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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Очна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 
кредитів  – 3 
 
годин – 90 
 
змістових модулів – 2 

 
  
 

Галузь знань 
05 Соціальні та 

поведінкові науки 
 
 

Спеціальність  
053 Психологія 

 
 
 

Рівень вищої освіти: 
Перший (бакалаврський) 

Обов’язкова дисципліна 

 

Рік підготовки: 

3-й 4-й 
Семестр 

1-й 1-й 
Лекції 

18 год. 8 год. 
Практичні, семінарські 

14 год. 4 год. 
Лабораторні 

 год.  год. 
Самостійна робота 

58 год. 78 год. 
 

Форма підсумкового 
контролю:  

іспит 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета – оволодіння здобувачами системних знань з теоретичних та прикладних питань 
педагогічної психології, зокрема стосовно психологічних 
закономірностей навчання та виховання, особливостей педагогічної діяльності, а також 
здійснення практичної підготовки фахівців для роботи в закладах системи освіти різного 
рівня. 

Завдання: 
 розкрити зміст та місце педагогічної психології в системі наукового знання, закони, 

принципи, підходи, методи та психологічний сенс навчання, виховання та педагогічної 
діяльності; 

 розкрити психологічні закономірності процесів навчання і самонавчання, виховання і 
самовиховання; 

 вивчити психологічні особливості розвитку суб'єкта навчання та виховання на всіх 
етапах навчально-виховного процесу; 

 вивчити особливості структури педагогічної діяльності та ролі особистості вчителя як 
організатора навчально-виховного процесу; 

 формувати вміння використовувати теоретичні знання для аналізу поведінки учнів різних 
вікових категорій; 

 сформувати у здобувачів ряд умінь та навичок застосування набутих знань у 
практичних сферах діяльності, активізувати особистісний та творчий потенціал 
майбутнього фахівця. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 
Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 
психології, що передбачають застосування основних психологічних теорій та методів та 
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов. 

 ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  
 СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.  
 СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.  
 СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту. 
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

здобувач повинен: 
 ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань. 
 ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.  
 ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 
особливостей співрозмовника. 

 ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 
просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, 
круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника. 

 ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 
ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен 
знати: 
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 теоретико-методологічні засади педагогічної психології; 
 категоріально-понятійний апарат педагогічної психології; 
 методологічні принципи педагогічної психології; 
 психологічну специфіку освітньої діяльності; 
 психологічні особливості навчання та виховання; 
 психологічні закономірності засвоєння знань, формування умінь та навичок; 
 види соціальних інститутів виховання та методів формування творчо активної 

особистості на різних етапах онтогенезу; 
  психологічну сутність педагогічної діяльності; 
 індивідуально-психологічні фактори впливу на ефективність навчально-

виховного процесу; 
 психологічні характеристики учбово-педагогічної взаємодії та спілкування. 

вміти: 

  аналізувати психолого-педагогічні явища та факти; 
 визначати механізми та закономірності засвоєння учнями соціокультурного 

досвіду, його структурування та збереження в індивідуальній свідомості учня; 
 визначати специфіку організації та управління учбовою діяльністю учнів та 

вплив цих процесів на їх інтелектуальний і особистісний розвиток, а також на 
учбово-пізнавальну активність; 

 визначати психологічні умови та критерії засвоєння знань, а також 
психологічні засади формування операціонального складу учбової діяльності 
на основі вирішення учбових задач; 

 аналізувати особливості соціальної ситуації на всіх етапах вікового розвитку; 
 враховувати психологічні механізми, закономірності навчання та виховання 

при роботі з різними суб’єктами навчально-вихованого процесу; 
 орієнтуватися в сучасних підходах та технологіях навчання знанням та 

поняттям, формування умінь та навичок; 
 застосовувати теоретичні знання для аналізу психологічних феноменів, що 

існують в педагогічному процесі; 
 аналізувати педагогічну діяльність вчителя; 
  застосовувати здобуті знання, уміння та навички з метою аналізу психолого-

педагогічних проблем суб’єктів педагогічного процесу. 
 

