
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

Факультет педагогічної та соціальної освіти 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Психологія (педагогічна)» 

                                                   

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 012 «Дошкільна  освіта» 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 26 серпня  2020 р. 

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії факультету 26 серпня 2020 

р. 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету 26 серпня  2020 р. 

 

Миколаїв 2020-2021 

 

 

 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

5. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

6. Конспект лекцій з дисципліни; 

7. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

8. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

9. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

10. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

11. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

12. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

13. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми 

навчання; 

14. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ 

Програмні результати навчання:  

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, 

зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від 

народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і 

розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-2. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання дітей 

раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних понять та 

категорій. 

ПР-3. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями розвитку, 

особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми 

потребами 

ПР-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти можливості опори на 

нього в подальшій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти використовувати прийоми попередження 

та протидії йому. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я 

дітей. 

Пр-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і 

виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого 

розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного вік. 



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

КЗ-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

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

КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ-9. Здійснення безпечної діяльності. 

ІІ. Фахові:  

КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

КC-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 

особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію та 

застосовувати її в роботі з дітьми, батьками. 
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Анотація 

Дисципліна «Психологія (педагогічна)» належить до переліку нормативних дисциплін. 

Вона сприяє засвоєнню знань та відпрацюванню вмінь, навичок необхідних працівникам 

дошкільної освіти. Програма дисципліни сприяє  формуванню у студентів загальних уявлень про 

педагогічну психологію, оволодінню студентами найважливішими теоретичними проблемами з 

педагогічної психології; ознайомленню студентів з основними методами педагогічної психології, 

з психологією виховання, з психологією навчання, з психологією вчителя. Дисципліна знайомить 

із психологічним змістом педагогічної діяльності вчителя.  Велика увага приділяється 

психологічним особливостям учіння.  

Ключові слова: педагогічна психологія, методи педагогічної психології, психологія 

навчання, психологія педагогічної діяльності, психологія вчителя, психологія виховання, 

психологічна структура педагогічної діяльності. 

 

Summary 

Discipline "Psychology (pedagogical)" belongs to the list of normative disciplines. It promotes 

the acquisition of knowledge and skills, skills needed by preschool workers. The program of the 

discipline contributes to the formation of students 'general ideas about pedagogical psychology, students' 

mastery of the most important theoretical problems in pedagogical psychology; acquaintance of students 

with the basic methods of pedagogical psychology, with psychology of education, with psychology of 

training, with psychology of the teacher. The discipline acquaints with the psychological content of 

pedagogical activity of the teacher. Much attention is paid to the psychological features of learning. 

Key words: pedagogical psychology, methods of pedagogical psychology, psychology of 

teaching, psychology of pedagogical activity, psychology of teacher, psychology of education, 

psychological structure of pedagogical activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія (педагогічна)» складена 

Михальченко Н.В. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів 

спеціальності 012 «Дошкільна  освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологія навчання, психологія 

виховання та психологія вчителя. 

Міждисциплінарні зв’язки: загальна психологія, дитяча психологія, вікова психологія, 

педагогіка. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни:  формування у студентів загальних уявлень про педагогічну 

психологію, оволодіння студентами найважливішими теоретичними проблемами з педагогічної 

психології; ознайомлення  студентів з методами педагогічної психології, з психологією 

виховання, з психологією навчання, з психологією вчителя та психологією педагогічної 

діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни полягають у: 

- вивченні загальних засад педагогічної психології; 

- ознайомленні з методами педагогічної психології; 

- ознайомленні з психологією виховання, психологією навчання, психологією 

педагогічної діяльності, психологією вчителя; 

- оволодінні всіма категоріями, поняттями, включеними в програму курсу; 

- оволодінні прийомами всіх форм занять з використанням активних методів 

навчання, які спрямовані на формування у студентів теоретичного професійного мислення 

психологічного складу; 

- формуванні у студентів вміння творчо  та професійно використовувати знання у 

педагогічній  діяльності; 

Передумови для вивчення дисципліни: загальна психологія, вікова психологія, дитяча 

психологія, педагогіка. 

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, 

зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від 

народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і 

розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-2. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання дітей 

раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних понять та 

категорій. 

ПР-3. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями розвитку, 

особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми 

потребами 

ПР-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти можливості опори на 

нього в подальшій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти використовувати прийоми попередження 

та протидії йому. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я 

дітей. 

Пр-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і 

виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого 

розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного вік. 

Мова навчання – українська. 



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

КЗ-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

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

КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ-9. Здійснення безпечної діяльності. 

ІІ. Фахові:  

КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

КC-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 

особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію та 

застосовувати її в роботі з дітьми, батьками. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит  1. Загальні засади педагогічної психології 

Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. 

Сутність, об’єкт і предмет педагогічної психології. Методологічні засади і методи 

педагогічної психології. Структура і функції педагогічної психології. Мета і завдання 

педагогічної психології. Місце педагогічної психології у системі психологічних наук 

Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

Зародження педагогічної психології у давньому світі. Ідеї педагогічної психології у 

середньовіччі та епоху Відродження. Розвиток педагогічної психології в епоху Просвітництва. 

Становлення педагогічної психології у ХХ на початку ХХ століття. Основні тенденції розвитку 

педагогічної психології на сучасному етапі. Становлення і розвиток педагогічної психології в 

Україні 

Кредит  2. Психологія виховання  

Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 

Завдання виховання особистості. Керівництво процесом виховання. Психологічні 

механізми виховання. Чинники виховання: активність дитини у виховному процесі, виховання і 

спілкування. 

Кредит  3. Психологія навчання.  

Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної діяльності школяра. 

Види, рівні і механізми учіння і научіння. Загальні психологічні особливості навчальної 

діяльності. Предмет навчальної діяльності. Цілі навчальної діяльності. Мотивація навчальної 

діяльності. 

Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

Загальні психологічні особливості навчальної діяльності. Предмет навчальної діяльності. 

Цілі навчальної діяльності. Мотивація навчальної діяльності 

Кредит  4. Психологія педагогічної діяльності і психологія вчителя 

Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія особистості вчителя 

Загальна психологічна характеристика педагогічної освіти. Педагогічна діяльність у 

системі інших видів діяльності. Психологічна характеристика функцій педагогічної  діяльності 

Психологічна характеристика особистості вчителя 



 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч.посіб.  К.: Академвидав, 2017. 424с. 

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, 

З.В.Огороднійчук та ін.   К.: Просвіта, 2018. 416 с. 

Допоміжна 

1. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука.  К.: Ельга, Ніка-Центр, 2016. 

400 с. 

2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник.  Київ: Центр навчальної літератури, 2016. 128с. 

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. 3-є вид. К.: Вища школа, 2015. 487 

с. 

4. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. К: Академвидав, 2017. 320с.  

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. 2-е вид., перероблене 

та доповнене. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 272 с. 

6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2015. 448 с. 

7. Заброцький М.М.  Основи вікової психології: Навчальний посібник.  Тернопіль: 

Навчальна книга  - Богдан, 2015.   112с. 

12. Інформаційні ресурси 

1.https://pidru4niki.com/1821100137149/psihologiya/peredmova_vikova_i_pedagogichna_psihologiya 

2.  https://stud.com.ua/88896/pedagogika/pedagogichna_psihologiya 

3. scholar.google.com.ua 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна  робота, поточне опитування, 

тестування,  доповідь, презентація, конспект першоджерел, словникова робота, індивідуальне 

завдання, есе.  
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Анотація 

Дисципліна «Психологія (педагогічна)» належить до переліку нормативних дисциплін. 

Вона сприяє засвоєнню знань та відпрацюванню вмінь, навичок необхідних працівникам 

дошкільної освіти. Програма дисципліни сприяє  формуванню у студентів загальних уявлень про 

педагогічну психологію, оволодінню студентами найважливішими теоретичними проблемами з 

педагогічної психології; ознайомленню студентів з основними методами педагогічної психології, 

з психологією виховання, з психологією навчання, з психологією вчителя. Дисципліна знайомить 

із психологічним змістом педагогічної діяльності вчителя.  Велика увага приділяється 

психологічним особливостям учіння.  

Ключові слова: педагогічна психологія, методи педагогічної психології, психологія 

навчання, психологія педагогічної діяльності, психологія вчителя, психологія виховання, 

психологічна структура педагогічної діяльності. 

 

Summary 

Discipline "Psychology (pedagogical)" belongs to the list of normative disciplines. It promotes 

the acquisition of knowledge and skills, skills needed by preschool workers. The program of the 

discipline contributes to the formation of students 'general ideas about pedagogical psychology, students' 

mastery of the most important theoretical problems in pedagogical psychology; acquaintance of students 

with the basic methods of pedagogical psychology, with psychology of education, with psychology of 

training, with psychology of the teacher. The discipline acquaints with the psychological content of 

pedagogical activity of the teacher. Much attention is paid to the psychological features of learning. 

Key words: pedagogical psychology, methods of pedagogical psychology, psychology of 

teaching, psychology of pedagogical activity, psychology of teacher, psychology of education, 

psychological structure of pedagogical activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

освітній ступень  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Нормативна 

 

Загальна кількість годин  

120 

Спеціальність  

012 Дошкільна освіта 

Рік підготовки: 

2-й  

Семестр 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2,3 

самостійної роботи 

студента – 4,7 Ступінь 

бакалавр 

12  

Практичні, семінарські 

28  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

- - 

Самостійна робота 

80  

Вид контролю:  

екзамен 

 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 40 год. – аудиторні заняття, 80  год. – самостійна робота 

(33,4%/66,6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Найменування 

показників  

Галузь знань,  

освітній ступень  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Нормативна 

 

Загальна кількість годин  

120 

Спеціальність  

012 Дошкільна освіта 

Рік підготовки: 

2-й  

Семестр 

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 

самостійної роботи 

студента – Ступінь 

бакалавр 

4  

Практичні, семінарські 

8  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/

my/ 

- - 

Самостійна робота 

108  

Вид контролю:  

екзамен 

 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 12 год. – аудиторні заняття,108  год. – самостійна робота 

(10 %/90%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни  та очікувані результати 

Мета навчальної дисципліни:  формування у студентів загальних уявлень про педагогічну 

психологію, оволодіння студентами найважливішими теоретичними проблемами з педагогічної 

психології; ознайомлення  студентів з методами педагогічної психології, з психологією 

виховання, з психологією навчання, з психологією вчителя та психологією педагогічної 

діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни полягають у: 

- вивченні загальних засад педагогічної психології; 

- ознайомленні з методами педагогічної психології; 

- ознайомленні з психологією виховання, психологією навчання, психологією 

педагогічної діяльності, психологією вчителя; 

- оволодінні всіма категоріями, поняттями, включеними в програму курсу; 

- оволодінні прийомами всіх форм занять з використанням активних методів 

навчання, які спрямовані на формування у студентів теоретичного професійного мислення 

психологічного складу; 

- формуванні у студентів вміння творчо  та професійно використовувати знання у 

педагогічній  діяльності. 

Передумови для вивчення дисципліни: педагогіка, загальна психологія, вікова 

психологія, дитяча психологія.  

Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, 

зміст, організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від 

народження до навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і 

розвитку дітей раннього і дошкільного віку. 

ПР-2. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання дітей 

раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних понять та 

категорій. 

ПР-3. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями розвитку, 

особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми 

потребами 

ПР-10. Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти можливості опори на 

нього в подальшій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти використовувати прийоми попередження 

та протидії йому. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і соціального здоров’я 

дітей. 

Пр-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і 

виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого 

розвитку 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного вік. 

Мова навчання – українська. 



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

КЗ-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

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

КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ-9. Здійснення безпечної діяльності. 

ІІ. Фахові:  

КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

КC-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей 

особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію та 

застосовувати її в роботі з дітьми, батьками. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит  1. Загальні засади педагогічної психології 

Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. 

