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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, спеціалізація, рі-

вень вищої освіти 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

залікових модулів –1 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 
           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведін-

кові науки 
(шифр і назва) 

 

 

Спеціальність 053 Пси-

хологія 
(код і назва) 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалавр) 

 
 

Нормативна 

(ВНЗ/студента) 

 

Рік підготовки: 

1-й 2-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

36 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

60 год. 78 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -       0   год. 

Форма підсумкового кон-

тролю:  

іспит 

 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета. Сформувати  у  студентів  знання  про  сутність  та  закономірно-

сті психічного  розвитку  людини  завдяки  власній  активності  по  засвоєн-

ню соціально-історичного  досвіду  та  про  психологічні  особливості  про-

цесу навчання та виховання як цілеспрямованого керування цією діяльністю.  

Сформувати  в  студентів  цілісні  знання  про  психологічні  аспекти  

педагогічної  діяльності  в  сучасних  загальноосвітніх та  вищих  освітніх  

установах. Розвити  в  студентів  основні  професійно-психологічні компете-

нції при  аналізі  якості  результатів  педагогічної  діяльності,  визначенні  

продуктивності  педагогічного  процесу  і  оптимальності  умов  досягнення  

високих результатів у професійній діяльності.  

Завдання: 

- розкрити  сутність  основних  понять,  які  в  сукупності визначають  

психологічну характеристику сучасної педагогічної діяльності;  

- розкрити  й  проаналізувати  предметний  зміст  і  мотивацію  сучасної  

педагогічної діяльності, її види й форми, основні функції й стилі; 

- забезпечити  засвоєння  основних  психологічних  характеристик  

сучасної педагогічної діяльності; 

- прищепити  студентам  навички  аналізу  психологічних  аспектів  

педагогічної  діяльності  з  метою  їх  застосування  в  майбутній  діяльності  

практичного психолога в сфері освіти; 

- сприяти розвитку творчого потенціалу студентів у процесі освоєння  

даного курсу за допомогою спеціально розробленої системи творчих за-

вдань; 

- забезпечення  вивчення  психологічних  аспектів  навчання  і  

виховання студентської молоді; 

- сприяти становленню особистісної професійно-педагогічної позиції  

в аналізі і оцінці педагогічної діяльності фахівців різного профілю сучасних  

освітніх систем; 

- переконати  студентів  у  тому,  що  психологічні  знання –  основний  

науковий  фундамент  педагогічної  діяльності,  який  забезпечує  її  творчий  

характер; 

- сформувати у студентів змістовний інтерес до дітей та студентів, як  

необхідну умову їх майбутньої професії.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів на-

ступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК):  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цін-

ності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 
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розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

в) спеціальних фахових (СК):  

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного до-

свіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних 

явищ. 

СК11. Здатність дотримуватися норм професійної етики.  

(Вказуються компетентності, елементи яких формуються, відповідно до  

стандартів вищої освіти й освітньої програми та їх коди) 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати:  

- завдання психології освіти в системі інших психологічних  

дисциплін; 

- основні категорії, прикладні проблеми психології освіти; 

- теорії психічного розвитку в процесі навчання й виховання в різних  

психологічних школах і напрямках; 

- психологічну сутність найбільш важливих сучасних педагогічних  

інновацій.  

- становлення й розвиток навчальної діяльності;  

- функціональну структуру навчання: мета, мотиви, орієнтовні 

контрольні, оцінювальні компоненти; 

- види навчання й типи розвитку, психічні новоутворення в процесі  

навчання й розвитку; 

- психологічний  зміст,  типологію  та  загальні  засоби  створення  

навчально-виховних ситуацій.  

вміти:  

- використовувати загальні та спеціальні методи психології освіти;  

- визначати та оцінювати критерії ефективності навчання;  

- володіти методами аналізу навчально-виховних ситуацій; 

- аналізувати літературу по психолого-педагогічним проблемам; 
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- розпізнавати та аналізувати психолого-педагогічні ситуації, які виникають 

у навчально-виховному процесі; 

- аналізувати та об`єктивно оцінювати педагогічний досвід (на матеріалі 

розв`язання педагогічних завдань); 

- моделювати та вирішувати типові психолого-педагогічні ситуації у на-

вчально-виховному процесі та позанавчальному спілкуванні з студентством; 

- проводити самостійні психологічні дослідження студентів; 

- аналізувати психологічний зміст та особливості різних форм навчальних 

занять у вищій школі. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Вступ до психології освіти  

Тема 1. Психологія освіти як галузь психологічної науки. Поняття  

психології  освіти.  Об'єкт  і  предмет  психології  освіти.  Місце психології  

освіти  в  системі  психологічної  науки.  Структура  психології освіти.  За-

вдання  психології  освіти  як  науки.  Зв'язок  психології  освіти  з іншими 

галузями психології.  

Система  основних  понять  психології  освіти.  Основні  теорії  та  напрямки 

психології освіти. Методи психології освіти. Методологія, метод, методика і  

їх співвідношення в дослідженнях з психології освіти. Класифікація методів 

психології  освіти  (Б.  Г.  Ананьєв).  Метод  зрізів  і  генетичний  метод.  

Характеристика групи емпіричних методів психології освіти: спостереження, 

експеримент,  інтерв'ю,  анкетування,  психодіагностичні  методи.  Метод  

формуючого  експерименту,  особливості  його  планування  і  проведення.  

Використання  тестів  в  дослідженнях  з  психології  освіти.  Інші  класифі-

кації методів психології освіти.  

Основні етапи проведення дослідження в психології освіти.  

Основні поняття: психологія освіти, об'єкт, предметта функції психології  

освіти,  структура  психологія  освіти,  психологія  освіти  та  педагогічна  

психологія;  принципи,  методологія,  методи  та  методики  психологічного  

дослідження  концепція,  метод,  прийом  дослідження,  принцип,  валідність,  
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репрезентативність, анамнез.  