3. Зміст навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА: 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ  
Тема 1. Вступ до педагогічної психології 

Предмет та завдання педагогічної психології. Структура педагогічної психології. 
Методологічні засади педагогічної психології. Методи педагогічної психології. 
Міждисциплінарні зв’язки педагогічної психології. 
 Тема 2. Етапи становлення педагогічної психології 

Етап філософсько˗культурологічного обґрунтування психолого˗педагогічних ідей (до 
середини ХVІІ ст.). Етап філософсько˗педагогічного (загально˗дидактичного) розвитку 
(середина ХVІІ ст. – середина ХІХ ст.). Етап теоретичного обґрунтування та організаційного 
становлення педагогічної психології (50-ті роки ХІХ ст. – початок ХХст.).Етап ствердження 
педагогічної психології як самостійної наукової дисципліни (початок ХХ ст. – наші дні). 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ  УЧБОВОЇ ТА 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 3. Учбова діяльність – специфічний вид діяльності 
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Поняття учбової діяльності. Структура учбової діяльності. Мотиваційний компонент 
учбової діяльності. Операційний компонент учбової діяльності. Контроль і самоконтроль у 
структурі учбової діяльності. Самостійна учбова діяльність. Формування і розвиток навичок. 

 

Тема 4. Психологія навчання 

Поняття научіння, навчання, учіння. Рівні та типи научіння. Класифікація видів 
навчання. Формування понять. Чинники ефективності навчання. Психологічні основи 
індивідуалізації  та диференціації навчання. Контроль і оцінювання навчальних досягнень 
учнів. 

Тема 5. Психологія виховання 

Загальна характеристика процесу виховання. Методологічні та методичні принципи 
виховання. Закономірності виховного впливу. Основні фактори і психологічні умови 
ефективного виховання. Психологічні вимоги до форм і методів виховання на різних вікових 
етапах. 

Тема 6. Психологія педагогічної діяльності і особистості педагогічних працівників 

Професійно-значущі якості особистості педагогічного працівника. Педагогічні 
здібності та їх розвиток. Характеристика педагогічної діяльності. Індивідуальний стиль 
діяльності педагогічного працівника. Загальна характеристика педагогічного спілкування. 
Ефективність педагогічного спілкування. Психологічні особливості педагогічного колективу. 
Професійні стреси у діяльності педагогічного працівника. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Очна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

л п/с ла

б 

ср л п/с ла

б 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА: 
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
Тема 1. Вступ до 
педагогічної психології 

12 2 2  8 12 2   10 

Тема 2. Етапи становлення 
педагогічної психології 

12 2 2  8 12    12 

Разом за змістовим 
модулем 1 

24 4 4  16 24 2   22 

        ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ  УЧБОВОЇ ТА 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Тема 3. Учбова діяльність 
– специфічний вид 
діяльності 

12 2 2  8 16  2  14 

Тема 4. Психологія 
навчання 

20 4 4  12 16 2   14 

Тема 5. Психологія 
виховання 

16 4 2  10 16 2   14 
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Тема 6. Психологія 
педагогічної діяльності і 
особистості педагогічних 
працівників 

18 4 2  12 18 2 2  14 

Разом за змістовим 
модулем 2 

66 14 10  42 66 6   56 

Разом  90 18 14  58 90 8 4  78 

 
5. Теми семінарських занять 

Семінарські заняття не передбачені. 
 

6. Теми практичних занять 
 
№ з/п Назва теми Кількість годин 

 Очна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Предмет, завдання та методи педагогічної психології 2  

2 Історія розвитку педагогічної психології 2 2 

3 Психологія учіння 2  

4 Аналіз актуальних питань психології навчання  4  

5 Психологічні аспекти виховання 2  

6 Психологія педагогічної діяльності та професійного 
спілкування 

2 2 

 Разом 14 4 

 
7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття не передбачені. 
 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми/види завдань Кількість 
годин 

Очна 

форма 
Заочна 

форма 
1. Об’єкт, предмет цілі та завдання педагогічної психології 

(підготовка доповіді) 
8 10 

2. Історія становлення педагогічної психології (складання 
опорного конспекту)  

8 12 

3. Психологічний аналіз учбової діяльності (підготовка  
презентації) 

8 14 

4. Традиційне, проблемне та програмоване навчання: 
порівняльний аналіз (виконання практичного завдання) 

12 14 

5. Психологічні закономірності виховного процесу (підготовка 
презентації) 

10 14 

6. Психологічний зміст педагогічної діяльності (підготовка 
реферату) 