Сутність, об’єкт і предмет педагогічної психології. Методологічні засади і методи 

педагогічної психології. Структура і функції педагогічної психології. Мета і завдання 

педагогічної психології. Місце педагогічної психології у системі психологічних наук 

Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

Зародження педагогічної психології у давньому світі. Ідеї педагогічної психології у 

середньовіччі та епоху Відродження. Розвиток педагогічної психології в епоху 

Просвітництва. Становлення педагогічної психології у ХХ на початку ХХ століття. Основні 

тенденції розвитку педагогічної психології на сучасному етапі. Становлення і розвиток 

педагогічної психології в Україні 

Кредит  2. Психологія виховання  

Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 

Завдання виховання особистості. Керівництво процесом виховання. Психологічні 

механізми виховання. Чинники виховання: активність дитини у виховному процесі, 

виховання і спілкування. 

Кредит  3. Психологія навчання.  

Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної діяльності школяра. 

Види, рівні і механізми учіння і научіння. Загальні психологічні особливості 

навчальної діяльності. Предмет навчальної діяльності. Цілі навчальної діяльності. Мотивація 

навчальної діяльності. 

Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 
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Загальні психологічні особливості навчальної діяльності. Предмет навчальної 

діяльності. Цілі навчальної діяльності. Мотивація навчальної діяльності 

Кредит  4. Психологія педагогічної діяльності і психологія вчителя 

Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія особистості вчителя 

Загальна психологічна характеристика педагогічної освіти. Педагогічна діяльність у 

системі інших видів діяльності. Психологічна характеристика функцій педагогічної  

діяльності Психологічна характеристика особистості вчителя 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів Кількість годин 

Усього 

 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології 

Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь 

психологічної науки. 

14 2 2 - - 10 

Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної 

психології. 

 

16 2 4 - - 10 

Усього: 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Психологія виховання 

 

Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом 

виховання. 

30 2 8 - - 20 

Усього: 30 2 8 - - 20 

Кредит  3. Психологія навчання.  

Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія 

навчальної діяльності школяра. 

 

16 2 4 - - 10 

Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

 

14 2 2   10 

Усього: 
30 4 6 - - 20 

Кредит  4. Психологія педагогічної діяльності і  

психологія вчителя 

 

Тема 6 Психологія педагогічної діяльності. 

Психологія особистості вчителя 

 

30 2 8 - - 20 

Усього: 
30 2 8 - - 20 

Усього годин: 
120 12 28 - - 80 

 

 

Заочна  форма навчання 

Назви кредитів Кількість годин 

Усього 
 

у тому числі 

л П лаб кон ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології 
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Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь 

психологічної науки. 

12 1 1 - - 10 

Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної 

психології. 

 

18  1 - - 17 

Усього: 30 1 2 - - 27 

Кредит  2. Психологія виховання 

 

Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом 

виховання. 

30 1 2 - - 27 

Усього: 30 1 2 - - 27 

Кредит  3. Психологія навчання.  

Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія 

навчальної діяльності школяра. 

 

12 1 1 - - 10 

Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

 

18  1   17 

Усього: 
30 1 2 - - 27 

Кредит  4. Психологія педагогічної діяльності і  

психологія вчителя 

 

Тема 6 Психологія педагогічної діяльності. 

Психологія особистості вчителя 

 

30 1 2 - - 27 

Усього: 
30 1 2 - - 20 

Усього годин: 
120 4 8 - - 108 

 

 

 

 

 

 

 

5.Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології  

1. Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. 2 

2. Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

 

2 

 Кредит  2. Психологія виховання 

 

 

3 Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 2 

 Кредит  3. Психологія навчання. Психологія педагогічної 

діяльності і психологія вчителя 

 

4 Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної 2 
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діяльності школяра. 

 

5 Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

 

2 

 Кредит  4.  Психологія педагогічної діяльності і  

психологія вчителя 

 

6 Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія особистості 

вчителя 

 

2 

Разом: 12 

 

5.Теми лекційних занять 

Заочна  форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології  

1. Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. 1 

2. Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

 

 

 Кредит  2. Психологія виховання 

 

 

3 Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 1 

 Кредит  3. Психологія навчання. Психологія педагогічної 

діяльності і психологія вчителя 

 

4 Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної 

діяльності школяра. 

 

1 

5 Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

 

 

 Кредит  4.  Психологія педагогічної діяльності і  

психологія вчителя 

 

6 Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія особистості 

вчителя 

 

1 

Разом: 4 

 

 

 

6.Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології  

1. Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. 2 

2. Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

 

4 

 Кредит  2. Психологія виховання 

 

 

3 Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 8 

 Кредит  3. Психологія навчання. Психологія педагогічної  
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діяльності і психологія вчителя 

4 Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної 

діяльності школяра. 

 

2 

5 Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

 

4 

 Кредит  4.  Психологія педагогічної діяльності і  

психологія вчителя 

 

6 Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія особистості 

вчителя. 

8 

Разом: 28 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології  

1. Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. 1 

2. Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

 

1 

 Кредит  2. Психологія виховання 

 

 

3 Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 2 

 Кредит  3. Психологія навчання. Психологія педагогічної 

діяльності і психологія вчителя 

 

4 Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної 

діяльності школяра. 

 

1 

5 Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

 

1 

 Кредит  4.  Психологія педагогічної діяльності і  

психологія вчителя 

 

6 Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія особистості 

вчителя. 

2 

Разом: 8 

 

7.Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології  

1. Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь психологічної науки.Тема 

Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

Самостійна робота  № 1.  

1. Повідомлення на тему: 

1. Психологічні особливості особистісного розвитку 

2. Розвиток самосвідомості особистості дитини. 

3. Розвиток спонукальної сфери учня. 

4. Сутність розвивального навчання за системою В.Давидова-
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Д.Ельконіна 

5. Особливості розвитку і виховання особистості у дошкільному 

віці 

6. Особливості розвитку і виховання особистості у молодшому 

шкільному віці 

7. Історія розвитку педагогічної психології 

8.Місце педагогічної психології у системі психологічних наук 

9.Характеристика методів педагогічної психології 

10. Психологічні основи керівництва процесом виховання 

11. Діяльність як чинник розвитку особистості 

12.Роль навчання і виховання у психічному і особистісному 

розвитку дитини. 

13.Аналіз концепцій психічного і особистісного розвитку в 

освітньому процесі. 

14.Аналіз основних теорії виховання і навчання. 

15. Роль психологічних впливів і стратегій у вихованні 

16.Навчальна діяльність учня у психологічній структурі навчання 

17. Характеристика навчальних впливів у психологічній структурі 

методів викладання 

18.Психологічні характеристика факторів ефективності навчання. 

19. Психологічні засади індивідуалізації та диференціація навчання. 

20. Психологічні засади роботи з обдарованими дітьми  

21. Психологічні засади роботи з відстаючими у навчанні дітьми. 

22.Психологічна характеристика особистості вчителя  

23. Аналіз професійної самосвідомості  вчителя  

24.Соціально-психологічні проблеми адаптації молодого вчителя до 

умов педагогічної діяльності  

2.Словник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 Кредит  2. Психологія виховання  

2. Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 

Тема 4. Критерії вихованості і психологія виховного впливу 

Самостійна робота № 2. 

1.Презентація-проєкт на тему: 

1.Історія розвитку педагогічної психології 

2.Психологія навчання 

3.Психологія виховання 

4.Психологія особистості вчителя (вихователя) 

5.Психологія педагогічної діяльності  

2. Есе на тему: «Психологічні умови, що сприяють встановленню 

доброзичливих стосунків вихователя з групою дошкыльників». 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 Кредит  3. Психологія навчання.   

3.   Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної 

діяльності школяра. 

Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

Самостійна робота № 3. 

1.Індивідуальне завдання. Розробка тестів.  

 

20 

4. Кредит  4 Психологія педагогічної діяльності і психологія 

вчителя 

 

 Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія 

особистості вчителя 

Самостійна робота № 4. 

20 
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КП (конспект пероджерела) 

Контрольна робота 

Разом:  80 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології  

1. Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь психологічної науки.Тема 

Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

Самостійна робота  № 1.  

1. Повідомлення на тему: 

1. Психологічні особливості особистісного розвитку 

2. Розвиток самосвідомості особистості дитини. 

3. Розвиток спонукальної сфери учня. 

4. Сутність розвивального навчання за системою В.Давидова-

Д.Ельконіна 

5. Особливості розвитку і виховання особистості у дошкільному 

віці 

6. Особливості розвитку і виховання особистості у молодшому 

шкільному віці 

7. Історія розвитку педагогічної психології 

8.Місце педагогічної психології у системі психологічних наук 

9.Характеристика методів педагогічної психології 

10. Психологічні основи керівництва процесом виховання 

11. Діяльність як чинник розвитку особистості 

12.Роль навчання і виховання у психічному і особистісному 

розвитку дитини. 

13.Аналіз концепцій психічного і особистісного розвитку в 

освітньому процесі. 

14.Аналіз основних теорії виховання і навчання. 

15. Роль психологічних впливів і стратегій у вихованні 

16.Навчальна діяльність учня у психологічній структурі навчання 

17. Характеристика навчальних впливів у психологічній структурі 

методів викладання 

18.Психологічні характеристика факторів ефективності навчання. 

19. Психологічні засади індивідуалізації та диференціація навчання. 

20. Психологічні засади роботи з обдарованими дітьми  

21. Психологічні засади роботи з відстаючими у навчанні дітьми. 

22.Психологічна характеристика особистості вчителя  

23. Аналіз професійної самосвідомості  вчителя  

24.Соціально-психологічні проблеми адаптації молодого вчителя до 

умов педагогічної діяльності  

2.Словник  
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 Кредит  2. Психологія виховання  

2. Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 

Тема 4. Критерії вихованості і психологія виховного впливу 

Самостійна робота № 2. 

1.Презентація-проєкт на тему: 

1.Історія розвитку педагогічної психології 

2.Психологія навчання 
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3.Психологія виховання 

4.Психологія особистості вчителя (вихователя) 

5.Психологія педагогічної діяльності  

2. Есе на тему: «Психологічні умови, що сприяють встановленню 

доброзичливих стосунків вихователя з групою дошкыльників». 

 

 

27 

 Кредит  3. Психологія навчання.   

3.   Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної 

діяльності школяра. 

Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

Самостійна робота № 3. 

1.Індивідуальне завдання. Розробка тестів.  

 

27 

4. Кредит  4 Психологія педагогічної діяльності і психологія 

вчителя 

 

 Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія 

особистості вчителя 

Самостійна робота № 4. 

КП (конспект пероджерела) 

Контрольна робота 

27 

Разом:  108 

 

8.Форми роботи та критерії оцінювання 
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

F* 1-34 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту 

рекомендованої літератури, написання есе, здатності публічно чи письмово представляти 

певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, екзамен) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 
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Студенту виставляється відмінно,  якщо:  мають глибокі і повні знання з 

дисципліни; вільно використовують термінологічний апарат; на високому рівні володіють 

вміннями й навичками з організації дослідження; здатні до розв’язання теоретико-практичних 

завдань;  володіють вміннями наукового аналізу та синтезу при дослідженні особливостей 

психологічного консультування  особистості; творчо підходять до їх інтерпретації та 

демонструють самостійність і оригінальність суджень;  вміють визначати та зіставляти 

провідні положення наукових праць з педагогіки; чітко формулюють власну думку та 

переконливо аргументувати її, в тому числі в дискусії;  виявляють високий рівень 

мовленнєвої культури;  припускаються кількох несуттєвих помилок, які швидко і самостійно 

виправляють.  

Студенту виставляється дуже добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  

виявляють розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й 

навичками цілісного підходу до організації  дослідження та психологічного консультування;  

здатні до розв’язання теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на 

підтвердження власних думок;  демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  

припускаються певної кількості суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   

 Студенту виставляється добре, якщо мають добрі знання з дисципліни;  виявляють 

розуміння основних понять;  на достатньому рівні володіють вміннями й навичками цілісного 

підходу до організації дослідження та психологічного консультування;  здатні до розв’язання 

теоретико-практичних завдань; вміють добирати докази на підтвердження власних думок;  

демонструють добрий рівень мовленнєвої культури;  припускаються певної кількості 

суттєвих помилок, які самостійно виправляють.   