 

Тема 2. Історія та теоретичні основи психології освіти. Становлення  

і  розвиток  психології  освіти  та  педагогічної  психології. Етапи  станов-

лення  психології  освіти  як  науки.  Історична  зміна  предмету психології 

освіти.  

Початковий  етап  розвитку  психології  освіти  (кінець  XIX  -  початок  XX 

ст.): розвиток педагогічної психології в США та Європі (Англія, Німеччина, 

Франція,  Швейцарія  та  ін.).  Відкриття  в  області  психології,  що  зробили 

істотний внесок в розвиток психології освіти (Еббінгауз, Гельмгольц, Вундт 

та ін.) Становлення  психології освітив в Україні в ХVІІ-ХІХ ст. (М. В. Ло-

моносов, М. І. Новиков, Ф, Прокопович, Г. С. Сковорода, В. М.  Татищев,    

Т.Г.  Шевченко  та  ін.).  Внесок  К.Д.Ушинського,  І.М.Сеченова в станов-

лення психології освіти як науки.  

Предмет  і  завдання  психології освіти в Україні наприкінці XIX - на 

початку XX ст. (С. А. Ананьїн, П. Ф. Каптерев, О. Ф. Лазурський, П. Ф. 

Лесгафт, А. П. Нечаєв, С. Ф. Русова, О. І. Сікорський та ін.).  

Розвиток психології освіти педагогічної психології в СРСР (Л. І. Божович, П.  

П.  Блонський,  Л.  С.  Виготський,  П.  Я.  Гальперін, Д.  Б.  Ельконін,  В.  П. 

Зінченко, Б. С. Кобзар, Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв. Н. А. Менчинська,       

С. Л.  Рубінштейн,  та  ін.).  Розробка  проблем  психології  освіти в  Україні 

(М. І. Алексєєва, Г. О. Балл, І. Д. Бех, М. Й. Боришевський, І. С. Булах , Ю. 

З. Гільбух, Т. М. Лисянська, Д. Ф. Ніколенко, С. Д. Максименко, І. О. Сини-

ця, Л. Е. Орбан-Лембрик, П. Р. Чамата, В. І. Чепелєв, та ін.).  

Суперечності і пошуки психології освіти в сучасний період. Перспек-

тиви розвитку психології освіти як науки.  

Методологічні  основи  психології  освіти.  Соціально-історична  

обумовленість  психічного  розвитку  людини  в  процесі  навчання.  Провід-

на  роль  виховання  і  навчання  в  психічному  розвитку.  Діяльнісне опосе-
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редкування  індивідуального  психічного  розвитку.  Взаємозв'язок діяльнос-

ті  та               спілкування  як  умова  становлення  свідомості  особистості.  

Первинність  предметно-практичної  діяльності  в  становленні  психічних  

новоутворень  в  процесі  засвоєння.  Взаємозв'язок  діяльності  і  свідомості.  

Провідна  роль  ціннісно-смислових  утворень  в  розвитку  особистості.  

Виховання  і  навчання  як  особливий  тип  управління  психічним  розвит-

ком  

особистості  за  допомогою  організації  діяльності,  взаємодій,  відносин,  

спілкування.  

Основні  поняття: парадигма,  контекст,  когнітивний,  поведінковий, теорія     

поля,  етапи  розвитку  психології,  основні  напрямки  та  теорії психологіч-

ної  науки,  методологічні  основи,  педологія,  теорія  еволюції, закони пси-

хічного розвитку.     

 

Тема 3. Психологічна сутність навчання. Поняття навчання, учіння, 

навчальна діяльність. Види навчання у  людини:  імпринтинг,  умовно-

рефлекторне,  оперантне,  вікарне,  вербальне; механізми  навчання;  фор-

мування  асоціацій,  повторення,  розрізнення, узагальнення,  інсайд  і  

творчість.  Фактори,  що  визначають  успішність навчання;  розвиненість  

пізнавальних  процесів,  властивостей  особистості  та ін.  

Вплив  основних теоретичних напрямків на психологію навчання.       

Навчальні ситуації. Погляди Я.А. Коменского,  А.  Маслоу,  К.  Роджерса,                  

К.  Дункер  та  ін.   

Навчання як цілеспрямоване та організоване научання, як процес 

стимуляції і управління  зовнішньої  і  внутрішньої  активністю  учня.  

Асоціативна  теорія навчання.  Модель  навчання  як  управління  проце-

сом  накопичення  і  

переробки  чуттєвого  досвіду;  умовно-рефлекторна  теорія  навчання,  

модель  
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процесу  навчання  як  стимуляції  пізнавальної  і  дослідницької  активно-

сті учнів через напрямок і організацію їх практичної діяльності; знакова 

теорія навчання,  модель  процесу  навчання  як  шлях  формування  у  уч-

нів      узагальнених понятійних систем і прийомів розумової діяльності.  

Психологічні  проблеми  інноваційної  діяльності  в  освіті.  Поняття  

педагогічної  інновації.  Рівні  та  види  інновацій.  Організаційно-

управлінські проблеми  інноваційної  діяльності  в  освіти.  Етапи  введен-

ня  освітніх інновацій. Типологія ставлення педагогів до освітніх іннова-

цій.  

Основні поняття: навчання, учіння, научання, освіта, розвиток, навчальна                 

ситуація, особистісно-діяльнісний підхід, інновація, інноваційна діяль-

ність.  

 

Тема 4. Психологічні основи педагогічних технологій.  Шляхи під-

вищення розвивального ефекту навчання. Поняття "педагогічна технологія"  

та  проблема  психологічних  засад  сучасних  педагогічних технологій.  Тео-

ретичні  основи  сучасних  педагогічних технологій.  Базові психолого-

педагогічні  поняття  педагогічної  технології.  Класифікація педагогічних те-

хнологій. Психологічні проблеми педагогічних інновацій.  

