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1.Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна фор-

ма навчан-

ня 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: кре-

дитів  – 3 

 

годин –90 

 

залікових модулів –2 

 

змістових модулів –2 

 

 ІНДЗ* – ___________ 

           (вид завдання) 

Галузь знань 

05 Соціальні та поведін-

кові науки 

 

 

 

Спеціальність   

053 Психологія  

 

 

 

Спеціалізації: 

____________________ 

(назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Семестр 

7-й 7-й 

Лекції 

12 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

12 год. 4 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

66 год. 80 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового кон-

тролю:  

екзамен 
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* – за наявності 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета полягає в підвищенні освіченості майбутніх спеціалістів у пи-

таннях наукової педагогічної психології як однієї з сучасних галузей психо-

логічної парадигми, що активно розвивається. 

Завдання  

- розширення в свідомості студентів внутрипредметні зв'язки з такими кур-

сами як  "Педагогіка", "Загальна психологія", "Вікова психологія", "Психоло-

гія праці", "Соціальна психологія"; 

- ознайомлення студентів з основами педагогічної психології, педагогі-

чній майстерності, їх можливостями, методами та конкретними методиками; 

- ознайомлення із загальними категоріями, поняттями, термінами дисцип-

ліни, а також формування та збагачення понятійно-категоріального апарату і 

тезаурусу майбутніх спеціалістів; 

розкриття основних принципів та закономірностей взаємозв'язку процесів 

навчання та розвитку психіки людини; 

- розкриття психолого-педагогічних аспектів виховання та життєтворчості 

особистості; 

- пояснення суті роботи психолога у школі, підготовка до неї молодих спеці-

алістів; 

- демонстрування на конкретних прикладах взаємозв’язку теоретичного ма-

теріалу із ситуаціями у психолого-педагогічному процесі. 

Очікуванні результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен  

знати:  

• основи педагогічної психології,  її  поняття   і   категорії с послідуючим 

використовуванням їх в професійній діяльності;  

• знати підходи до визначення педагогічної психології, її взаємозв'язок з 

іншими науками, основні методи педагогічної психології; 



5 

 

• знати   підходи   щодо   визначення   поняття   навчання,   володіти по-

няттями  щодо  структури,  задач  та  цілей  учбової діяльності, особливо-

стей засвоєння знань, умінь та навичок (віковий аспект, інноваційні техно-

логії навчання); 

• знати основні підходи щодо виховання, його функції, моделі та мето-

ди. 

вміти:  

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за резуль-

татами власних досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців.  

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем 

у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення 

щодо їх розв’язання 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 

власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 

особливостей співрозмовника 

ПР13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмін-

ності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних 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 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 
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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) 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогічної психології 

Тема 1. Предмет, завдання та методи педагогічної психології. Предмет та 

задачі педагогічної психології. Психологія та педагогіка. Загальнопсихологі-

чний контекст формування педагогічної психології: вплив на осмислення 

педагогічного процесу прагматичної функціональної психології, біхевіо-

ризму, психоаналізу, гештальтпсихології, операціональної концепції Ж. Піа-

же, когнітивної психології, гуманістичної психології та культурно-історичної 

концепції Л.С. Виготського. Історія становлення педагогічної психології. 

Етапи становлення педагогічної психології. 

Структура педагогічної психології. Зв'язок педагогічної психології з іншими 

науками. Психологічні засади педагогічного процесу.Задачі психологічного 

забезпечення педагогічного процесу. Загальні проблеми педагогічної психо-

логії.Загальна характеристика методів педагогічної психології, їх кла-

сифікація. Психологічне консультування та психологічна корекція як мето-

ди педагогічної психології. 

 

Тема 2. Психолого-педагогічний зміст навчання. Учень як суб'єкт 

учбової діяльності. Учень як представник вікового соціокультурно зумов-

леного періоду. Вікова періодизація як основа диференціації суб'єктів уч-
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бової діяльності. Школяр як суб'єкт учбової діяльності: особливості молод-

шого шкільного, підліткового та старшого шкільного віку.Проблеми навчан-

ня та психічного розвитку. Основні підходи щодо вирішення цієї проблеми. 