Студенту виставляється достатньо, якщо мають задовільний рівень знань з 

дисципліни;  виявляють розуміння окремих понять;  під керівництвом викладача аналізують і 

наводять приклади з них;  здатні  за  зразком  розв’язувати  теоретико-практичні 

завдання; вміють добирати докази на підтвердження власних думок, використовувати 

словниково-довідкову літературу;  демонструють задовільний рівень мовленнєвої культури; 

припускаються значної кількості помилок, які виправляють під керівництвом викладача.  

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо частково та поверхово 

відтворюють навчальний матеріал, називаючи окремі факти;   виявляють нерозуміння, 

розв’язання завдань теоретико-практичних завдань; демонструють вкрай низький рівень 

мовленнєвої культури;  припускаються великої кількості помилок та  є здатними виправити їх 

із допомогою викладача.   

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від    200-400 балів (за 4 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 кредити 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Накопичу 

вальні бали/ 

Сума 

Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит 

3 

Кредит 

4 

 

20 400 

Т1 Т2 Т3 

 

Т4 Т5 Т6   

50 50 100 50 50 80 

 

Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 балів.  

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання 

до практичних занять, завдання для самостійної роботи (повідомлення, есе, індивідуальні 
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завдання, термінологічний словник),  контрольні роботи, поточне опитування, тестування, 

перевірка лекційних зошитів,  перевірка зошитів з практичних робіт. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

10. Методи навчання 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод лекції, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, репродуктивної бесіди, 

евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, самостійне 

спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної дискусії, 

метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод створення ситуації 

інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни 

навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

3. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч.посіб.  К.: Академвидав, 2017. 424с. 

4. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.   К.: Просвіта, 2018. 416 с. 

Допоміжна 

8. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука.  К.: Ельга, Ніка-Центр, 

2016. 400 с. 

9. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник.  Київ: Центр навчальної літератури, 2016. 128с. 

10. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. 3-є вид. К.: Вища школа, 2015. 

487 с. 

11. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. К: Академвидав, 2017. 320с.  

12. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. 2-е вид., 

перероблене та доповнене. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 272 с. 

13. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2015. 

448 с. 

14. Заброцький М.М.  Основи вікової психології: Навчальний посібник.  Тернопіль: 

Навчальна книга  - Богдан, 2015.   112с. 

12. Інформаційні ресурси 

1.https://pidru4niki.com/1821100137149/psihologiya/peredmova_vikova_i_pedagogichna_psihologi

ya 

2.  https://stud.com.ua/88896/pedagogika/pedagogichna_psihologiya 

3. scholar.google.com.ua 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://stud.com.ua/88896/pedagogika/pedagogichna_psihologiya
http://scholar.google.com.ua/citations?user=EaA1kacAAAAJ&hl=ru
http://scholar.google.com.ua/citations?user=EaA1kacAAAAJ&hl=ru
http://scholar.google.com.ua/citations?user=EaA1kacAAAAJ&hl=ru
http://scholar.google.com.ua/citations?user=EaA1kacAAAAJ&hl=ru
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія (педагогічна)» 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

лишається лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння 

матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над книгою. На 

лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання навчальної дисципліни, 

методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на 

меті дослідження нових напрямків розвитку, а також нових концепції та нових 

матеріалів. Наукова робота виконується самостійно під керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, 

яка виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної 

студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального 

навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 
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Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна 

частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань 

відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-

методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним 

компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно 

самостійна, цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та 

практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою 

навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, 

необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в 

університеті в письмовій формі шляхом написання контрольно-екзаменаційних 

робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості 

виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та 

рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 

роботи під час поточного, змістовно-модульного (проміжного) та семестрового 

(підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за 

традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна модульна 

рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну 
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діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – виконання та 

захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, лабораторних 

робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента 

протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного 

та практичного матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який 

завершується обов’язковим написанням змістовної модульної рейтингової 

контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового 

контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться з 

тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений 

залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання 

результатів поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно 

до критеріїв оцінювання теоретичної та практичної підготовки студента. 

Інформацію про розподіл балів та кількість змістовних модулів викладач 

зобов’язаний довести до відома студентів на початку вивчення навчальної 

дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання контрольних завдань 
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для перевірки фактичного матеріалу відповідних змістовних модулів та 

розв’язування задач. Письмово-усна форма змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) вводиться на підставі рішення кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. 

Завдання ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії 

оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома 

студентів перед проведенням ЗМРКР. 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються студенти, 

які виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. ЗМРКР 

проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість письмової 

компоненти становить одну академічну годину. Якщо запланована письмово-

усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить після 

перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. 

Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи 

викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, 

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. 

При виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним 

матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР 

студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з 

іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, крім дозволених. 

Викладач зобов’язаний контролювати самостійність виконання студентом свого 

завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного 

заходу. 
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При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку 

проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, 

не перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний запис та 

оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, 

оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право 

написати її повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану 

роботу зменшується на 1/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж 

самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився на перше написання 

контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то 

штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше 

ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, він 

може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше, ніж 

на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки цього 

завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри або 

визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути 

зменшена, а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду апеляції 

фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується підписами 

відповідних викладачів. Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений 

термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці контрольного завдання, 

є остаточною. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 
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80 – 89 В дуже добре 

65 – 79 С добре 

55 – 64 D задовільно 

50 – 54 Е достатньо 

35 – 49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

Неприйнятно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Методи контролю 

Контрольна  робота (КР), поточне опитування, індивідуальне опитування, 

комбіноване опитування, метод письмового контролю, тестування, реферат, 

доповідь, презентація, перевірка зошитів, іспит. 

Педагогічна психологія 

Оцінювання 4 кредити = 400 балів 

(  160 б. - іспит; 240 б.- аудиторна та самостійна робота) 
Кредит 1. 

(100 балів) 
Кредит 2. 

(100 балів) 
Кредит 3. 

(100 балів) 
Кредит 4. 

(100 балів) 

кредит 
вид  
контролю 

Аудиторні (20 б.) 

П.1 (10) 

П.2 (5) 

П. 3 (5) 

 

Аудиторні (20 б.) 

П.4 (5) 

П.5 (5) 

П.6 (5) 

П.7 (5) 

 

Аудиторні (20 б.) 

П. 8 (10) 

П.9 (5) 

П.10 (5) 

 

Аудиторні (20 б.) 

П.11 (5) 

П. 12 (5) 

П.13 (5) 

П.14 (5) 

Аудиторна робота 

( 80 балів) 

 

 

Сам. робота 1 (40 б.) 

 
 

Реферат (30) 

Словник (10) 

 

Сам. робота 2(40б.) 

 
 

Презентація (30) 

Есе (10) 

Сам. робота 3 (40 б.) 

 
 

Індивідуальне 

завдання(40) 

(1.Розробка тестів, 

або 2.Участь у 

конференції, друк тез) 

Сам. робота 4 (40 б.) 

 
 

Контрольна 

робота  (20) 
 

Конспект  заняття: 20  

(лекції – 20 балів, 

практичні – 20 балів) 

Самостійна робота 

(160 балів) 

 

 

 

Іспит (40б.) 

 

Іспит (40б.) 

 

Іспит (40б.) 

 

Іспит (40б.) 

 

Іспит (160  балів) 

100 балів 100 балів 100 балів 100 балів Накопичувальні бали/ 

сума 

400 балів 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія (педагогічна)» 

 

План лекційного заняття №1 

Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології 

Лекція 1. Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. 

Сутність, об’єкт і предмет педагогічної психології. Методологічні засади і 

методи педагогічної психології. Структура і функції педагогічної психології. 

Мета і завдання педагогічної психології. Місце педагогічної психології у 

системі психологічних наук. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту педагогічної психології як 

складової  психологічної науки; усвідомити специфіку розвитку педагогічної 

психології; засвоїти мету та завдання педагогічної психології. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 
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ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проєктор, робочі лекційні зошити.   

Базова 

1. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч.посіб.  К.: Академвидав, 2017. 424с. 

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.   К.: Просвіта, 2018. 416 с. 

Допоміжна 

1. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука.  К.: Ельга, Ніка-Центр, 2016. 

400 с. 

2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник.  Київ: Центр навчальної літератури, 2016. 128с. 

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. 3-є вид. К.: Вища школа, 2015. 

487 с. 

4. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. К: Академвидав, 2017. 320с.  

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. 2-е вид., 

перероблене та доповнене. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 272 с. 

6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2015. 

448 с. 

7. Заброцький М.М.  Основи вікової психології: Навчальний посібник.  Тернопіль: 

Навчальна книга  - Богдан, 2015.   112с. 

 

Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  
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Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №2 

Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології 

Лекція 2. Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

Зародження педагогічної психології у давньому світі. Ідеї педагогічної 

психології у середньовіччі та епоху Відродження. Розвиток педагогічної 

психології в епоху Просвітництва. Становлення педагогічної психології у ХХ на 

початку ХХ століття. Основні тенденції розвитку педагогічної психології на 

сучасному етапі. Становлення і розвиток педагогічної психології в Україні 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо розвитку та виникнення педагогічної 

психології; усвідомити специфіку розвитку. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  
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Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

Базова 

1. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч.посіб.  К.: Академвидав, 2017. 424с. 

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.   К.: Просвіта, 2018. 416 с. 

Допоміжна 

1. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука.  К.: Ельга, Ніка-Центр, 2016. 

400 с. 

2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник.  Київ: Центр навчальної літератури, 2016. 128с. 

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. 3-є вид. К.: Вища школа, 2015. 

487 с. 

4. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. К: Академвидав, 2017. 320с.  

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. 2-е вид., 

перероблене та доповнене. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 272 с. 

6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2015. 

448 с. 

7. Заброцький М.М.  Основи вікової психології: Навчальний посібник.  Тернопіль: 

Навчальна книга  - Богдан, 2015.   112с. 
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Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №3 

Кредит 2. Психологія виховання  

Лекція 3. Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 
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Завдання виховання особистості. Керівництво процесом виховання. 

Психологічні механізми виховання. Чинники виховання: активність дитини у 

виховному процесі, виховання і спілкування. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту процесу виховання; усвідомити 

специфіку керівництва процесом виховання; засвоїти психологічні механізми 

виховання. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  
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Базова 

5. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч.посіб.  К.: Академвидав, 2017. 424с. 

6. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.   К.: Просвіта, 2018. 416 с. 

Допоміжна 

15. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука.  К.: Ельга, Ніка-Центр, 

2016. 400 с. 

16. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник.  Київ: Центр навчальної літератури, 2016. 128с. 

17. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. 3-є вид. К.: Вища школа, 2015. 

487 с. 

18. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. К: Академвидав, 2017. 320с.  

19. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. 2-е вид., 

перероблене та доповнене. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 272 с. 

20. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2015. 

448 с. 

21. Заброцький М.М.  Основи вікової психології: Навчальний посібник.  Тернопіль: 

Навчальна книга  - Богдан, 2015.   112с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  
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6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття 

 

План лекційного заняття №4 

Кредит 3. Психологія навчання.  

Лекція 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної 

діяльності школяра. 

Види, рівні і механізми учіння і научіння. Загальні психологічні 

особливості навчальної діяльності. Предмет навчальної діяльності. Цілі 

навчальної діяльності. Мотивація навчальної діяльності. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту психологічних особливостей 

учіння; усвідомити процес навчальної діяльності школяра; засвоїти зміст 

мотивації навчальної діяльності. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 
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3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

Базова 

1. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч.посіб.  К.: Академвидав, 2017. 424с. 

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.   К.: Просвіта, 2018. 416 с. 

Допоміжна 

1. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука.  К.: Ельга, Ніка-Центр, 2016. 

400 с. 

2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник.  Київ: Центр навчальної літератури, 2016. 128с. 

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. 3-є вид. К.: Вища школа, 2015. 