Стислий  аналіз  основних  педагогічних  технологій  (на вибір  викла-

дача  в  

залежності  від  спеціфики  факультету).  Технології  вдосконалювання  

навчального  матеріалу  та  управління  процесом  навчання  (технологія  

розвивального  навчання  В.В.Давидова,  теорія  поетапного  формування  

розумових дій (П.Я.Гальперін, Н.Ф. Тализіна), "Діалог культур" (В.А.Біблер,  

С.Ю.Курганов), укрупнення дидактичних одиниць (П.М.Ерднієв), технології  

модульного навчання, технології колективного та групового навчання).  

Програмовані  та  інформаційно-комунікативні  технології  (технологія  

програмованого  навчання,  технології  формування  інформаційної  культу-

ри,  
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технологія  застосування  засобів  ІКТ  в  навчанні  та  керівництві  школою,  

технології  комп’ютерного  уроку,  технології  використання  Інтернету  у на-

вчально-виховному процесі, технологія медіаосвітита використання ЗМІ).  

Технології  активізації  та  інтенсифікації  навчальної діяльностіучнів  

(система  розвивального  навчання  Л.В.Занкова,  проблемне  навчання,  ігро-

ві  

технології,  технологія  сучасного  проектного  навчання,  інтерактивні тех-

нології,  технології  комунікативного  навчання  іншомовній  культурі, тех-

нологія  схемних  та  знакових  моделей  змісту  навчання  (В.Ф.Шаталов), 

"Екологія та розвиток " (Л.В.Тарасов).  

Проблемні  методи.  Психологічна  сутність  проблемної  побудови  

навчально-виховного  процесу.  Типологія  навчальних  проблемних  ситуа-

цій.  

Ефективність використання проблемних методів у процесі навчання. Шляхи  

створення та етапи вирішення проблемних ситуацій у  навчально-виховному  

процесі  з  психології.  Рівні  складності  проблемного  навчання  в  процесі 

навчання.  

Інтерактивні  методи.  Психолого-педагогічна  сутність інтерактивних  

методів  навчання.  Види  інтерактивних  методів:  ігрові  та  тренінгові.  Іг-

рові  

методи,  їх  сутність,  особливості  організації  та  ефективність.  Види навча-

льних  ігор:  ігри-драматизації,  рольові  ігри,  ділові  ігри.  Вимоги  до підго-

товки  та  проведення  ігрових  методів  у  процесі  навчання.  Елементи тре-

нінгів  як  органічний  компонент  інтерактивних  методів  у  навчально-

виховному  процесі. 

Вимоги  до  введення  інтерактивних  методів  у  процес навчання пси-

хології освіти. Інформаційні  методи.  Сутність  та  психолого-педагогічна  

ефективність використання  інформаційних  технологій  у  навчально-

виховному  процесі.  
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Педагогіка співробітництва, гуманно-особистісна технологія 

Ш.А.Амонашвілі. 

Вальдорфська педагогіка, технологія саморозвитку (М.Монтесорі), те-

хнології "Дальтон-план", "Школа-парк", вільної праці.  

Основні  поняття:  навчання,  цілі навчання, "рівень актуального розвитку", 

"зона найближчого розвитку", розвивальний  ефект  навчання,  "педагогічна  

технологія",  класифікація педагогічних  технологій, класифікація педагогіч-

них  технологій,  пинципи  навчання  за  Л.В.Занковим;  теорія розвивального  

навчання  В.В.Давидова;  теорія  поетапного  формування розумових  дій, 

інноваційна діяльність в освіті.  

 

Тема 5. Психологія навчальної діяльності. Психологія  навчальної  

діяльності.  Співвідношення  понять  "научання", "навчання", "навчаль-

на діяльність".  

Діяльність  як  пояснювальний  принцип  в  психології освіти.  Дія  

як одиниця аналізу діяльності. Діяльнісний підхід і діяльнісні теорії на-

вчання у вітчизняній психології. Учіння (навчальна діяльність) як дія-

льність: цілі учіння та їх значущість; мотиви  учіння;  навчальні  дії.  

Проблема  цілей  навчальної  діяльності  та  їх особистісного прийняття  

учнями.  Види  навчальної  мотивації  та проблема  її розвитку. Поняття 

мотивації і мотиву.  

Загальні підходи до формування та корекції  мотивації  навчання.  Про-

блеми  діагностики  мотивації.  Межі  та умови  застосування  методик  

діагностики  мотивації.  Види навчальних дій та їх формування в нав-

чальному процесі. Психологічні закономірності засвоєння знань.  

Психологічні  причини  неуспішності  в  навчанні  та  шляхи  її  

подолання. Типологія невстигаючих учнів. Проблема "відносної неус-

пішності". Контроль  та  оцінювання  результатів  навчальної  діяльнос-

ті.  Перехід  від зовнішнього оцінювання до самооцінювання.  



12 

 

Основні  поняття: учіння,  научання,  навчальна  діяльність, неуспішно-

сті  в  навчанні  ,"відносна  неуспішність", само оцінювання. 

 

Тема 6. Психологія виховання, самовиховання, та перевиховання. Про-

цес  виховання  як  психологічна  проблема.  Проблема соціального запиту  та  

мети  виховання.  Закономірності  та  принципи  виховання.  Методи вихо-

вання. Психологічні механізми функціонування різних стилів виховання. Ви-

ховання дитини на різних етапах розвитку суспільства. 

 Психологічні  механізми  виховання  дитини.  Фактори  та напрямки 

виховання.  Психологічні  основи  підвищення  ефективності  виховного про-

цесу.  

Організація провідної діяльності як засіб виховання. Завдання виховання  

у  різних  вікових  періодах.  Психологічна  характеристика  основних  засо-

бів виховання. Дитячий колектив та його виховні можливості.  