12 14 

 Разом 58 78 
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9. Методи навчання 
Для активізації процесу навчання здобувачів протягом вивчення дисципліни 

застосовуються наступні навчальні методи та засоби: 
 Словесні: Лекція (лекція-доповідь, лекція-бесіда, лекція-дискусія). В ході лекцій за 

характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, синтетичний, індуктивний та 
дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та 
частково-пошуковий метод. Таким чином, чітко та зрозуміло структурується матеріал; 
зосереджується увага здобувачів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади 
практичного застосування отриманих знань; заохочуються здобувачі до критичного 
сприйняття нового матеріалу замість пасивного конспектування. 

 Наочні: на лекціях використовуються схеми, таблиці, моделі, графіки; 
мультимедійні презентації. 

 Практичні: на лекціях для активізації навчальної роботи здобувачів 
використовуються проблемні завдання, тестування задля проведення 
поточного контролю засвоєння знань. На практичних заняттях застосовуються 
індивідуальні завдання, вирішення проблемних завдань, презентації доповідей 
здобувачів, робота в малих групах. 

Самостійна робота включає роботу з текстовим матеріалом та виконання 
індивідуальних завдань: підготовка презентацій, рефератів, виконання практичних завдань, 
складання опорного конспекту та підготовка доповідей. 

 
10. Форми контролю і методи оцінювання  

(у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів складається з двох етапів: 

поточного контролю та підсумкового контролю (іспит). 
Методи поточного контролю: 

 обговорення проблеми, дискусія; 
 аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або 

графічного матеріалу); 
 презентації результатів роботи у вигляді доповідей; 
 тестування. 
Об’єктом поточного оцінювання є: 
 програмний матеріал, який викладається на лекціях;  
 питання та проблеми, що розглядаються та обговорюються на практичних заняттях; 
 програмний матеріал для самостійного вивчення, який передбачений робочою 

програмою та включає: презентації, реферати, практичні завдання, опорний конспект та 
доповіді. 

Підсумковий контроль відбувається у вигляді іспиту. 

Загальна підсумкова оцінка (сума балів) складається з оцінки поточного контролю 
результатів навчання впродовж семестру та оцінки результатів навчання при проведенні 
контрольних заходів під час підсумкового контролю (іспит).  

Схема розподілу балів:  
Максимальна кількість балів за поточний контроль – 70. 
Максимальна кількість балів за підсумковий контроль – 30. 
Критерії оцінювання поточного контролю: оцінюються знання, які продемонстрував 

здобувач при роботі на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи. Додаткові 
до поточного оцінювання  бали нараховуються за індивідуальне завдання.    

Здобувач допускається до підсумкового контролю (іспиту) за навчальну дисципліну, 
якщо він виконав усі види практичних робіт, що передбачені робочою програмою незалежно 
від сумарної кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю за семестр.  

Повторне складання іспиту з метою покращення оцінки не допускається. 
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Критерії оцінювання результатів навчання під час аудиторних занять 

Критерії оцінювання Рівень 
компетентності 

Оцінка  
за 

національною 
шкалою (бали) 

 
Здобувач освіти володіє глибокими знаннями в 
обсязі навчальної програми, усвідомлено 
використовує їх у стандартних і нестандартних 
ситуаціях, уміє самостійно аналізувати, 
узагальнювати опанований матеріал ,самостійно 
користуватися джерелами інформації і 
висловлювати думку та приймати рішення. 

Високий 
(творчий) 

Відмінно 
(10) 

Здобувач освіти досить добре володіє вивченим 
матеріалом, застосовує знання в дещо змінених 
ситуаціях, логічно висловлює думки, володіє 
медичною термінологією, уміє аналізувати і 
систематизувати інформацію, відповідь його 
повна, логічна, обґрунтована, хоч і з деякими 
помилками. 

Достатній 
(конструктивно- 
варіативний) 

Добре 
(8) 

Здобувач освіти розуміє основний навчальний 
матеріал, здатний з помилками перекладати на 
латинську мову і навпаки, зазнає труднощі при 
декодуванні медичних термінів та при 
виписуванні рецепта. Відповідь його правильна, 
але недостатньо осмислена. 