487 с. 

4. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. К: Академвидав, 2017. 320с.  

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. 2-е вид., 

перероблене та доповнене. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 272 с. 

6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2015. 

448 с. 

7. Заброцький М.М.  Основи вікової психології: Навчальний посібник.  Тернопіль: 

Навчальна книга  - Богдан, 2015.   112с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №4 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 
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Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №5 

Кредит 3. Психологія навчання.  

Лекція 5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

Загальні психологічні особливості навчальної діяльності. Предмет 

навчальної діяльності. Цілі навчальної діяльності. Мотивація навчальної 

діяльності. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту психології навчальної діяльності; 

усвідомити процес навчальної діяльності. 
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- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

Базова 

1. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч.посіб.  К.: Академвидав, 2017. 424с. 

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.   К.: Просвіта, 2018. 416 с. 

Допоміжна 

1. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука.  К.: Ельга, Ніка-Центр, 2016. 

400 с. 

2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник.  Київ: Центр навчальної літератури, 2016. 128с. 

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. 3-є вид. К.: Вища школа, 2015. 

487 с. 
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4. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. К: Академвидав, 2017. 320с.  

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. 2-е вид., 

перероблене та доповнене. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 272 с. 

6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2015. 

448 с. 

7. Заброцький М.М.  Основи вікової психології: Навчальний посібник.  Тернопіль: 

Навчальна книга  - Богдан, 2015.   112с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №5 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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План лекційного заняття №6 

Кредит 4. Психологія педагогічної діяльності і психологія вчителя  

Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія особистості 

вчителя 

Загальна психологічна характеристика педагогічної освіти. Педагогічна 

діяльність у системі інших видів діяльності. Психологічна характеристика 

функцій педагогічної  діяльності Психологічна характеристика особистості 

вчителя. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту психології педагогічної діяльності; 

усвідомити зміст психології особистості вчителя; засвоїти зміст психологічної 

характеристики функцій педагогічної діяльності. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 



 52 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

Базова 

1. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч.посіб.  К.: Академвидав, 2017. 424с. 

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.   К.: Просвіта, 2018. 416 с. 

Допоміжна 

1. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука.  К.: Ельга, Ніка-Центр, 2016. 

400 с. 

2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій):Навчальний 

посібник.  Київ: Центр навчальної літератури, 2016. 128с. 

3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. 3-є вид. К.: Вища школа, 2015. 

487 с. 

4. Кузікова С.Б. Основи психокорекції. К: Академвидав, 2017. 320с.  

5. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. 2-е вид., 

перероблене та доповнене. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 272 с. 

6. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. К.: Академвидав, 2015. 

448 с. 

7. Заброцький М.М.  Основи вікової психології: Навчальний посібник.  Тернопіль: 

Навчальна книга  - Богдан, 2015.   112с. 

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №6 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 
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5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ККР) ДЛЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ, 

ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Психологія (педагогічна)» 

                                                   

 

Спеціальність 012. Дошкільна   освіта 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  
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Питання до контрольної  роботи 

 з дисципліни «Психологія (педагогічна)» 

1.Психологічні особливості особистісного розвитку 

2. Розвиток самосвідомості особистості дитини. 

3. Розвиток спонукальної сфери учня. 

4. Сутність розвивального навчання за системою В.Давидова-Д.Ельконіна 

5. Особливості розвитку і виховання особистості у дошкільному віці 

6. Особливості розвитку і виховання особистості у молодшому шкільному віці 

7. Історія розвитку педагогічної психології 

8.Місце педагогічної психології у системі психологічних наук 

9.Характеристика методів педагогічної психології 

10. Психологічні основи керівництва процесом виховання 

11. Діяльність як чинник розвитку особистості 

12.Роль навчання і виховання у психічному і особистісному розвитку дитини. 

13.Аналіз концепцій психічного і особистісного розвитку в освітньому процесі.  

14.Аналіз основних теорії виховання і навчання. 

15. Роль психологічних впливів і стратегій у вихованні 

16.Навчальна діяльність учня у психологічній структурі навчання 

17. Характеристика навчальних впливів у психологічній структурі методів викладання 

18.Психологічні характеристика факторів ефективності навчання. 

19. Психологічні засади індивідуалізації та диференціація навчання. 

20. Психологічні засади роботи з обдарованими дітьми  

21. Психологічні засади роботи з відстаючими у навчанні дітьми. 

22.Психологічна характеристика особистості вчителя  

23. Аналіз професійної самосвідомості  вчителя  

24.Соціально-психологічні проблеми адаптації молодого вчителя до умов педагогічної 

діяльності  
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія (педагогічна)» 

 

1. Загальні положення 

У ході опрацювання змістових кредитів  курсу «Психологія (педагогічна)» 

рекомендуємо використовувати такі види робіт: 

 конспектування змісту тем кредиту або підготовка розгорнутого 

тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих питань із 

наступним їх самостійним вивченням; 

 самостійне опрацювання тем змістовних кредитів  курсу: анотація 

прочитаної наукової літератури з курсу, складання бібліографічного 

опису, виконання тестів, конспектування першоджерел; 

 виконання завдань для самоконтролю. 

2. Загальні вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття з дисципліни «Психологія (педагогічна)»  дають 

можливість студенту самостійно опрацювати зміст матеріалу навчальної 

дисципліни, з яким він частково ознайомлюється у процесі лекційних занять. У 

цьому аспекті практичні та лабораторні заняття є тим додатковим комплексом, 

який розширює та збагачує арсенал знань студентів з навчальної дисципліни й 

активує його навчальну та пізнавальну діяльність. 

Якісна підготовка до практичних занять передбачає готовність студентів 

до обговорення пропонованих питань і вільне володіння матеріалом в межах 

теми практичного (лабораторного) заняття. 
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Підготовку до практичних (лабораторних) занять доцільно починати з 

ознайомлення з питаннями для обговорення та рекомендованої літератури. 

Для кращого засвоєння матеріалу рекомендується підготовка конспекту або 

розгорнутого тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих 

питань, оскільки таке опрацювання матеріалу полегшує його засвоєння й може 

бути використано в подальшому для підготовки до підсумкового заняття та 

іспиту. При виконанні конспектів необхідно фіксувати джерело, звідки взято 

матеріал (бажано з посиланнями на сторінки). 

Використання ксерокопій підручників або іншої рекомендованої літератури 

доцільно лише у процесі попередньої самостійної підготовки, оскільки в такій 

формі навчальний матеріал мінімально структурується, а, отже, гірше 

запам’ятовується й відтворюється студентом. 

2. Вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття передбачають опрацювання та засвоєння отриманої 

теоретичної інформації. Вони сприяють закріпленню знань з певних тем, 

активізації роботи студентів, виявленню їхніх індивідуальних здібностей, 

забезпечують розвиток професійного творчого мислення, пізнавальної мотивації 

і професійного використання знань майбутніх практичних психологів у 

реальних навчальних умовах, а також вільне володіння мовою психологічної 

науки. Практичні заняття складаються з двох взаємопов’язаних ланок – 

самостійного вивчення студентом програмного матеріалу, обговорення на 

заняттях результатів пізнавальної діяльності та поглиблення отриманих 

тематичних знань у процесі виконання практичних вправ. 

Основна мета практичних занять – організація роботи студента з навчальною 

та науковою літературою, яка стосується найважливіших складних питань теми 

або таких, які недостатньо висвітлювалися на лекційних заняттях. При 

обговоренні таких питань студенти мають засвоїти навички узагальнення 
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опрацьованого матеріалу, його доцільного аргументування, опонування точок 

зору співрозмовника, здійснення наукової дискусії. 

Алгоритм підготовки до практичних  занять 

Підготовка студентів до практичних занять передбачає таку послідовність 

роботи: 

1. Ознайомлення з проблемними питаннями для обговорення на 

практичному занятті. 

2. Опрацювання опорного конспекту відповідної лекції. 

3. Самостійне ознайомлення з науковою літературою, дослідницькими 

матеріалами, Інтернет-ресурсами з питань відповідної теми практичного 

заняття. 

4. Визначення сутності незнайомих термінів. Для їх опанування варто 

скористатися психологічними словниками або відповідним розділом 

підручника зі списку рекомендованої літератури. 

5. Виконання завдань для самостійної роботи за відповідною темою 

практичного заняття. 

6. Відповідь на питання самоконтролю. 

7. Здійснення самодослідження за визначеною методикою і створення 

рекомендацій за результатами дослідження (для лабораторних занять). 

8. Підсумком роботи студента є вільне орієнтування у питаннях практичного 

заняття та наукових статтях, рекомендованих до опрацювання, здатність 

висловити власну думку та відстояти її у навчальному діалозі під час 

практичного заняття. 

3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів 

В процесі вивчення дисципліни використовуються такі види контролю. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 



 60 

під час викладання аудиторних і позааудиторних занять. Форми проведення 

поточного контролю визначаються викладачем. 

Кредитний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом 

вивчення окремого кредиту за результатами теоретичного і практичного 

матеріалу, передбаченого кредитом. Форми проведення контролю обираються 

викладачем. Контроль за кредитом  може бути проведений під час лекцій, 

практичних занять або в позааудиторний час. До контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими кредиту. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. 
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Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології  

1. Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. 2 

2. Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

 

4 

 Кредит  2. Психологія виховання 

 

 

3 Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 8 

 Кредит  3. Психологія навчання. Психологія педагогічної 

діяльності і психологія вчителя 

 

4 Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної 

діяльності школяра. 

 

2 

5 Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

 

4 

 Кредит  4.  Психологія педагогічної діяльності і  

психологія вчителя 

 

6 Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія особистості 

вчителя. 

8 

Разом: 28 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології  

1. Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь психологічної науки. 1 

2. Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

 

1 

 Кредит  2. Психологія виховання 

 

 

3 Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 2 

 Кредит  3. Психологія навчання. Психологія педагогічної 

діяльності і психологія вчителя 

 

4 Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної 

діяльності школяра. 

 

1 

5 Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

 

1 

 Кредит  4.  Психологія педагогічної діяльності і  

психологія вчителя 

 

6 Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія особистості 

вчителя. 

2 

Разом: 8 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ, 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ З ДИСЦИПЛІНИ 
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Перелік питань до іспиту 

з дисципліни «Психологія (педагогічна)» 

 

1.Психологічні особливості особистісного розвитку 

2. Розвиток самосвідомості особистості дитини. 

3. Розвиток спонукальної сфери учня. 

4. Сутність розвивального навчання за системою В.Давидова-Д.Ельконіна 

5. Особливості розвитку і виховання особистості у дошкільному віці 

6. Особливості розвитку і виховання особистості у молодшому шкільному віці 

7. Історія розвитку педагогічної психології 

8.Місце педагогічної психології у системі психологічних наук 

9.Характеристика методів педагогічної психології 

10. Психологічні основи керівництва процесом виховання 

11. Діяльність як чинник розвитку особистості 

12.Роль навчання і виховання у психічному і особистісному розвитку дитини. 

13.Аналіз концепцій психічного і особистісного розвитку в освітньому процесі.  

14.Аналіз основних теорії виховання і навчання. 

15. Роль психологічних впливів і стратегій у вихованні 

16.Навчальна діяльність учня у психологічній структурі навчання 

17. Характеристика навчальних впливів у психологічній структурі методів викладання 

18.Психологічні характеристика факторів ефективності навчання. 

19. Психологічні засади індивідуалізації та диференціація навчання. 

20. Психологічні засади роботи з обдарованими дітьми  

21. Психологічні засади роботи з відстаючими у навчанні дітьми. 

22.Психологічна характеристика особистості вчителя  

23. Аналіз професійної самосвідомості  вчителя  

24.Соціально-психологічні проблеми адаптації молодого вчителя до умов педагогічної 

діяльності  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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Спеціальність 012. Дошкільна  освіта 
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Інструктивно-методичні матеріали  з дисципліни  

«Педагогічна психологія» 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього 

Дата 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1. Загальні засади педагогічної психології 

. 

Лекція 1.  Педагогічна психологія як галузь 

психологічної науки. 