Основні концепції та моделі виховання в сім'ї. Типологія сучасних сі-

мей. Порушення сімейного виховання. Стиль сімейного виховання та його 

вплив на  розвиток  дитини.  Стилі  сімейного  виховання  на  різних  вікових  

етапах розвитку  дитини.  Стиль  сімейного  виховання  дитини-дошкільника.  

Стилі сімейного  виховання  дитини  молодшого  шкільного  віку.  Стиль  сі-

мейного виховання підлітка.  

Психологічна  культура  сім'ї  та  виховання.  Сім'я  як  вихователь  

особистості. Сім'я як персональна мікросередовище розвитку дитини. Вплив  

сім'ї  на  розвиток  дитини.  Характеристика  психолого-педагогічних  чинни-

ків виховання дітей.  

Сімейне життя і виховні функції батьків. Вплив сім'ї на формування 

"Я-концепції"  особистості.  Специфіка  сімейного  виховання:  позитивний  і  

негативний вплив сім'ї.  

Психологічна  культура  освітнього  середовища  та  виховання.  Осно-

вні психологічно  орієнтовані  моделі  шкільного  навчання. Освітнє  середо-

вище школи.  Роль  психологічної  служби  освіти  в  гуманізації  педагогіч-
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ного процесу  і  формування  психологічної  культури  школи.  Взаємодія  

вчителів  і психолога як умова ефективної реалізації психологічної культури 

освітнього середовища школи.  

Соціальні  стереотипи  та  їх  вплив  на  виховання  психічних  власти-

востей. Загальне  поняття  соціального  стереотипу.  Культура  як  фактор  

формування соціальних стереотипів.  

Психологічні  проблеми  самовиховання.  Співвідношення навчання,  

виховання  і  самовиховання.  Самовиховання  –  вища  форма  самоуправ-

ління особистості.  Проблема  педагогічного  управління  самовихованням  і  

її психологічний сенс. Готовність особистості до процесу самовиховання: 

особистісна установка на  моральне  самовиховання;  розвиваюче  середови-

ще,  що  стимулює  до активного  етичного  самовиховання;  педагогічна  

підтримка  і  керівництво педагога  в  моральному  самовихованні;  самостій-

на  активна  діяльність школярів по реалізації потреби в моральному самови-

хованні. Етапи  формування  навичок  самовиховання:   

1.Прийняття рішення.  

2.Самопізнання.  

3.Вибор засобів, складання плану.  

4.Реалізація планів.  

Змістовно-функціональні  особливості  рівнів  прояви  самовиховання  

школярів:  усвідомлення  свого  способу  життя,  осмислення  значущості  тієї  

діяльності, яка вимагає самовиховання; оволодіння практичними навичками  

самостійної  роботи;  складання  програми  самовиховання;  організація  

самовиховання  в  обраній  діяльності;  включення  самовиховання  в  ціліс-

ний процес формування особистості. Умови  організації  процесу  самовихо-

вання  школярів:  реалізація  

між предметних  зв'язків  у  процесі  виховання  і  навчання  школярів;  ціліс-

ний підхід  до  підготовки  дитини  до  самовиховання  на  основі  моделю-

вання; теорія,  методика  і  початковий  досвід  реалізації  завдань  самовихо-

вання; формування  умінь  педагогічної  діагностики;  педагогізація  процесу  
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підготовки  із  залученням  різноманітних  методів,  форм  навчання  школя-

рів умінням самовиховання.  

Мотивація  та  засоби  самовиховання.  Особливості  самовиховання  у  

підлітковому та юнацькому віці.  

Значення взаємовідносин вчителя і учня в самовихованні школярів. Роль  

сім'ї, школи, суспільства в самовихованні учня.  

Основні поняття. Виховання, психічне зараження, наслідування, емпатія,  

ідентифікація,  рефлексія,  саморегуляція  мотивації,  внутрішній  локус кон-

тролю,  риси  особистості,  потреби,  мотиви,  самовиховання, само актуалі-

зація,  виховання,  стійкість  моральних  якостей  особистості, вихованість, 

критерії вихованості. 

Змістовий модуль 2.  Психологія навчально-виховної роботи з студента-

ми.  

Тема 1. Студентство як соціально-вікова група. Психологічна  характерис-

тика  студентства  як  періоду  пізньої  юності  або ранньої  дорослості  (пси-

хофізіологічні  особливості,  протиріччя,  соціальна ситуація  розвитку).   

Вищий  навчальний  заклад  –  один  із  провідних  факторів  соціалізації  

студента  як  фахівця.  Адаптація  студента  до  навчання у  вищій  школі,  

види адаптації, умови ефективності.  

Навчально-професійна  діяльність  як  провідна  в  студентському  віці.  

Формування  професійної спрямованості  особистості студента.  Розвиток  

«Я-концепції» як показника особистісного зростання і професійного станов-

лення студента. Складові та функції «Я-концепції».  

Формування  професійних  та  особистісних  якостей  майбутнього  фахівця.  

Розвиток  творчості  в  студентів.  Самоосвіта  та  самовиховання  студента,  

їх значення  в  його  професійному  зростанні.  Готовність  до  професійної 

діяльності випускника.  

Психологічні  особливості  студентської  групи  та  її  структура.  Рівні  

розвитку студентської академічної групи. Шляхи формування студентського  

колективу. Соціально-психологічні явища в студентській групі та їх вплив на  
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особистість  кожного  студента.  Проблема  лідера  та  лідерства  в  студент-

ській групі.  Соціально-психологічний  клімат  у  групі  та  його  вплив  на  її  

працездатність.  Психологічні  засади  студентського  самоврядування.  Закон 

України "Про вищу освіту" про студентське самоврядування.  

Основні  поняття:  навчально-професійна діяльність,  особливості  мети  та  

мотивів  навчально-професійної  діяльності, «Я-концепція» майбутнього фа-

хівця, самоосвіта та самовиховання студента, готовність  до  професійної  ді-

яльності  випускника,  шляхи  формування студентського колективу, психо-

логічні засади студентського самоврядування. 

