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 «Якщо педагогіка хоче виховати людину в усіх
відношеннях, то вона повинна насамперед пізнати її

в усіх відношеннях«
 К. Д. Ушинський, український педагог.

 «Психологія мене цікавить більше, ніж 
педагогіка; власне, без психології нема і 
«Психологія мене цікавить більше, ніж 
педагогіка; власне, без психології нема і 
педагогіки. Якщо педагогіку порівняти з 
майстернею, то психологія - це інструменти в 
майстерні; нема інструментів або вони нікуди 
не годяться - від майстерні залишаться самі 
стіни. Дуже часто так у школах і буває»

В. О. Сухомлинський, український педагог



 Сучасні психологія і педагогіка все більшою мірою
представляють собою два тісно пов'язані галузі

науки і практики. Різні галузі психології
спрямовані на вивчення таких категорій

особистості, як сприйняття, мислення, увагу, 
пам'ять, мотиваційна та емоційна структури

психіки, характер. З іншого боку, основні розділи
педагогіки направлені на практичну реалізацію

формування особистості, виховання й освіти
людини.людини.

 Володіння психологічними знаннями допомагає
людині краще пізнати свій внутрішній світ, 
дізнатись про закономірності його
функціонування і розвитку, що є запорукою
свідомого управління своєю життєдіяльністю. 

 Педагогічна підготовка вчить людину розумно
ставитись до свого розвитку, освіти, навчання і

виховання, допомагає ефективно їх реалізовувати. 



 У системі наук психології
повинне бути відведене
зовсім особливе місце, і от 
з яких причин. По-перше, 
це наука про саме складне, 
що поки відомо людству. 
Адже психіка – це
властивість
високоорганізованої
матерії. По-друге, матерії. По-друге, 
психологія перебуває в 
особливому положенні
тому, що в ній як би
зливаються об'єкт і
суб'єкт пізнання. По-третє, 
особливість психології
полягає в її унікальних
практичних наслідках.



Психологічні знання та навики допомагають нам 
краще розуміти себе, один одного, стосунки між
нами. Вони дають нам можливість краще
турбуватися про власний психологічний стан, власне
психічне здоров’я – і звісно ж, краще розуміти інших, 
мати більше взаємного розуміння у спілкуванні, мати більше взаємного розуміння у спілкуванні, 
загалом глибші стосунки. 
Психологічні знання та навики потрібні в усіх сферах 
– вихованні дітей, подружніх стосунках, у праці з
клієнтами наших послуг (особливо, якщо це праця у 
сфері людина-людина), спілкуванні з колегами по 
команді на роботі, ефективній самоорганізації часу 
та постановці життєвих цілей та багатьох інших. 



Психологічні та педагогічні знання
потрібні також просто у нашому житті на 
усіх вікових етапах – адже усі ми рано чи
пізно зіткнемося з завданнями, щодо яких
вказані знання та навики будуть справді в 
нагоді, – виховання дітей, вирішення
міжособистих конфліктів у родині, міжособистих конфліктів у родині, 

підтримка близької
людини, що
переживає
депресію і т.п. 



 Певною мірою кожна людина мала би вміти бути 
«трохи психологом, трохи психотерапевтом, у 
певних питаннях педагогом» для турботи про 
психічне здоров’я та благополуччя своє та своїх
рідних та друзів – десь у схожий спосіб, як кожна
людина має мати знання щодо того, як 
турбуватися про фізичне здоров’я, здоровий 
спосіб життя, першу медичну допомогу… 

 .  . 