1. Сутність, обєкт і предмет педагогічної психології 

2. Методологічні засади і методи педагогічної 

психології 

3. Структура і функції педагогічної психології 

4. Мета і завдання педагогічної психології 

5. Місце педагогічної психології у системі 

психологічних наук 

 2  - -  

Лекція 2.  Виникнення і розвиток педагогічної 

психології 

1. Зародження педагогічної психології у давньому 

світі 

2. Ідеї педагогічної психології у середньовіччі та 

епоху Відродження  

3. Розвиток педагогічної психології в епоху 

Просвітництва 

4. Становлення педагогічної психології у ХХ на 

початку ХХ століття 

5. Основні тенденції розвитку педагогічної 

психології на сучасному етапі 

6. Становлення і розвиток педагогічної психології в 

Україні  

 2  - -  

Практична робота  1.  Методи педагогічної психології 
1. Теоретичні методи дослідження. 

2. Організаційні методи дослідження: порівняльний 

метод, генетичний метод, лонгітюдний метод, 

комплексний метод. 

3. Емпіричні методи: метод спостереження, метод 

експерименту, метод бесіди, метод інтервю, 

метод анкетування, метод тестування, метод 

опитування, близнюковий метод, метод аналізу 

продуктів діяльності, проективний метод,  

4. Методи обробки даних 

5. Інтерпретаційні методи. 

6. Група методів, притаманна тільки для 

педагогічної психології. 

  2 - -  

Практична робота 2. Місце педагогічної психології у 

системі психологічних наук 

1. Взаємозв’язок  педагогічної психології з загальною 

психологією. 

2. Взаємозв’язок  педагогічної психології з віковою 

психологією. 

  2 - -  
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3. Взаємозв’язок  педагогічної психології з 

психологією інтелекту. 

4. Взаємозв’язок  педагогічної психології з  

психологією особистості. 

5. Взаємозв’язок  педагогічної психології з  

психологією емоцій, психологією волі, психологією 

здібностей. 

6. Взаємозв’язок  педагогічної психології з 

генетичною психологією. 

7. Взаємозв’язок  педагогічної психології з соціальною 

психологією. 

8. Взаємозв’язок  педагогічної психології з 

диференційною  психологією. 

Практична робота 3. Історія розвитку педагогічної 

психології 

1. Зародження педагогічної психології у давньому 

світі 

2. Ідеї педагогічної психології у середньовіччі та 

епоху Відродження  

3. Розвиток педагогічної психології в епоху 

Просвітництва 

4. Становлення педагогічної психології у ХХ на 

початку ХХ століття 

5. Основні тенденції розвитку педагогічної 

психології на сучасному етапі 

6. Становлення і розвиток педагогічної психології в 

Україні  

7. Автобіографія науковця-представника 

педагогічної психології (на вибір). 

  2    

Самостійна робота  № 1.  

1.Реферат.  

Теми рефератів: 

1. Психологічні особливості особистісного розвитку 

2. Розвиток самосвідомості особистості дитини. 

3. Розвиток спонукальної сфери учня. 

4. Сутність розвивального навчання за системою 

В.Давидова-Д.Ельконіна 

5. Особливості розвитку і виховання особистості у 

дошкільному віці 

6. Особливості розвитку і виховання особистості у 

молодшому шкільному віці 

7. Історія розвитку педагогічної психології 

8.Місце педагогічної психології у системі психологічних 

наук 

9.Характеристика методів педагогічної психології 

10. Психологічні основи керівництва процесом 

виховання 

11. Діяльність як чинник розвитку особистості 

12.Роль навчання і виховання у психічному і 

особистісному розвитку дитини. 

13.Аналіз концепцій психічного і особистісного 

розвитку в освітньому процесі. 

     20 
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14.Аналіз основних теорії виховання і навчання. 

15. Роль психологічних впливів і стратегій у вихованні 

16.Навчальна діяльність учня у психологічній структурі 

навчання 

17. Характеристика навчальних впливів у психологічній 

структурі методів викладання 

18.Психологічні характеристика факторів ефективності 

навчання. 

19. Психологічні засади індивідуалізації та 

диференціація навчання. 

20. Психологічні засади роботи з обдарованими дітьми  

21. Психологічні засади роботи з відстаючими у 

навчанні дітьми. 

22.Психологічна характеристика особистості вчителя  

23. Аналіз професійної самосвідомості  вчителя  

24.Соціально-психологічні проблеми адаптації молодого 

вчителя до умов педагогічної діяльності  

2.Словник ( за кожним кредитом 10 термінологічних 

слів, 40 термінів)  

 

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Психологія виховання 

Лекція 3. Психологічні основи керівництва процесом 

виховання 

1. Завдання виховання особистості 

2. Керівництво процесом виховання 

3. Психологічні механізми виховання 

4. Чинники виховання: активність дитини у 

виховному процесі, виховання і спілкування. 

 

 2  - -  

Практична робота  4.  Теоретичні основи педагогічної 

психології 

1. Наукові уявлення про психіку 

2. Наукові уявлення про особистість як основа 

організації ефективної освіти 

3. Психологічна характеристика суб’єкта  

4. Діяльність як чинник розвитку особистості 

5. Роль навчання і виховання у психічному і 

особистісному розвитку дитини, соціалізація 

особистості та освітній процес. 

6. Навчання шляхом спостереження. Формування 

почуття самоефективності у навчанні. Розвиток 

здатності до саморегулювання 

7. Основні концепції психічного і особистісного 

розвитку в освітньому процесі 

8. Основні теорії виховання і навчання 

  2    

Практична робота 5. Критерії вихованості і 

психологія виховного впливу 

1. Сутність критеріїв вихованості  

2. Зміст виховного впливу 

3. Роль психологічних впливів і стратегій у 

  2    
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вихованні 

4. Особистісна орієнтація виховних технологій, 

гуманізація виховання 

5. Дитина як субєкт виховної взаємодії. 

Практична робота 6. Вікові та індивідуальні аспекти 

виховання 

1. Особливості виховання дітей дошкільного віку. 

2.  Психологічні особливості виховання молодших 

школярів.  

3. Виховання підлітків і старшокласників. 

4. Індивідуальний підхід у вихованні. 

  2    

Практична робота 7. Психологія самовиховання. 

Психологія перевиховання 

1. Особливості самовиховання. 

2. Форми самовиховання. 

3. Особливості перевиховання. 

4. Групи важковиховуваних школярів. 

5. Вихователь як субєкт виховної діяльності. 

Організація педагогом виховного оточення. 

6. Виховна робота педагога (вчителя початкової 

освіти, вихователя) з колективом (учнів, 

вихованців). 

  2    

Самостійна робота № 2. 

1.Презентація-проект на тему: 

1.Історія розвитку педагогічної психології 

2.Психологія навчання 

3.Психологія виховання 

4.Психологія особистості вчителя (вихователя) 

5.Психологія педагогічної діяльності  

2. Есе на тему: «Психологічні умови, що сприяють 

встановленню доброзичливих стосунків вчителя 

(вихователя) з класом (групою). 

 

     20 

КРЕДИТ 2 30 2 8 - - 20 

Кредит  3. Психологія навчання 

Лекція 4. Психологічні особливості учіння. Види, 

рівні і механізми учіння і научіння 

 2  - -  

Лекція 5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

1. Загальні психологічні особливості навчальної 

діяльності  

2. Предмет навчальної діяльності  

3. Цілі навчальної діяльності  

4. Мотивація навчальної діяльності  

 2     

 Практична робота  8. Особливості 

навчальної діяльності  
1. Психологічна характеристика навчальних дій і їх 

видів.  

2. Результат навчальної діяльності  

3. Операції і способи навчальної діяльності  

4. Саморегуляція навчальної діяльності  

5. Засоби навчальної діяльності  

  2    
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6. Вікові характеристики субєктів навчальної 

діяльності  

7. Здатність до навчання (научуваність) 

8. Невстигаючі учні у навчальній діяльності  

9. Психологічні особливості самостійної роботи як 

вищої форми навчальної діяльності учня. 

 Практична робота  9. Психологічні 

основи оптимізації навчання 

 1. Загальна характеристика навчання. 

 2. Психологія викладання навчального 

матеріалу і керівництво розвитком учня 

 3. Навчальна діяльність учня у 

психологічній структурі навчання 

 4. Навчальні впливи у психологічній 

структурі методів викладання 

 5. Психологія методів навчання 

 6. Навчання у співробітництві . 

 7. Соціально-психологічні механізми 

навчання. 

  2    

Практична  робота 10. Психологія типів і видів 

навчання 

1.Психологічна характеристика типів навчання 

2. Психологічна характеристика видів навчання 

3. Психологія засвоєння і розуміння знань і понять 

4. Психологічні умови формування навичок 

5. Психологічні характеристика факторів ефективності 

навчання. 

6. Психологічні засади індивідуалізації та диференціація 

навчання. 

7. Психологічні засади роботи з обдарованими дітьми  

8. Психологічні основи роботи з відстаючими у навчанні 

дітьми. 

9. Вікові аспекти навчання. 

   2    

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне завдання: 

1)Участь у конференції,  друк тез 

або  

2)Розробка тестів. (40 тестів: 10 тестів за кожним 

кредитом та по 4 варіанти відповіді) 

 

     20 

КРЕДИТ 3 
30 4 6 - - 20 

Кредит  4. Психологія педагогічної діяльності і психологія вчителя 

Лекція 6. Психологія педагогічної діяльності. 

Психологія особистості вчителя 

1. Загальна психологічна характеристика 

педагогічної освіти 

2. Педагогічна діяльність у системі інших видів 

діяльності 

3. Психологічна характеристика функцій 

педагогічної  діяльності  

4. Психологічна характеристика особистості вчителя 

 2  - -  
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Практична робота  11.  Психологічна структура 

педагогічної діяльності  

1. Загальна психологічна характеристика 

педагогічної освіти 

2. Педагогічна діяльність у системі інших 

видів діяльності 

3. Психологічна характеристика функцій 

педагогічної  діяльності  

4. Формальні психологічні характеристики 

педагогічної діяльності 

5. Соціально-психологічні аспекти 

педагогічної діяльності. 

  2    

Практична робота  12. Педагог як субєкт педагогічної 

діяльності  

1. Субєкт-субєктна взаємодія в педагогічній 

діяльності  

2. Педагогічні уміння 

3. Педагогічна діяльність як процес розв’язання 

педагогічних завдань 

4. Педагогічні здібності  

5. Психологічна характеристика педагогічної 

майстерності і її рівнів 

6. Психологія стилів педагогічної діяльності  

  2    

Практична робота  13. Психологія особистості 

вчителя 

1. Психологічна характеристика особистості вчителя  

2. Професійна самосвідомість вчителя  

3. Стресостійкість як значуща риса особистості 

вчителя. 

4. Професійна відповідність (придатність) вчителя  

5. Взаємодія учителя із соціальним оточенням, 

адаптація його до умов професійної діяльності: 

психологія авторитету учителя в колективі; 

соціально-психологічні проблеми адаптації 

молодого вчителя до умов педагогічної діяльності  

6. Індивідуальність і професійна деформація 

педагога: внутріособистісні конфлікти педагога і 

їх прояв у професійній діяльності  

   2    

Практична робота 14. Педагогічна психологія 

аномальних і екстремальних випадків 

1. Патологія батьків і її вплив на розвиток дітей. 

2. Затримка інтелектуального розвитку  

3. Розлади у дитячому віці 

4. Дитина в екстремальній ситуації 

5. Насильство та ситуації, пов’язані із загрозою 

життю дитини. 

6. Суїциди серед дітей і підлітків. 

7. Переживання синдрому втрати. 

  2    

Самостійна робота № 4. 

1) Конспект заняття (лекційні, практичні)   

2) Контрольна робота 

  

     20 
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КРЕДИТ 4 
30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
120 12 28 - - 80 

 

Педагогічна психологія 

Оцінювання 4 кредити = 400 балів 

(  160 б. - іспит; 240 б.- аудиторна та самостійна робота) 
Кредит 1. 

(100 балів) 
Кредит 2. 