 

Тема 2.  Психологічна специфіка навчально-виховного процесу у універ-

ситетах. Загальна  характеристика  навчального  процесу  у  університеті  і 

навчально-професійної  діяльності  як  об'єктів  управління,  психологічний  

аналіз  їх складових.  Поняття  про  управління  в  системі  освіти. Опосеред-

коване  та пряме  управління,  їх  особливості.  Сутність  управління  на-

вчально-професійною  діяльністю  студентів  (соціальна  нормативність  нав-

чальної цільності,  свідомий  характер,  власна  активність,  творчий  підхід), 

кваліфікаційна характеристика та професіограма.  

Педагогічне  управління  навчальним  процесом  у  вищій  школі  та  його  

психологічний  аналіз  із  позицій  сучасних  вимог.  Управління  професій-

ною рефлексією.  Педагогічний  процес  як  цілеспрямована  активна  взаємо-

дія викладача зі студентом.  

Студент  як  суб'єкт  власної  навчально-професійної  діяльності  

Мотиваційна  спрямованість  учіння  студента.  Формування  професійних  

мотивів  навчання.  Власна  пізнавальна  активність  студента,  ї  спрямова-

ність на  засвоєння  професійних  знань,  умінь  і  навичок.  Розвиток  творчо-

го потенціалу студентів під час навчання.  

Психологічні  принципи  організації  навчально-професійної  діяльності  

студентів.  Вимоги  до  навчання,  вміння  вчитися  самостійно.  Психологічні  

аспекти  організації  самостійної  роботи  студентів.  Критерії  ефективності  
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учіння. Причини неуспішності студентів і шляхи їх подолання.  

Єдність  процесів  навчання,  розвитку  та  виховання.  Сучасні  вимоги  

до особистості  фахівця  з  вищою  освітою  та  завдання  виховання  студен-

тів відповідно до пріоритетних напрямів реформування освіти в Україні. Ме-

та та зміст  виховання  студентської  молоді.  Психологічні  механізми  фор-

мування якостей особистості та відповідні функції виховання. Психолого-

педагогічна характеристика  основних  напрямів  реалізації  функцій вихо-

вання  у  вищому навчальному закладі.  

Етапи  становлення  моральної  свідомості  студента.  Критерії  моральної  

вихованості  людини.  Соціально-психологічні  чинники  і  психологічні  

механізми формування національної самосвідомості студентів.  

Роль  педагогічного  спілкування  в  розв'язанні  соціально-моральних за-

вдань  професійної  підготовки  майбутнього  фахівця. Виховна  позиція ви-

кладача  в  педагогічній  комунікативній  взаємодії:  розуміння,  визнання  та 

прийняття  студента.  Активне  рефлексивне  слухання  та «Я-повідомлення»  

н комунікативній взаємодії. Діалогічне спілкування, його характеристика.  

Основні поняття: навчально-професійна діяльність, управління в системі  

освіти,  професійні  мотиви  навчання,  творчий  потенціал  студентів,  вміння  

вчитися  самостійно,  вимоги  до  самостійної  роботи  студентів,  критерії  

ефективності  учіння,  причини  та  види  неуспішності  студентів,  виховання  

студентської  молоді,  критерії  моральної  вихованості людини,  педагогічне  

спілкування, виховна позиція викладача, діалогічне спілкування.  

 

Тема 3. Психологія педагогічної діяльності. Психологія педагогічної ді-

яльності. Загальна характеристика педагогічної діяльності. Структура 

педагогічної діяльності. Конструктивний, організаційний, комунікати в-

ний компоненти педагогічної діяльності.  

Об'єктивні  характеристики  професійної  педагогічної  діяльнос-

ті.  Вимоги до  професійної  компетентності  педагога.  Педагогічна ку-

льтура  особистості педагога.  Спрямованість  особистості  вчителі  як  
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суб'єкта  професійної діяльності.  Професійна  позиція  педагога.  Про-

фесійно значимі  якості особистості  педагога.  Професійна  компетент-

ність  педагога.  Зміст теоретичної  готовності  педагога.  Практична  

готовність  педагога  до професійної  діяльності  Основи  самоосвітньої  

роботи  вчителі.  Професійне самовиховання вчителя. Педагогічна май-

стерність як  вершина професійного становлення педагога.  

Значущість  педагогічного  спілкування  в  навчально -виховному  

процесі. Комунікативна сторона педагогічного спілкування. Мова вчи-

теля. Взаємодія  вчителя  з  учнями.  Проблеми  "педагогічної  дистан-

ції"  та "педагогічного такту". Конфлікт у педагогічному спілкуванні.  

Розуміння  вчителем  учнів.  Перцептивні  "бар`єри"  та  їх  подолання. 

Психологічне  походження  та  прояви  суб`єктивізмів  вчителів;  необ-

хідність запобігання  та  подолання  суб’єктивізмів  у  стосунках вчите-

лів  та  учнів.  

Розвиток педагогічної спостережливості вчителів. Розвиток  та  вдос-

коналення  характеристик  ефективного спілкування вчителя з учнями.  

Педагогічний колектив як умова ефективності праці вчителя.  

Основні  поняття: професійна  педагогічна  діяльність,  структура  

педагогічної  діяльності,  педагогічне  спілкування,  "педагогічна  дис-

танція", перцептивні "бар`єри", суб’єктивізм вчителів, ефективне спіл-

кування. 

 

Тема 4. Психологія особистості педагога та педагогічного колективу. 

Вимоги суспільства і соціальні очікування по відношенню до особистості і  

діяльності  педагога.  Професійно-значущі  якості  вчителя,  вихователя. Ін-

дивідуально-типологічні  особливості  вчителя,  вихователя  і  їх  значення  

в професійній діяльності. Психологічні вимоги до особистості педагога.  

