 

Практичні – (2 години) 

Індивідуальні –  

(0 годин) 

Індивідуальні –  

(0 годин) Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Семестрових годин для 

заочної форми 

навчання: 
аудиторних – 6 

Самостійна робота – 

(60 годин) 

Самостійна робота – 

(84 години) 

Форма контролю – 

залік 

Форма контролю – 

залік 
 

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 (ЗК) 
1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

4.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

6.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

10.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

13.Навички міжособистісної взаємодії. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Здатність до розв’язання комплексних проблем в галузі сценічної 

інноваційної діяльності при глибокому переосмисленні наявних та 

створенні нових цілісних знань та професійної практики у галузі сценічного 

мистецтва. 

10. Здатність до вибору відповідних творчому задуму засобів мистецького 

(сценічного) висловлювання. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

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

діяльності. 

2. Вміти вільно оперувати всім комплексом отриманих знань. 

3. Володіти державною мовою України, культурою висловлювання, вмінням логічно будувати 

власне мовлення (письмове та усне). 

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

інформаційних технологій у професійній діяльності. 

9. Вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми, аналізувати проблемні ситуацій й приймати 

обґрунтовані рішення для їх розв’язання.  

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. 
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Формами навчання з навчальної дисципліни «Психологія» є лекційні заняття, практичні заняття, 

самостійна робота студента. 

Методи навчання: 

- словесні (лекція, бесіда, розповідь, пояснення); 

- наочні (ілюстрація, демонстрація відеоматеріалів); 

- практичні (практичні роботи, написання рефератів), виконання творчих самостійних завдань;  

- дослідницький, котрий сприяє пізнанню й розвитку особистості студентів в контексті обраної 

ними професії;  

- репродуктивний, котрий полягає у формуванні та безпосередньому втіленні власних творчих ідей 

та задумів студента у ході мистецької практики; 

- самостійна робота, пов’язана з опануванням прийомів професійної самоосвіти. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Кількість годин 
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Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Теоретичні засаді психології. 

Тема 1. Теоретичні засади психології. 11,5 2 2  7,5 12 1   11 

Тема 2. Методологічні основи психології 11,5 2 2  7,5 12  1  11 

Тема 3. Психологія особистості. 11,5 2 2  7,5 12 1   11 

Тема 4. Поняття діяльності. Загальна характеристика 

різновидів діяльності 
11,5 2 2  7,5 11    11 

Разом за змістовим модулем 1 46 8 8 0 30 47 2 1  44 

Змістовий модуль 2. Сфери особистості. 

Тема 5. Пізнавальна сфера особистості: відчуття та 

сприймання; пам’ять 
14 2 2  10 16 1   15 

Тема 6. Пізнавальна сфера особистості: мислення та 

уява; увага 
14 2 2  10 16  1  15 

Тема 7. Емоційна сфера особистості. Поняття про 

емоції та почуття. 
16 4 2  10 11 1   10 

Разом за змістовим модулем 2 44 8 6 0 30 43 2 1  40 

Усього годин  90 16 14 0 60 90 4 2 0 84 

 

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 не зараховано з можливістю 
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Система накопичення балів 
 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна кількість 

балів 

Поточний контроль 2 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр 100 

Залік 1 max 100 

Формула до заліку 300:3 = 100 – результат заліку 
 

0-34 F повторного складання повторного складання 

ЛІТЕРАТУРА 

Базова 

1. 1. Васянович Г. П.  Основи психології : навчальний посібник / Григорій Петрович Васянович– К. : 

Педагогічна думка , 2012. – 114 с. 

2. 2. Дубравська Д. М. Основи психології: навч. посібник / Д. М. Дубравська. – Львів : Світ, 2001. – 296 с.  

3. 3. Клименко В. В. Психологія творчості: навч. посібник / В. В. Клименко. – К. : Центр навч. літератури, 

2006. – 480 с.  

4. 4. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: навч. посібник / В. С. Лозниця. – К. : 

ЕксОб, 1999. – 303 с.  

5. 5. Максименко С. Д. Загальна психологія: навч. посібник / С. Д. Максименко. – К. : Центр навч. 

літератури, 2004. – 272 с. М’ясоїд  П. А. Загальна псіхологія: навч. посіб.- 3-е вид., випр.- К. : Вища 

школа, 2004. – 487 с.: іл. 

6. 6. Мацко, Л. А. Основи психології та педагогіки: навчальний посібник для студентів заочної форми 

навчання. / Л. А. Мацко, М. Д. Прищак, В. Г. Годлевська. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 163 с. 

7. 7. Роменець В. А. Історія психології ХІХ- початку XX століття: навч. посібник / В. А. Роменець. – К. : 

Вища школа, 1995. – 614 с. 

Допоміжна 

1.Скрипченко О. В. Загальна психологія: підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. 

Огороднійчук. – К. : Либідь, 2005. – 464 с. 

2.Сергєєнкова О. П., Столярчук О.А. та ін. Загальна психологія. Навч. посіб.-К.: Центр учбової 

літератури, 2016.-296с.  

3.Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 c.  

4.Русинка І. І. Психологія: навч. посібник / І. І. Русинка. – К. : Знання, 2007. – 367 с. 

Інформаційні ресурси 

1. http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/875/Maksimenko_S.D._-_Zagal%27na_psihologiya.pdf 

2. http://lira-k.com.ua/preview/12628.pdf 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом вашого курсу з огляду на складність дисципліни. В умовах 

дистанційного навчання форма проведення спілкування - онлайн. 

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 практичні 
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. 

 

http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/875/Maksimenko_S.D._-_Zagal%27na_psihologiya.pdf