(100 балів) 
Кредит 3. 

(100 балів) 
Кредит 4. 

(100 балів) 

кредит 
вид  
контролю 

Аудиторні (20 б.) 

П.1 (10) 

П.2 (5) 

П. 3 (5) 

 

Аудиторні (20 б.) 

П.4 (5) 

П.5 (5) 

П.6 (5) 

П.7 (5) 
 

Аудиторні (20 б.) 

П. 8 (10) 

П.9 (5) 

П.10 (5) 

 

Аудиторні (20 б.) 

П.11 (5) 

П. 12 (5) 

П.13 (5) 

П.14 (5) 

Аудиторна робота 

( 80 балів) 

 

 

Сам. робота 1 (40 б.) 

 

 

Реферат (30) 

Словник (10) 

 

Сам. робота 2(40б.) 

 

 

Презентація (30) 

Есе (10) 

Сам. робота 3 (40 б.) 

 

 

Індивідуальне 

завдання(40) 

(1.Розробка тестів, 

або 2.Участь у 

конференції, друк тез) 

Сам. робота 4 (40 б.) 

 

 

Контрольна 

робота  (20) 
 

Конспект  заняття: 20  

(лекції – 20 балів, 

практичні – 20 балів) 

Самостійна робота 

(160 балів) 

 

 

 

Іспит (40б.) 

 

Іспит (40б.) 

 

Іспит (40б.) 

 

Іспит (40б.) 

 

Іспит (160  балів) 

100 балів 100 балів 100 балів 100 балів Накопичувальні бали/ 

сума 

400 балів 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

 

3/задов./ зараховано 

 E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

 
Не зараховано 

Список рекомендованої літератури 

Базова література 

1. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч.посіб. – К.: Академвидав, 2007. -424с. 

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч.посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. 

–  К.: Просвіта, 2001. -416 с. 

Допоміжна література 

1.Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С. Максименко,  К. Максименко, О. Главник – 

К.: Мікрос-СВС, 2003. – 111 с. 
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2.Амонашвили Ш. А. Размышление о гуманной педагогике. – М.: Изд. Дом Шалвы 
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4.Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 2: Особистісно-орієнтований підхід: 
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Касаткина. – Л.: Наука, 1978. – 143 с.  
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16. Дружинин В.Н. Психология семьи. – М.: Просвещение, 1996.- 204 с. 
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18. Карпенко Н. Страх: позитивна та негативна роль у розвиткові дітей // Дошк. 

виховання. - 1997. - № 12. - С. 18-19.  

19. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. – М.: Наука, 1983. – 368 с.  

20. Ковалев А. Г. Психология личности. – М.: Просвещение, 1966. – 391 с.  

21. Коломинский Я. Л. Психология детского коллектива. – Минск: Народна асвета, 

1984. – 240 с.  

22. Кон И.С. Ребёнок и общество: (Историко-этнографическая перспектива). – М.: Наука, 1988. 

– 270с.  

23. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. К.:Літера, 

ЛТД, 2006. – 416с. 

24. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С.Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 

2004. – 400с.  

25. Корчак Януш. Как любить ребенка / Пер. с пол. – М.:      Просвещение, 1990. – 492 

с. 

26. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. 

Л. М. Проколієнко. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с.  

27. Кочетов А.И. Организация самовоспитания школьников: Кн. для учителя. – Минск: 

Народная асвета, 1990. – 175 с. 

28. Кочубей Б.И., Новикова Е.В. Лики и маски тревоги// Воспитание школьников. – 

1990. - №6. – С. 34 – 41. 

29. Крайг Г. Психология развития. – СПб: Изд-во “Питер”, 2000. – 192 с.  

30. Краткий психологический словарь / Под ред. А. В. Петровского,     М. Г. 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія (педагогічна)» 

Студенти повинні навчитись раціонально організувати самостійну 

навчально-пізнавальну роботу у рамках вивчення дисципліни та оволодіти 

навчальним матеріалом на запланованому рівні. Рекомендована 

література (див. п. "Література до дисципліни") може використовуватись разом 

із будь-якими іншими навчально-методичними комплексами або навчальними 

матеріалами. Проте підчас вибору останніх перевага повинна надаватися таким 

комплексам / завданням, провідними принципами яких є такі: практична 

реалізація комунікативної компетенції, особистісна спрямованість та 

мотиваційна достатність, автономія творчої навчальної діяльності. 

Видами самостійної роботи, що проводиться підчас аудиторних 

(практичних та лекційних) занять, є такі: 

1. створення конспекту лекцій; 

2. виконання аудиторних практичних завдань; 

3. розв’язання навчально-професійних ситуацій; 

4. нотування навчальних результатів, специфічних аспектів, 

результатів обговорень і дискусій тощо; 

5. написання тестів / контрольних робіт. 

Самостійна робота студентів, що проводиться у позааудиторних 

умовах, складається з таких компонентів: 

1. вивчення теоретичних питань, що розглядаються підчас 

лекцій, та тих, що виносяться на самостійне опрацювання; 

2. формування теоретичних знань про засоби та шляхи 

впровадження елементів новітніх технологій у процес навчання; 
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3. опрацювання наукової, навчально-методичної літератури; 

4. формування практичних навичок та вмінь впровадження 

елементів новітніх технологій у процес навчання; 

5. підготовка до семінарських занять, що включає перегляд 

конспектів лекцій, опрацювання рекомендованої літератури та додаткових 

джерел за темою, що вивчається; 

6. підготовка доповідей, рефератів, практичних розробок за 

темою; 

7. щотижневе повторення основних положень за матеріалами 

лекцій та семінарів; 

8. підготовка до поточних опитувань, рубіжних тестувань та до 

іспиту, що включає перегляд конспектів лекцій та семінарів, опрацювання 

рекомендованої літератури та додаткових джерел за темою, що 

вивчається. 

З метою ефективної організації самостійної роботи студент має 

ознайомитись із планом роботи з вивчення дисципліни, списком рекомендованої 

літератури, формами проведення лекційних і семінарських занять, формами 

контролю та зорієнтуватись на систематичне опрацювання навчальних 

матеріалів, регулярну підготовку до лекційних і семінарських занять. 

Впродовж семестру викладач контролює хід виконання самостійної 

роботи підчас лекційних (бліц-опитування, експрес-тестування), семінарських 

занять (опитування, розв’язання практичних завдань, презентації, обговорення, 

дискусії) та консультацій. 

Студенту варто знати, що викладач у навчальній практиці з даної 

дисципліни забезпечує актуалізацію таких чинників, як: 

1. використання активних методів навчання (надання лекціям 

інтерактивного характеру, семінарам – організаційно-діяльнісного 

характеру); 
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2. побудова навчального процесу з дисципліни як творчої 

науково-дослідницької, конструктивної й методичної роботи; 

3. індивідуалізація завдань, що виконуються в аудиторії та за її 

межами; їхнє урізноманітнення; 

4. самостійне моделювання студентами елементів новітніх 

технологій, що вивчаються, та їхнє впровадження у навчальні ситуації 

підчас семінарських занять; 

5. залучення студентів до оцінювання результатів роботи 

одногрупників (обговорення представлених практичних розробок, 

виявлення недоліків, надання рекомендацій щодо їхнього удосконалення, 

виділення найбільш ефективних форм роботи). 

Підчас самостійної підготовки до занять студентами повинні 

виконуватись завдання з вивчення теоретичних питань та практичні завдання як 

конкретного, так і творчого характеру. Підчас аудиторних занять перевірці 

самостійно підготовлених завдань може передувати їхнє обговорення із 

одногрупниками у парному або груповому режимі за 

підтримки / під керівництвом викладача. Метою таких обговорень є порівняння 

отриманих результатів, взаємоконтроль, внесення корекції, планування 

подальшого опанування теми / вмінь / навичок, стимулювання розвитку 

самоконтролю. 
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Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології  

1. Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь психологічної науки.Тема 

Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

Самостійна робота  № 1.  

1. Повідомлення на тему: 

1. Психологічні особливості особистісного розвитку 

2. Розвиток самосвідомості особистості дитини. 

3. Розвиток спонукальної сфери учня. 

4. Сутність розвивального навчання за системою В.Давидова-

Д.Ельконіна 

5. Особливості розвитку і виховання особистості у дошкільному 

віці 

6. Особливості розвитку і виховання особистості у молодшому 

шкільному віці 

7. Історія розвитку педагогічної психології 

8.Місце педагогічної психології у системі психологічних наук 

9.Характеристика методів педагогічної психології 

10. Психологічні основи керівництва процесом виховання 

11. Діяльність як чинник розвитку особистості 

12.Роль навчання і виховання у психічному і особистісному 

розвитку дитини. 

13.Аналіз концепцій психічного і особистісного розвитку в 

освітньому процесі. 

14.Аналіз основних теорії виховання і навчання. 

15. Роль психологічних впливів і стратегій у вихованні 

16.Навчальна діяльність учня у психологічній структурі навчання 

17. Характеристика навчальних впливів у психологічній структурі 

методів викладання 

18.Психологічні характеристика факторів ефективності навчання. 

19. Психологічні засади індивідуалізації та диференціація навчання. 

20. Психологічні засади роботи з обдарованими дітьми  

21. Психологічні засади роботи з відстаючими у навчанні дітьми. 

22.Психологічна характеристика особистості вчителя  

23. Аналіз професійної самосвідомості  вчителя  

24.Соціально-психологічні проблеми адаптації молодого вчителя до 

умов педагогічної діяльності  

2.Словник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 Кредит  2. Психологія виховання  

2. Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 

Тема 4. Критерії вихованості і психологія виховного впливу 

Самостійна робота № 2. 

1.Презентація-проєкт на тему: 

1.Історія розвитку педагогічної психології 

2.Психологія навчання 

3.Психологія виховання 

4.Психологія особистості вчителя (вихователя) 

5.Психологія педагогічної діяльності  

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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2. Есе на тему: «Психологічні умови, що сприяють встановленню 

доброзичливих стосунків вихователя з групою дошкыльників». 

 Кредит  3. Психологія навчання.   

3.   Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної 

діяльності школяра. 

Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

Самостійна робота № 3. 

1.Індивідуальне завдання. Розробка тестів.  

 

20 

4. Кредит  4 Психологія педагогічної діяльності і психологія 

вчителя 

 

 Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія 

особистості вчителя 

Самостійна робота № 4. 

КП (конспект пероджерела) 

Контрольна робота 

20 

Разом:  80 

 
Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Загальні засади педагогічної психології  

1. Тема 1.  Педагогічна психологія як галузь психологічної науки.Тема 

Тема 2.  Виникнення і розвиток педагогічної психології. 

Самостійна робота  № 1.  

1. Повідомлення на тему: 

1. Психологічні особливості особистісного розвитку 

2. Розвиток самосвідомості особистості дитини. 

3. Розвиток спонукальної сфери учня. 

4. Сутність розвивального навчання за системою В.Давидова-

Д.Ельконіна 

5. Особливості розвитку і виховання особистості у дошкільному 

віці 

6. Особливості розвитку і виховання особистості у молодшому 

шкільному віці 

7. Історія розвитку педагогічної психології 

8.Місце педагогічної психології у системі психологічних наук 

9.Характеристика методів педагогічної психології 

10. Психологічні основи керівництва процесом виховання 

11. Діяльність як чинник розвитку особистості 

12.Роль навчання і виховання у психічному і особистісному 

розвитку дитини. 

13.Аналіз концепцій психічного і особистісного розвитку в 

освітньому процесі. 

14.Аналіз основних теорії виховання і навчання. 

15. Роль психологічних впливів і стратегій у вихованні 

16.Навчальна діяльність учня у психологічній структурі навчання 

17. Характеристика навчальних впливів у психологічній структурі 

методів викладання 

18.Психологічні характеристика факторів ефективності навчання. 

19. Психологічні засади індивідуалізації та диференціація навчання. 