Професіограма  педагога.  Структурно-ієрархічна  модель  особистос-

ті вчителя.  Здібності  в  структурі  суб’єкта  педагогічної  діяльності. Хара-

ктеристика  основних  функцій  і  педагогічних  умінь.  Психологічні вимо-
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ги  до  особистості  педагога.  Стилі  педагогічного спілкування  та педаго-

гічної  діяльності.  Типологія  педагогів  (В.М.Сорока-Росинський, 

Е.Г.Костяшкін,  М.Тален,  Є.І.Рогов,  М.Г.Бобкова,  І.Б.Назарова,  

А.В.Юревіч, Л.М.Мітіна, І.В.Вачков).  

Педагогічні  здібності.  Особливості  формування  Я-концепції  педа-

гога.  

Професійний  розвиток.  Педагогічні  деформації.  Психологічні  проблеми 

саморозвитку та самовдосконалення педагогів.  

Психологія педагогічного колективу. Поняття про педагогічний коле-

ктив, соціально-психологічна  структура  педагогічного  колективу.  Соціа-

льно-психологічний  клімат  колективу  і  його  основні  показники.  Пси-

хологія «педагогічної  команди».  Стилі  керівництва  педагогічним  колек-

тивом. Спрацьовування і психологічна сумісність членів педагогічного ко-

лективу.  

Поняття  про  педагогічну  майстерність  і  педагогічну  культуру. 

Психологічні  аспекти  виявлення,  вивчення,  узагальнення  провідного пе-

дагогічного досвіду. Поняття  про  професійну  деформацію  особистості.  

Прояви  професійної деформації педагога. Явище емоційного вигорання у 

педагогічній діяльності: сутність, фази, засоби подолання.  

Основні  поняття: професіограма  педагога,  особистість  вчителя, педагогі-

чні  здібності,  типологія  педагогів,  педагогічний  колектив, професійна 

деформація особистості педагога. 
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4. Структура навчальної дисципліни  
 

Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Вступ до психології освіти 

Тема 1. Психоло-

гія освіти як  

галузь психологі-

чної науки. 

2 2    6 2 2    8 

Тема 2. Історія 

та теоретичні ос-

нови психології 

освіти. 

2 2 4   6 2 2 2   8 

Тема 3. Психо-

логічна сутність  

Навчання. 

2 2 4   6      8 

Тема 4. Психо-

логічні основи  

педагогічних  

технологій. 

4 4 4   6 2 2 2   8 

Тема 5. Психо-

логія навчальної  

діяльності. 

2 2 4   6      8 

Тема 6. Психо-

логія виховання,  

самовиховання, 

та перевихован-

ня. 

4 4 4   6      10 

Разом за змісто-

вим модулем 1 
16 16 20   36 6 6 4   50 

Змістовий модуль 2. Психологія навчально-виховної роботи з студентами 
Тема 1. Студент-

ство як соціаль-

но-вікова група. 

 

4 4 4   6      8 

Тема 2. Психо-

логічна специфі-

ка навчально-

виховного проце-

су у університе-

тах. 

4 4 4   6      8 
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Тема 3.  Психо-

логічна характе-

ристика педагогі-

чної діяльності. 

2 2 4   6      6 

Тема 4. Психо-

логія особистості  

педагога та педа-

гогічного колек-

тиву. 

4 4 4   6      6 

Разом за змісто-

вим модулем 2 

14 14 16   24      28 

Усього годин  30 30 36    6 6 4   78 

 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Психологія  освіти  як  галузь  психологічної науки.  4 

2 Історія  та  теоретичні  основи психології освіти. 4 

3 Психологічні  основи  педагогічних технологій. 4 

4 Психологічні  основи  педагогічних технологій. 4 

5 Психологічні  основи  педагогічних технологій. 4 

6 Психологія навчальної діяльності. 

 

4 

7 Психологія  виховання,  самовиховання,  та перевихован-

ня. 

4 

8 Студентство  як  соціально-вікова  група. 4 

9 Психологічна  специфіка  навчально-виховного процесу у 

університетах. 

4 
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8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин д/в 

Кількість 

годин з/в 

1 Психологія освіти як галузь психологічної 

науки. 

6 8 

2 Історія та теоретичні основи психології осві-

ти. 

6 8 

3 Психологічна сутність навчання 6 8 

4 Психологічні основи педагогічних техноло-

гій. 

6 8 

5 Психологія навчальної діяльності. 6 8 

6 Психологія  виховання,  самовиховання,  та 

перевиховання. 

6 10 

7 Студентство як соціально-вікова група. 6 8 

8 Психологічна  специфіка  навчально-

виховного  

процесу у університетах. 

6 8 

9 Психологічна  характеристика  педагогічної 

діяльності. 

6 6 

10 Психологія особистості педагога та педагогі-

чного  

колективу. 

6 6 

 Разом  60 78 

 

 

9.Питання підсумкового контролю 

 

1. Соціальна комунікація в освіті 

2. Професійна діяльність психолога в учбовому закладі 

3. Методологія і методи  психології освіти 

4. Спільна діяльність дорослого і дитини 

5. Психологічне супроводження учнів 

6. Професійна деструкція педагога і фактори, її обумовлюють 

7. Види професійної деструкції педагогів 

8. Предмет і завдання  психології освіти 

9. Особливості формування освітнього простору 

10.  Основні правила поведінки педагога в конфліктній ситуації 

11.  Соціалізація особистості в умовах шкільної освіти Україні 

12.  Педагогічне управління конфліктом між учнями у сучасній школі 

13.  Освітній простір  Українських приватних шкіл 

14.  Психологія міжособистісних відносин 

15.  Структура педагогічної діяльності й педагогічної майстерності 
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16.  Встановлення взаєморозуміння суб'єктів освітнього процесу 

17.  Співвідношення навчання та розвитку  (Е. Торндайк, Ж. Піаже, Л.С. 