Основні тенденції психічного розвитку в учбовому процесі. Загальна характе-

ристика навченості. Інтелектуальні властивості, що зумовлюють навченість. 

Показники навченості. 

 

Тема 3. Учбова діяльність. Учбова діяльність - специфічний вид ді-

яльності. Теорія учбової діяльності. Визначення учбової діяльності, її за-

гальні характеристики. Предмет, засоби та способи учбової діяльності. Про-

дукт учбової діяльності, її результат. Загальна структура учбової діяльності. 

Мотивація в структурі учбової діяльності. Загальна характеристика учбово-

го завдання як складової учбової діяльності, її особливості а способи вирі-

шення. Психологічні вимоги до учбових задач. Учбова задача в проблемній 

ситуації, етапи вирішення. Контроль, самоконтроль, оцінка, самооцінка в 

структурі учбової діяльності. 

Мотивація и учбові мотиви. Види мотивації в учбовій діяльності. Систем-

на організація учбової мотивації. Способи формування мотивації навчання. 

Якісні та кількісні характеристики мотивації в процесі учбової діяльності. 

Форми проявів мотивів навчання. Зв'язок типів ставлення школяра до 

навчання із характером його мотивації і станом учбової діяльності. Ста-

лість учбової мотивації. Загальні підходи до вивчення та формування моти-

вації учнів. Проблемні ситуації та мотивація. 

 

Тема 4. Психологія виховання особистості школяра. Поняття мети 

виховання: завдання, загальна та спеціальні цілі сучасного виховання. Засоби 

та методи виховання. Непрямі, свідомі та несвідомі засоби виховання. Зага-

льні соціальні інститути виховання: поняття та зміст. 
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Психологічні теорії виховання: біогенетичні, соціогенетичні та проміжні 

теорії, їх переваги та недоліки. Необіхевіористичний підхід до виховання. 

Моделі виховання. 

 

Тема 5. Управління вихованням особистості дитини та його психо-

логічний зміст. Психологічні умови формування властивостей особис-

тості. Індивідуальний підхід щодо виховання учнів. Діяльність, спрямова-

ність особистості і її формування. Розвиток моральної сфери особистості: 

формування моральної свідомості та поведінки школяра. 

Соціально-психологічні аспекти виховання. Спілкування як фактор вихо-

вання. Основні форми спілкування. Роль колективу у вихованні учнів. Сім'я 

як соціально-психологічний фактор виховання. Виховання і формування 

соціальних установок особистості. Ефективність педагогічного впливу. 

Проблема управління вихованням особистості. Структура та види уп-

равління вихованням особистості. Механізм перетворення зовнішнього  ви-

ховного управління на внутрішню систему самоуправління і самови-

ховання. 

Показники і критерії вихованості школярів. Рівень сформованості мо-

ральних потреб. Рівень навмисності, довільності поведінки. 

 

Тема 6. Психологічна служба у школі і її роль в оптимізації учбово-

виховного процесу в школі. Основи діяльності психологічної служби в 

школі: головні напрямки роботи, функції. Логіка й організація психологічно-

го вивчення особистості школяра і колективу шкільного класу. Алгоритм 

отримання психологічної інформації. Результат психологічної діагностики 

учня, класного колективу як основа для вдосконалювання учбово-виховного 

процесу. Програма вивчення особистості школяра. Орієнтація на особистіс-

ний розвиток учнів. Основні характеристики особистості та методи їх ви-

вчення. Дотримання положень "Етичного кодексу психолога" при діагнос-

тиці особистісних властивостей школяра. Програма вивчення колективу шкі-
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льного класу. Поняття про колектив. Визначення поняття колектив. Основні 

властивості колективу та методи їх вивчення. Психокорекційна та просвітни-

цька діяльність психологічної служби. Розробка задач, методів, критеріїв дія-

льності конкретної школи з управління розвитком та формування особистос-

ті. Психологічні основи аналізу уроку. Мета психологічного аналізу уро-

ку. Ефективність навчання та виховання на уроці: фактори та умови. 