20. Психологічні засади роботи з обдарованими дітьми  

21. Психологічні засади роботи з відстаючими у навчанні дітьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
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22.Психологічна характеристика особистості вчителя  

23. Аналіз професійної самосвідомості  вчителя  

24.Соціально-психологічні проблеми адаптації молодого вчителя до 

умов педагогічної діяльності  

2.Словник  

 

 Кредит  2. Психологія виховання  

2. Тема  3. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 

Тема 4. Критерії вихованості і психологія виховного впливу 

Самостійна робота № 2. 

1.Презентація-проєкт на тему: 

1.Історія розвитку педагогічної психології 

2.Психологія навчання 

3.Психологія виховання 

4.Психологія особистості вчителя (вихователя) 

5.Психологія педагогічної діяльності  

2. Есе на тему: «Психологічні умови, що сприяють встановленню 

доброзичливих стосунків вихователя з групою дошкыльників». 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 Кредит  3. Психологія навчання.   

3.   Тема 4. Психологічні особливості учіння. Психологія навчальної 

діяльності школяра. 

Тема  5. Психологія навчальної діяльності школяра. 

Самостійна робота № 3. 

1.Індивідуальне завдання. Розробка тестів.  

 

27 

4. Кредит  4 Психологія педагогічної діяльності і психологія 

вчителя 

 

 Тема  6. Психологія педагогічної діяльності. Психологія 

особистості вчителя 

Самостійна робота № 4. 

КП (конспект пероджерела) 

Контрольна робота 

27 

Разом:  108 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 
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Спеціальність 012. Дошкільна  освіта 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психологія (педагогічна)» 

(заочна форма навчання) 

 

Одним з важливих етапів підготовки висококваліфікованих спеціалістів є 

написання контрольних робіт. Контрольна робота є своєрідним підсумком 

здобутих студентом теоретичних знань, практичних умінь та навичок. 

Контрольна робота дозволяє перевірити рівень самостійного мислення автора, 

його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити висновки. Мета даних 

методичних вказівок - допомогти студентам написати текст контрольної роботи 

і оформити її згідно з вимогами. Метою контрольної роботи є розвиток у 

студентів здібностей самостійно працювати.  

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі завдання: глибоко 

опрацювати спеціальну та методичну літературу; проаналізувати фактичні дані; 

систематизувати зібраний матеріал; правильно оформити матеріал. 

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Науковість виконання контрольної роботи.  

2. Логічно-послідовне викладання матеріалу.  

3. Самостійність виконання роботи. Робота, яка виконана не 

самостійно, а як результат переписування джерел повертається студенту для 

переробки.  

4. Грамотність та правильність оформлення. 

5. Загальний обсяг контрольної роботи 12-18 сторінок звичайного 

зошиту. Значне перевищення обсягу свідчить про те, що студент погано 

орієнтується в матеріалі. Занадто малий обсяг роботи не дозволяє достатньо 

розкрити тему.  

6. Дотримуватися пропорцій обсягу всіх структурних частин роботи. 

7. Обсяг використаної літератури становить 8-15 джерел. 

Дотримуватись вимог щодо оформлення літератури. 
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8. У разі значних відхилень від вимог до контрольної роботи, вона 

повертається студенту для доопрацювання чи переробки.  

Загальні етапи виконання контрольної роботи:  

1. Вибір номера варіанту контрольної роботи з дисципліни «Вікова 

психологія» здійснюється відповідно номеру в навчальному журналі.  

2. Добір та опрацювання літератури: складання загальної бібліографії; 

конспектування матеріалів; використання багатьох джерел (10-15 джерел). 

Література оформлюється в алфавітному порядку. 

3. Складання плану: план логічний та послідовний (не менш трьох 

розділів).  

4. Написання тексту: чіткість побудови, конкретність викладання; 

структура контрольної роботи (або зміст) складається з: вступу, основної 

частини, загального висновку, списку використаної літератури, додатків. 

Вступ включає: обґрунтування актуальності теми, її наукове та практичне 

значення; визначення предмету та об’єкта дослідження; аналітичний огляд 

літератури, визначення мети та завдань. Основна частина викладає зміст 

дослідження та складається з декількох розділів. Загальні висновки завершують 

контрольну роботу. У стислій формі викладаються основні положення, а також 

рекомендації та пропозиції практичного характеру. Додатки створюються для 

запобігання перевантаженням тексту схемами, таблицями, методиками.  

Вимоги  до  оформлення літератури 

Оформлення наукового матеріалу є наочним свідченням уміння студента 

працювати над літературою та джерелами. 

    Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точку зору. 

 1.  Посилання в тексті. У даному випадку посилання оформлюються в 

скороченому вигляді - береться в дужки 

Наприклад [3, с.23] 

              3-  номер джерела у списку використаної літератури. 

      23-  номер сторінки використаної літератури.       
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Наприклад  [4;6]  4  -  номер джерела  у  списку  використаної  

літератури;  6  -  номер  джерела  у  списку  використаної  літератури. 

2. Список  літературних  джерел   оформлюється наприкінці  роботи  за 

алфавітним порядком. 

Для  кожного  джерела  вказують  прізвище,  ініціали  автору,  повну  

назву  книги,  місце  видання,  видавництво,  рік  видання,  кількість  сторінок.  

Для  статей,  що  опубліковані  в  періодичній  пресі,  зазначають  прізвище,  

ініціали  автора,  назву  статті,  назву  журналу  або  газети,  рік видання,  номер, 

сторінки.  

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Титульна сторінка оформлюється згідно відповідного Положення.  

2. Назви заголовків усередині тексту повинні відповідати назвам у змісті. 

3. Усі факти, положення, цитати необхідно супроводжувати посиланням 

на літературу і джерела, що були опрацьовані. При цьому дотримуватися 

вимог державного стандарту.  

4. Після написання та належного оформлення контрольної роботи 

студент здає її. Керівник пише відгук на контрольну роботу. У разі 

необхідності робота повертається для доопрацювання.  
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Психологічні особливості учіння і научіння 

Існують різні види та рівні научіння, що забезпечується різними механізмами. 

Учіння розвивається та набуває характеру навчальної діяльності. 

Учіння - стихійний або цілеспрямований процес засвоєння людиною знань, 

вироблення вмінь і навичок, розвиток особистості, інтелекту, що відбувається в 

умовах індивідуальної або спільної діяльності, спілкування з ровесниками або 

старшими шляхом спостереження за поведінкою та діяльністю інших людей, їх 

наслідування, а також у процесі сприймання та аналізу інформації у засобах 

масової інформації. 

Процес учіння, що здійснюється під впливом інших людей, називається 

научінням. Це може відбуватися стихійно та цілеспрямовано. Чіткої межі між 

самостійним учінням і научінням не існує. 

Учіння є особливою формою активності людини, її взаємодії з об'єктами 

дійсності, регуляції різних його систем відповідно до певної програми, потреб 

індивіда. Результат учіння відрізняється від змін, зумовлених фізіологічними 

властивостями організму, його дозріванням, функціонуванням, станом тощо. 

Учіння залежне від дозрівання. Воно завжди опосередковане певним рівнем 

біологічної зрілості організму і без неї не може здійснюватися. Так, не можна 

навчити дитину розмовляти доти, доки у неї не дозріють необхідні для цього 

голосовий апарат, відповідні відділи головного мозку. 

Результатом учіння є навченість школяра, яка виявляється у розвитку його 

особистості, інтелекту, засвоєння ним знань, оволодіння вміннями і навичками. 

Вона виникає завдяки діяльності, безпосередньо не зумовленої вродженими 

фізіологічними реакціями організму. 

Між процесами учіння і дозрівання є і зворотна залежність. Так, учіння певною 

мірою впливає на дозрівання організму. Проте учіння сильніше залежить від 

дозрівання, ніж дозрівання від научіння, бо можливості зовнішнього впливу на 

генетично зумовлені процеси і структури в організмі досить обмежені. 

Види, рівні і механізми учіння і научіння 

Існують різні види учіння та научіння, що здійснюються на різних рівнях 

(сенсорному, сенсомоторному, когнітивному) та реалізуються через різні 

навчально-інтелектуальні та соціальні механізми. 
 

Людині доступні й особливі, вищі способи научіння.  

 

Учіння людини відбувається на таких рівнях: 

сенсорному (формується здатність до розрізнення і розпізнавання образів 

сприймання, наприклад кольорів, звуків); 

моторному (вибір і об'єднання рухів у певні програми, а також їх диференціація, 

генералізація і систематизація, наприклад складних рухів з ракеткою у грі в 

теніс); 

сенсомоторному (синтез сенсорного і моторного рівнів), на якому під контролем 

образів сприймання формуються рухові програми); 
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когнітивному (виявлення, аналіз, відбір, узагальнення та закріплення суттєвих 

властивостей і зв'язків предметів, доцільні дії з виявлення цих властивостей і 

зв'язків); 

метакогнітивному (осягнення знань про свій інтелект та інтелектуальну 

діяльність, пам'ять, мислення) рівнях. 

Усі вони взаємопов'язані, однак кожен з них має свої особливості. Попередні 

рівні не зникають і не втрачають свого значення, а перебудовуються, 

підпорядковуються учінню наступного рівня, поступово вплітаючись у його 

структуру. 

 

Учіння та научіння можуть бути і стихійними, тобто відбуватися у результаті 

спілкування, взаємодії людини з іншими людьми і навколишнім світом 

внаслідок включення в різні види діяльності, накопичення досвіду дій з різними 

предметами тощо. Водночас із спонтанним учінням і научінням освоєння знань і 

вмінь може відбуватися і в спеціально організованих умовах як 

цілеспрямований процес. Це научіння є навчанням. 

Навчання - спільна діяльність педагога і дитини, зорієнтована на засвоєння 

знань, умінь і навичок, способів пізнавальної діяльності 

Процеси учіння та научіння реалізуються через такі навчально-

інтелектуальні та соціальні механізми: 

В дидактиці існує ряд теорій навчання, які по-різному пояснюють сутність 

дидактичних процесів і, отже, пропонують будувати його по-різному. 

Види навчання розрізняються за характером викладацької і навчальної 

діяльності, за побудовою змісту, методів і засобів навчання. В дидактиці 

розрізняють пояснювально-ілюстративне, проблемне, програмоване 

навчання. 

Поряд з цими загальновідомими моделями навчання існують і інші, які частіше 

називають дидактичними концепціями або системами. 

Пояснювально-ілюстративне навчання характеризується тим, що вчитель 

викладає, повідомляє знання в обробленому "готовому" вигляді; учні 

сприймають і відтворюють Його. Етапи діяльності вчителя і учня в цьому 

дидактичному процесі мають такий вигляд: 

Діяльність учителя 

1. Повідомляє нові знання, пояснює. 

2. Організовує осмислення навчальної інформації. 

3. Організовує узагальнення знань. 

4. Організовує закріплення навчального матеріалу. 

5. Організовує застосування знань і оцінює ступінь засвоєння. 

Діяльність учня 

1. Сприймає інформацію, виявляє певне розуміння. 

2. Осмислює, поглиблює розуміння матеріалу. 

3. Узагальнює засвоєний матеріал. 

4. Закріплює вивчення шляхом повторення. 

5. Використовує знання у вправах, завданнях та ін. 
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Переваги пояснювально-ілюстративного навчання: систематичність, логічність, 

послідовність, відносно невеликі витрати часу. 

Недоліки: слабо реалізується розвиваюча функція навчання — діяльність учня 

має репродуктивний характер. Однак, саме так здебільшого здійснюється процес 

навчання. Це традиційне навчання за Й.Гербартом. 

Для ефективного учіння та научіння важливо задіяти всі механізми, їх успіх 

залежить від багатьох факторів, передусім від психологічних. Ними є: мотивація 

учіння, довільність пізнавальних процесів, сприймання, пам'яті, мислення, уяви, 

довільність уваги і мовлення, володіння необхідними вольовими та іншими 

якостями особистості (наполегливість, цілеспрямованість, відповідальність, 

дисциплінованість, свідомість, акуратність та ін.), вміння взаємодіяти з людьми 

у спільній діяльності. 