Виготський) 

18.  Види самоконтролю і самооцінки та їх розвиток в учбовій діяльності 

19.  Психологічна готовність дитини до школи 

20.  Загальні проблеми освіти в старшому шкільному віці 

21.  Співробітництво як спосіб активізації пізнавальної діяльності між уч-

нем та вчителем 

22.  Родина ті Ії роль у вихованні особистості  

23.  Педагогічна майстерність вчителя 

24.  Основні мотиви діяльності педагога  

25.  Основні види стресогенних факторів педагогічної професії  

26.  Емоційне вигорання педагога у школі 

27.  Структура педагогічної діяльності й педагогічної майстерності  

28.  Основні психологічні показники ефективності праці вчителя 

29.  Психологія педагогічної саморегуляції 

30.  Назвіть основні методи стимулювання успішності учнів  

31.  Опішить системний підхід до освіти  

32.  Назвіть бар’єри спілкування  

33.  Закордоні концепції виховання (Країна на вибір) 

34.  Стресостійкість педагогів. Авторитет педагога 

35.  Обгрунтуйте поняття «простір смислів» 

36.  Досвід освіти у  Європі ( за вибором студента) 

37.  Охарактеризуйте виховно-освітній процес у школі 

38.  Зміст психологічної роботи у навчальному закладі 

39.  Опішить конфліктні ситуації і конфлікти в учбовому закладі 

40.  Обґрунтуйте поняття «виховний простір» 

41.  Охарактеризуйте основні труднощі соціалізації дітей 

42.  Характеристика етапів формування моральної поведінки учнів  

43.  Розкрийте поняття «булінгу» у сучасних школах  

44.  Охарактеризуйте динамічні процеси в малій групі (на прикладі класу) 

45.  Психічне вигоряння педагогів як ознака їх професійної деформації 

46.  Опішить стилі діяльності педагогів 

47.  Охарактеризуйте особливості формування груп і колективів у сучасної 

школі 

48.  Розкрийте поняття групи в молодшому шкільному віці в психології 

освіти 

49.  Визначити та обґрунтуйте поняття «особистість в групі», «лідерство», 

«конформність», «дисципліна» 

50.  Опішить співвідношення понять: «соціалізація», «розвиток», «форму-

вання» та «виховання» 

51.  Опішить п’ять видів тактик сімейного виховання 

52.  Опишіть види виховних дій та їх вплив на формування дитини 

53.  Аналіз поведінки вчителя в конфліктній ситуації 
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54.  Опішить основні фактори які впливають на розвиток та самореаліза-

цію педагогів 

55.  Дайте характеристику моделі роботи психолога с педагогом 

56.  Опішить класифікацію педагогічних здібностей (за Н.В. Кузьміною) 

57.  Охарактеризуйте основні умови створювання здорового педагогічного 

клімату в колективі 

58.  Аналіз мовної взаємодії вчителя та учня за системою Н.А. Фландерса 

59.  Охарактеризуйте спеціальні прийоми вселення впевненості в учнів 

60.  Характеристика аналізу ефективності психолого-педагогічних методів 

взаємодії 

61.  Назвіть складові психолого-педагогічні характеристики на учня 

62.  Опішить психолого-педагогічну характеристику на клас 

63.  Опішить тест «Неіснуюча тварина» 

64.  Опішить Тест руки (за Є. Вагнером) 

65.  Опішить тест «Визначення потреб в досягненнях (за Ю. Орловим)» 

66.  Опішить тест «Визначення акцентуації характеру (К. Леонгардом, Г. 

Шмишеком)» 

67.  Опішить тест «Діагностування рівня суб’єктивного контролю (за Дж. 

Роттером, адаптація за Є. Бажіной)» 

68.  Опішить тест «Вивчення особистісного хвилювання (на базі тесту 

А.М. Прихожан)» 

69.  Опішить тест «Від невпевненості до упевненості» 

70.  Опішить тест «Цінності орієнтації (за М. Рокичем)» 

71.  Опішить тест «Готовність до ризику (за Г. Шубертом)» 

72.  Опішить тест «Визначення типу темпераменту (за Г. Айзенком)» 

73.  Перерахуйте основні питання до тесту «Визначення властивостей нер-

вової системи (за Я. Стреляу)» 

74.  Опішить тест «Особистісна шкала прояву хвилювання (за Дж. Тейло-

ром, В. Норакідзом)» 

75.  Опішить тест «Формула темпераменту (на базі тесту А. Белової)» 

76.  Назвіть ведучі та допоміжні підходи в тесті «Самооцінки особистості» 

(за С.А. Будассі) 

77.  Опішить тест ціннісні орієнтації (за М. Рокічем) 

78.  Опішить тест диференційно-діагностичний опрісник  (за Є. Клімовим) 

79.  Розкрийте зміст тесту «Мотивація успіху та боязнь невдач» (за А. Реа-

ном) 

80.  Перелічите відомі вам методики для оцінки функціонального розвитку 

дитини 

81.  Розкрийте зміст методики «Вивчення розвитку логічних операції у мо-

лодших школярів» 

82.  Розкрийте зміст методики «Візерунок» 

83.  Опішить методику  «Постановка учбових цілей» за Б. Блумом 

84.  Сформулюйте типи навчання за П.Я. Гальперіним 
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85.  Опішить методику читання і письма для розвитку критичного мислен-

ня 

86.  Назвіть типи орієнтовних основ дії (за П.Я. Гальперіним) 

87.  Описати методику «Кінетичного малюнку сім’ї» (за Р. Бернсом) 

88.  Описати проективну методику  Рене Жиля 

89.  Описати методику Лабіринт (за Л.А. Венгером) 

90.  Описати шкалу самооцінки (за Ч.Д. Спілбергом, Ю.Л. Ханіним) 

 

 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

Провідна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання 

впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем 

самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-

пошуковий метод. Структура семінарського заняття містить: письмову робо-

тові, питання для обговорення, практичні завдання, дискусію, підведення пі-

дсумків та рекомендовану літературу. 

