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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, 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, дитяча психологія, педагогіка. 

Навчальна дисципліна складається з 3-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 віку. 

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. 

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). 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 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.  Психологія навчання.  

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. 

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. 

Кредит  3. Психологія педагогічної діяльності і психологія вчителя 

Тема  5. 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 
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З.В.Огороднійчук та ін.   К.: Просвіта, 2018. 416 с. 
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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. 
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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 

 

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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