Учіння розвивається разом зі зміною типу, форми та інших характеристик 

діяльності. Перетворення учіння на навчальну діяльність, а научіння - на 

навчання зумовлене необхідністю підготовки людини до висококваліфікованої 

праці. Адже способи використання нею знарядь не фіксуються і не передаються 

механізмами біологічної спадковості. Тому учіння є і цілеспрямованим 

засвоєнням засвоєнням індивідом історично сформованих способів діяльності, 

суспільного досвіду. 

Учіння, що відбуваються в умовах організованого навчання, набуває характеру 

навчальної діяльності . 

Позитивними чинниками научіння є відкритість досвіду, володіння 

педагогічними задатками, доступні пояснення, вдале демонстрування способів 

роботи, постійне позитивне підкріплення, створення сприятливого емоційного 

фону. Наслідком несприятливого для особистості учіння є неоптимальне 

підкріплення, перевага негативного, невротичні стосунки між дорослим і 

дитиною, акцентування уваги на одній зі сторін учіння (наприклад, на 

виробленні практичних умінь та навичок без засвоєння відповідних знань); 

несистематичність знань дорослого; неоптимальність стилю його діяльності, 

закритість досвіду тощо. 

Учіння може відбуватися у процесі діяльності, яка має іншу мету, (наприклад, 

ігрової чи трудової). Його результатами, як правило, є розрізнені, безсистемні 

знання, неоптимальні емпіричні уміння і навички, оскільки за цих умов людина 

засвоює лише те, що стосується її актуальних потреб, інтересів і прагнень. 

Учіння регулюється школярем, який складає програму оволодіння знаннями і 

способами пізнання. Але воно хаотичне, непослідовне і непостійне, бо до нього 

учень звертається несистематично, а тому не може визначати процес навчання. 

Отже, учіння та научіння не завжди мають соціальне організовану форму, на 

відміну від навчальної діяльності, яка організовується у суспільних інститутах 

(дитячому садку, школі, вищому навчальному закладі та ін.). 

Учіння є стійкою, доцільною зміною фізичної і психічної діяльності (поведінки), 

що виникає завдяки попередній діяльності і не залежить від вроджених 

фізіологічних реакцій організму. 

При проблемному навчанні вчитель не повідомляє готових знань, а організує 

учнів на їх пошук: поняття, закономірності, теорії пізнаються в процесі пошуку, 
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спостереження, аналізу фактів, розумової діяльності. Процес навчання, 

навчальна діяльність уподібнюються науковому пошуку і відображаються в 

поняттях: проблема, проблемна ситуація, гіпотеза, засоби розв'язання, 

експеримент, результати пошуку. 

Етапи проблемного навчання такі: 

Діяльність учителя 

1. Створює проблемну ситуацію. 

2. Організує осмислення проблеми і її формулюванням, 

3. Організує пошук гіпотези 

4. Організує перевірку гіпотези. 

5. Організує узагальнення результатів і використання отриманих знань. 

Діяльність учня 

1. Усвідомлює суперечності у явищі, що аналізується. 

2. Формулює проблему. 

3. Висуває гіпотези. 

4. Перевіряє гіпотезу. 

5. Аналізує результати, робить висновки, застосовує отримані знання. 

Переваги проблемного навчання: розвиває розумові здібності, викликає інтерес 

до навчання, пробуджує творчі сили. 

Недоліки: не завжди можна використати через характер навчального матеріалу, 

непідготовленість учнів, кваліфікацію вчителя, вимагає багато часу, у зв'язку з 

цим проблемне навчання використовується нечасто. Як бачимо, така модель 

навчання подібна до тої, що запропонував Д.Дьюї — навчання за допомогою 

дій. У 60-х роках її варіант — навчання за допомогою дослідження — розробляв 

Дж. Брунер, а в Росії - це робили І.Лернер, М.Скаткін, М.Махмутов. 

У програмованому навчанні навчальний матеріал розбивається на дрібні, легко 

засвоювані дози, що послідовно пред'являються учневі для засвоєння. Після 

засвоєння кожної дози здійснюється перевірка рівня знань. Доза засвоєна — 

переходять до наступної. Це і є "крок" навчання: подача, засвоєння, перевірка. 

Структура програмованого навчання така: 

Учитель (підручник, комп'ютер) 
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1. Подає першу дозу матеріалу. 

2. Пояснює першу дозу матеріалу і дії з ним. 

3. Формулює контрольні запитання. 

4. Якщо відповідь правильна, пред'являє другу дозу матеріалу, якщо ні — 

пояснює помилку, повертає до роботи з першою дозою. 

Учень 

1. Сприймає інформацію. 

2. Засвоює першу дозу матеріалу 

3. Відповідає на питання. 

4. Переходить до наступної дози матеріалу. Якщо відповідь неправильна, 

повертається до вивчення першої дози. 

Переваги програмованого навчання: дрібні дози засвоюються легко, темп 

засвоєння вибирається учнем, забезпечується високий результат. 

Недоліки: не всякий матеріал піддається поетапній обробці; обмежується 

розумовий розвиток учня репродуктивними операціями; наявний дефіцит 

емоцій і спілкування в навчанні. 

Ідеї і принципи програмованого навчання сприяли появі ряду нових технологій. 

Наприклад, блочно-модульне навчання, при якому матеріал групується в блоки-

модулі: цільовий, методичний, контрольний. Учні дотримуються вказівок і 

навчаються з великою мірою самостійності. Крім того, в дидактиці 

використовується навчання за алгоритмом; майбутнє має також використання 

електронних засобів з складними навчальними програмами. 

Отже, на озброєнні у вчителя є різноманітні види навчання. Завдання полягає в 

тому, щоб для кожної конкретної ситуації вибрати оптимальний варіант 

навчального процесу. Розв'язанню цього складного завдання допомагає 

методика вибору оптимальних дидактичних рішень. 

На багатовіковому шляху розвитку дидактики висувалася проблема пошуку 

оптимального співвідношення між шкільною освітою, - з одного боку, і рівнем 

розвитку науки в суспільстві, – з другого. На кожному етапі історичного 

розвитку школи як вихідний момент брався той або інший модус цього 

співвідношення. Можна сказати, що в розвитку дидактики пробиває собі 

дорогу загальний закон відповідності шкільної освіти рівню досягнутого 

наукового розвитку людства в сукупності всіх галузей знань. 
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Одним з найважливіших у дидактиці є закон єдності навчання і виховання. Він 

виражає ту об'єктивну істину, що навчання завжди, всіма своїми аспектами і 

елементами - змістом, методами, організацією, закладеною в них ідейною 

спрямованістю, формує в учнів характер діяльності, ставлення до знань і 

навколишнього життя і, в решті-решт, ідеали людини як рушійну силу її 

самоосвіти. І тут виявляється ще один закон – активності учнів у навчанні і 

вихованні. 

Важливою функцією дидактики як науки є пізнання процесу навчання, 

результатом якого є встановлення законів і закономірностей дидактичного 

навчально-виховного процесу. Відзначимо ті закони, які виділили 

Ю.Бабанський, В.Загзвязинський, І. Лернер, М.Махмутов, М.Скаткін та інші, що 

не викликають сумніву. 

1. Закон соціальної обумовленості мети, завдань, змісту і методів навчання – 

розкриває об'єктивний процес вирішального впливу суспільних відносин, 

соціального ладу на формування всіх елементів виховання і навчання. Мова йде 

про те, щоб, використовуючи даний закон, сповна й оптимально 

трансформувати соціальне замовлення на рівень педагогічних засобів і методів . 

2. Закон виховуючого і розвиваючого навчання – розкриває співвідношення між 

оволодінням знаннями, способами діяльності і всебічним розвитком 

особистості. 

3. Закон обумовленості навчання і виховання характером діяльності учнів – 

розкриває співвідношення між педагогічним керівництвом і розвитком 

активності учнів, між способами організації навчання і його результатами. 

4. Закон цілісності і єдності педагогічного процесу – розкриває співвідношення 

частини і цілого в педагогічному процесі, необхідність гармонійної єдності 

раціонального, емоційного, інформаційного й пошукового, змістового, 

операційного і мотиваційного компонентів тощо. 

5. Закон єдності і взаємозв'язку теорії і практики навчання. 

6. Закон єдності і взаємообумовленості індивідуальної і колективної організації 

навчальної діяльності. 

Закономірності навчання – це об'єктивні, суттєві, стійкі, повторювані зв'язки 

між складовими частинами, компонентами процесу навчання. Закономірності - 

це вираження дії законів в конкретних умовах. Особливість поняття 

"закономірності" в дидактиці полягає в тому, що зв'язки, залежності між 

компонентами процесу навчання мають переважно імовірно-статистичний 

характер. Частина з них діє завжди, постійно, незалежно від дії учасників і умов 

процесу, наприклад: мета і зміст навчання залежать від вимог суспільства до 

рівня освіти особистості. Більшість же закономірностей проявляється як 
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тенденція, тобто не в кожному конкретному випадку, а в статистичному ряді, в 

деякій множині випадків. 

Багато закономірностей навчання виявляються дослідним, емпіричним шляхом 

і, таким чином, навчання може здійснюватися на основі досвіду. Однак, 

побудова ефективних систем навчання, ускладнення процесу навчання у зв'язку 

з введенням нових дидактичних засобів вимагає теоретичного знання про 

закони, за якими здійснюється процес навчання. 

Виділяються зовнішні і внутрішні закономірності процесу навчання. Перші 

характеризують залежність навчання від суспільних процесів і умов: соціально-

економічної, політичної ситуації, рівня культури, потреб суспільства в певному 

типі особистості і рівня освіти та ін. 

До внутрішніх закономірностей процесу навчання належать взаємозв'язки між 

його компонентами: між метою і завданнями, змістом, методами, засобами, 

формами. Або це залежність між викладанням, навчанням і навчальним 

матеріалом. Таких закономірностей в педагогічній науці встановлено досить 

багато, більшість з них діє лише при певних умовах. Відзначимо деякі з них: 

1. Існує закономірний зв'язок між навчанням і викладанням: навчальна 

діяльність викладача практично завжди має виховний вплив, який може бути 

позитивним і негативним, більш або менш ефективним, залежати від ряду умов, 

опис яких характеризує частинні прояви даної закономірності. 

2. Існує залежність між взаємодією вчителя та учня і результатами навчання. 

Без цього не може бути процесу навчання. Частинним, більш конкретним 

проявом цієї закономірності є зв'язок між активністю учня і результатами 

навчання: чим інтенсивніша, активніша, більш свідома навчально-пізнавальна 

діяльність школяра, тим вища якість навчання. 

Одиничним (частинним) виявом цієї закономірності є відповідність завдань 

учителя і учня. При невідповідності, неузгодженості мети і завдань ефективність 

навчання знижується. 

3. Міцність засвоєння навчального матеріалу залежить від систематичного 

безпосереднього і наступного повторення вивченого, від включення його в 

раніше пройдений і новий матеріал. 

4. Розвиток розумових умінь і павичок учнів залежить від використання 

пошукових методів, проблемного навчання та інших методів, прийомів і 

засобів, що сприяють активізації інтелектуальної діяльності. 

5. Формування понять у свідомості учнів відбуватиметься лише тоді, коли буде 

організована спеціальна пізнавальна діяльність, спрямована на виділення 

суттєвих ознак, явищ, об'єктів, а також порівняння. 
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Відзначені закономірності слугують ґрунтом для вироблення системи 

стратегічних ідей, які є ядром сучасної педагогічної концепції навчання. В суті 

своїй ця концепція передбачає наступне: 

— спрямованість навчання і виховання на формування особистості, яка володіє 

духовним багатством, загальнолюдськими цінностями і мораллю, всебічно й 

гармонійно розвиненою, здатною до плідної діяльності; 

— єдність організації навчально-пізнавальної, пошукової, творчої діяльності 

учнів як умова формування особистості; 

— органічна єдність навчання і виховання, що вимагає розглядати навчання як 

специфічний спосіб виховання і надання йому розвиваючого і виховного 

характеру; 

— оптимізація змісту, методів, засобів, орієнтація на вибір методів, що 

забезпечують максимальний ефект при відносно невеликих затратах часу і 

праці. 
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