 

11. Методи контролю 

          Поточний та підсумковий контроль. 

                                                              

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

14. Рекомендована література 

Основна 

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII // Урядовий кур'єр 

від 04.10.2017 — № 186.  

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року. № 2657-VIII. 

Відомості Верховної Ради України від 01.02.2019 р., № 5, ст. 33. 11  

3. Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 р. 

№ 4312-VI. Відомості Верховної Ради України, 2012, № 39, ст. 462.  

4. Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 

2030 року. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2017 р. № 1018-р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-

%D1%80  

5. Наказ МОНУ від 22.05.2018 р. № 509 «Про затвердження Положення про 

психологічну службу у системі освіти України» URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18#Text  

6. Баклицький І. О. Психологія праці: Підручник. К. : Знання, 2008. 655 с.  

7. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. 

Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. К. : Просвіта, 2001. 416 с. 

  8. Зарецкая И.И. Профессиональная культура педагога: Учебное пособие.-2-

е изд., перераб., доп.- / И. И. Зарецкая. – М. : Арманов-центр, 2012. – 160 с. 

 9. Зеер  Э.  Ф.  Психология профессионального образования: учеб.  для  студ. 

высш. учеб. завед. / Э. Ф. Зеер. – М. : Academia, 2009. – 240 с. 40.   

10. Иванова  Е.  О.  Теория  обучения  в  информационном  обществе  /  Е.  О. 

Иванова, И. М. Осмоловская. – М. : Просвещение, 2011. – 190 с. 

11. Ильин Е. П. Психология для педагогов / Е. П. Ильин.– СПб. : Питер, 2012. 

– 640 с. 

12. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія : практикум. – К. : Каравела, 

2009. 224 с.  

13. Педагогічна та професійна психологія : конспект лекцій студентів. Уклад. 
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Богдан Ж. Б., Солодовник Т. О. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 68 с.  

14. Психологія праці та професійної підготовки особистості : навч. посіб. / За 

ред. П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки. – Хмельницький : ТУП, 2001. 303 с.  

15. Сурякова М. В. Психологія професійної праці: Навч. посібник. Дніпро-

петровськ : НМетАУ, 2012. 78 с.  

16. Тодорова І. С. Педагогічна та професійна психологія : навчально-

методичний посіб. Полтава : ПУЕТ, 2012. 81 с. Додаткові  

17. Бочелюк В. Й. Пучина О. В. Організаційна психологія на підприємстві : 

навч. посібник. Київ : Скіф, 2012. 272 с.  

18. Ги Лефрансуа. Прикладная педагогическая психология. СПб. : Прайм-

Еврознак, 2005. 416 с.  

19. Дворник М. С. Прокрастинація в конструюванні особистісного майбутнь-

ого : монографія. Кропивницький : ІмексЛТД, 2018. 120 с.  

20. Заіка В. М. Особливості трансформації особистості людини в ході 

вирішення життєвої кризи. Методичні матеріали / За ред. Л.Г. Перетятько. 

Вид. 3-є, доп. Полтава, 2006. 100 с. 12  

21. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник для вузов. Изд. 2, доп. 

М. : Логос, 2000. 384 с.  

22. Карамушка Л. М., Бондарчук О. І., Грубі Т. В. Методики дослідження 

перфекціонізму, трудоголізму та прокрастинації особистості : методичний 

посібник. Кам’янець-Подільський : ПП «Аксіома», 2019. 80 с.  

23. Климов Е. А. Психология профессионала. М. - Воронеж, 1996. 400 с. 

 24. Копець Л. В. Психологія особистості : навч. посіб. К. : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2007. 460 с.  

25. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особи-

стості. К. : Радянська шк., 1989. 608 с.  

26. Локалова Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 

психопрофилактика : учеб. Пособие. С.Пб. : Питер. 2009. 368 с.  

27. Моргун В. Ф. Проблема периодизации развития личности в психологии : 

учебн. пособие / В. Ф. Моргун, Н. Ю. Ткачева. – М. : МГУ, 1981. – 84 с. 
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посіб. / За. ред. Л. В. Долинської, О. В. Темрук. Київ : Каравела, 2017. 560 с.  

29.Пахоль Б. Є. Професійне благополуччя: огляд ключових концепцій і нау-

кових досліджень феномену. Український психологічний журнал: збірник 

наукових праць / головн.ред. І. В. Данилюк : КНУ імені Тараса Шевченка. К., 

2017. No 2 (4). С. 107- 140.  

30. Педагогічна психологія: навч. посібник / За ред. Л. М. Проколієнко, Д. Ф. 

Ніколенка. – К. : Вища школа, 1991. – 184 с.  

31. Профілактика порушень адаптації молоді до повсякденних стресів і кри-

зових життєвих ситуацій : навч. посіб. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т 

соц. та політ. психології ; за наук. ред. Т. М. Титаренко. К. : Міленіум, 2011.  

32. Профілактика професійного вигорання працівників соціальної сфери : ме-

тодичні рекомендації / за заг. ред. М. А. Авраменка. Лютіж, 2008. 53 с.  

33. Психологічна служба : підруч. / В. Г. Панок, А. Г. Обухівська, В. Д. Ост-
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ник / За ред. П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 

330 с.  

35. Психология человека от рождения до смерти / под ред. А. А. Реана. – М. : 

АСТ, 2015. – 656 с. 

36. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс. – 

С.Пб. : Питер, 2007 – 624 с.  

37. Розвиток особистості у різних умовах соціалізації [Текст] : колективна 

монографія / за наук. ред.: Л. О. Калмикової, Г. О. Хомич. − К. : Видавництво 
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