Середній 
(репродуктивний) 

Задовільно 
(6) 

Здобувач освіти розрізняти об’єкт вивчення та 
фрагментарно відтворює незначну частину 
навчального матеріалу,виявляє здатність 
елементарно викласти думку. 

Низький 
(рецептивно- 

продуктивний) 

Незадовільно 
(4) 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 
Вид Максимальна 

кількість балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Презентація  2 відповідність змісту доповіді здобувача та/або 
оригінальність візуального представлення 
відповідному навчальному матеріалу. 

Реферат 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність 
помилок при оформленні цитування й посилань на 
джерела. 

Практичне  
завдання 

2 самостійність та змістовність виконання 
практичного завдання. Його відповідність 
поставленим цілям.  

Опорний 
конспект 

2 логічність та послідовність представлення 
смислових блоків, адекватне використання різних 
способів акцентування у межах смислових блоків, 
відповідність темі 

Доповідь 2 здатність здійснювати узагальнення на основі 
опрацювання теоретичного матеріалу. 
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 Критерії оцінювання під час іспиту 

 Оцінка  Критерії оцінювання навчальних досягнень 
20-30 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 

поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні знання при 
розв’язанні практичних прикладів. 

15-19 балів міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, які, однак містять певні (несуттєві) неточності, 
вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних 
прикладів. 

10-14 балів достатні  знання навчального матеріалу, неточні  відповіді, вміння 
застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних прикладів; 

7-11 балів слабкі знання частини навчального матеріалу, неточні або мало 
аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладу матеріалу, 
слабке застосування теоретичних знань при розв’язанні практичних 
прикладів; 

1-6 балів слабкі знання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у 
відповідях на запитання, невміння розв’язувати практичні приклади.    

 
11. Питання для підсумкового контролю 

1. Предмет та завдання педагогічної психології 
2. Структура педагогічної психології  
3. Методологічні засади  педагогічної психології 
4. Методи педагогічної психології 
5. Міждисциплінарні зв’язки педагогічної психології 
6. Поняття учбової діяльності 
7. Структура учбової діяльності  
8. Мотиваційний компонент учбової діяльності  
9. Операційний компонент учбової діяльності  
10.  Контроль у структурі учбової діяльності  
11.  Самоконтроль у структурі учбової діяльності  
12.  Самостійна учбова діяльність  
13.  Формування і розвиток навичок 
14.  Поняття научіння, навчання, учіння 
15.  Рівні та типи научіння 
16.  Класифікація видів навчання 
17.  Формування понять 
18.  Чинники ефективності навчання  
19.  Психологічні основи індивідуалізації  навчання  
20. Психологічні основи диференціації навчання 
21. Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів 
22. Психологічний зміст та функції оцінки в процесі навчання 
23.  Види педагогічної оцінки 
24. Основні засади оцінки знань, умінь та навичок 
25. Психологічні рекомендації  щодо оцінювання 
26. Типові суб’єктивні помилки оцінювання 
27.  Загальна характеристика процесу виховання  
28. Методологічні та методичні принципи виховання  
29.  Закономірності виховного впливу   
30. Основні фактори і психологічні умови ефективного виховання 
31. Психологічні вимоги до форм і методів виховання на різних вікових етапах  
32. Психологічні аспекти самовиховання особистості   
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33. Критерії та рівні вихованості особистості 
34.  Поняття педагогічної діяльності 
35.  Структура педагогічної діяльності 
36.  Стилі педагогічної діяльності   
37. Управління пізнавальною сферою учнів   
38.  Стилі педагогічного спілкування  
39.  Принципи гуманізації педагогічного спілкування. 
40. Когнітивно-афективні аспекти педагогічного спілкування 
41. Поведінкові аспекти педагогічного спілкування 
42.  Особистість вчителя 
43.  Педагогічні здібності та уміння вчителя  
44.  Професійна компетентність вчителя  
45.  Професійні стреси у діяльності вчителя 
46. Принципи структури професійної самосвідомості вчителя 
47. Проблема оптимальної психологічної підготовки вчителя і вихователя 
48.  Мотивація педагогічної діяльності 
49. Критерії ефективності діяльності педагога 
50.  Проблема міжособистісної взаємодії у сучасній педагогічній психології 
51. Поняття педагогічного конфлікту 
52.  Види педагогічних конфліктів 
53. Гра у структурі педагогічної взаємодії 
54.  Роль знань педагогічної психології у професійній діяльності психолога 
55. Педагогічний колектив: психологічна структура та функції 
56. Попередження та усунення конфліктів у педагогічному колективі 
57. Поняття «суб’єкт діяльності» в концепції навчальної діяльності 
58. Індивідуальна робота психолога з учителем 
59. Групові форми роботи психолога з педагогами 
60. Психологічні причини шкільної неуспішності 

 
12. Розподіл балів, які отримують здобувачі  
Поточний контроль Підсумковий 

контроль 
(Іспит) 

Сума 
балів 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль 2 Індивідуальне 
самостійне 
завдання 

 
 
 

30 

 
 
 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  
10 10 10 10 10 10 10 

20 40 
 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90 - 100 A «відмінно» 
85-89 B «дуже добре» 
75-84 С «добре» 
70-74 D «задовільно» 
60-69 Е «допустимо» 
35-59 FХ «незадовільно з можливістю 

повторного складання 
0-34 F «незадовільно з 
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обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни» 

 
13. Навчально-методичне забезпечення 

 Робоча програма навчальної дисципліни; 
 Силабус; 
 Навчально-методичні матеріали для лекцій, конспекти (тексти, схеми) лекцій;  
 Мультимедійні презентації;  
 Навчально-методичні матеріали для поточного та підсумкового контролю; 
 Всі необхідні матеріали розміщенні у Google Classroom 

 
 

14. Рекомендована література 
Основна 

  
 

1. Власова  О.  І.  Педагогічна  психологія  :  Навч. посібник.  Київ: Либідь, 2005. 399 с.  
2. Заброцький М.М. Педагогічна психологія.  К: МАУП, 2012. 77 с. 
3. Кочубей А. В. Психологія : Європейська кредитно-

трансферна  система  :  навч.  посіб.  для  студ.  усіх  напрямів підготов. НУВГП; М-во 
освіти і  науки,  молоді  та  спорту  України,  Нац.  ун-т  вод.  госп-ва  та 
природокористування. Рівне : НУВГП, 2011. 220 с. 

4. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. К. 2002. 212с. 
5. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія : практикум. К. : Каравела, 2009. 224 с.  
6. Ортинський  В.  Л.  Педагогіка  вищої  школи:  навч. 

посіб.  для  студ.  вищ.  навч.  закл.   К.  : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.  
7. Педагогічна та професійна психологія : конспект лекцій здобувачів. Уклад. Богдан Ж. 

Б., Солодовник Т. О. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 68 с.  
8. Савчин М. В. Педагогічна психологія: Нав.посіб. К. : Академвидав, 2007. 424 с.  
9. Тодорова І. С. Педагогічна та професійна психологія : навчально-методичний посіб. 

Полтава : ПУЕТ, 2012. 81 с. 
10. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. К. : «Академвидав», 2006. 352 с. 

(Альма-матер). 
 

Додаткова 
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. Коброслі А.Х., Простомолотов В.Ф. Зіставлення психологічних профілів успішно та 
посередньо встигаючих студентів. Психіатрія, неврологія та медична психологія. 
2016. Т.3, 2 (6). С. 77-84. 

5. 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 

6.  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 
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7. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : 
Навч.  посібник.  К.  :  ВЦ  «Академія»,  2006.  256  с.   

8.  Подоляк  Л.  Г.,  Юрченко  В.  І.  Психологія  вищої школи : Підручник 2-е вид. К.: 
Каравела, 2008. 352 с.  

9. Подоляк  Л.  Г.,  Юрченко  В.  І.  Психологія  вищої школи. Практикум : Навч. посіб. 
К. : Каравела, 2008.   

10.  Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. К. : Центр учбової літератури, 
2008. 224 с.  http://ep3.nuwm.edu.ua/8227/  

11. Якубовська  С.  С.  Психологія  і  педагогіка.  Навч. посібник / С. С. Якубовська. Рівне 
: НУВГП, 2012. 324 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/2304/ . 

 
 

15. Електронні інформаційні ресурси 
  
 

1. Національна бібліотека ім.В.І.Вернадського / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/   

3.  Законодавство України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.rada.kiev.ua/  

4. https://classroom.google.com/c/NTQ2NDgxMTAxNzcw?cjc=ktmlq2v  
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