 

Тема 7. Нова школа нової України. Роль школи у суспільному про-

гресі. Нова школа - школа культури життєвого самовизначення. Стратегічні 

пріоритети нової школи сучасної України. Імперативи нової школи: духов-

ний, гуманістичний і демократичний, комунікативний, особистісно-

діяльнісний. Сенс і логіка діяльності нової школи. Характерні риси нової 

школи. 

Робота над образом школи в соціумі. Нові підходи до осмислення 

освіти: герменевтика і концепція глибинної наступності процесів в історії ку-

льтури. Залежність іміджу нової школи від інноваційного потенціалу навча-

льного закладу. Сутність інновацій, інноваційні механізми розвитку осві-

ти. Процеси розвитку нової школи. Сутність нововведень, часткові та сис-

темні нововведення. Параметри інноваційного потенціалу. Цикли розвитку 

інноваційних процесів. Формування інноваційної культури педагогів. Карта 

інноваційних пошуків. Проблема управління інноваційними процесами. 

Інноваційна культура як процес і продукт інноваційної діяльності. Рівні 

управління розвитком школи. "Паблік рілейшнз" як функція управління роз-

витком школи. 

Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту". Сутність 

та зміст Державної програми "Вчитель". Сутність та зміст Національної до-

ктрини розвитку освіти України у XXI ст. "Концепція виховання дітей та мо-

лоді у національній системі освіти". 

           Змістовий модуль 2.  Педагогічна майстерність 

Тема 1.  Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя. 
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Поняття педагогічної діяльності. Структура педагогічної діяльності: 

конструктивний, організаторський і комунікативний компоненти. Функції 

педагогічної діяльності: інформаційна, розвиваюча, орієнтаційна, мобі-

лізаційна, дослідницька. Функції вчителя в організації учбово-виховного про-

цесу. Психологічні вимоги до особистості вчителя. Індивідуальність пе-

дагога. Педагогічні здібності: дидактичні, експресивні, перцептивні, органі-

заторські, сугестивні. Педагогічний такт і здібність до педагогічного спілку-

вання. Поняття педагогічного спілкування, його мета та завдання. Взаємодія 

вчителя з учнями. Стилі педагогічного керівництва. Проблеми педагогічного 

спілкування. Поняття про індивідуальний стиль педагогічної діяльності. 

Ознаки стиля педагогічної діяльності. 

Психологічні особливості педагогічного колективу. Розподіл і коо-

перація праці. Взаємостосунки вчителів. Ефективність діяльності педагогі-

чного колективу. 

Тема 2. Педагогічна майстерність і її значення для вдосконалю-

вання педагогічного процесу. Вимоги до вчителя в умовах науково-

технічного і соціального прогресу. Професіограма вчителя. Поняття про 

педагогічну майстерність. Професійне знання. Шляхи формування педагогіч-

ної майстерності. Значення прикладних знань у вдосконалюванні педагогіч-

ної майстерності. 

Мова вчителя в структурі його діяльності. Мова як інструмент передачі 

інформації і засіб виховного впливу. Впливова сила мови. Мова як засіб спі-

лкування вчителя з учнями. Поняття культури мови вчителя. Лексична, гра-

матична, орфоепічна культура мови. Засоби мовної виразності. 

Способи комунікативного впливу на учнів. Загальна характеристика 

переконання. Вимоги до переконання. Логіка доказу. Вселяння в педа-

гогічному процесі: загальна характеристика. Види вселяння: пряме педагогі-

чне    вселяння,    непряме    педагогічне    вселяння,    самонавіяння, релак-

сопедія в цілях морального виховання, релаксопедія в дидактичних цілях. 

Взаємозв'язок переконання і вселяння. 
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Тема 3. Творчість в вирішенні проблеми майстерності педагога. 

Розвиток творчих здібностей педагога. Педагогічне сприйняття. За-

воювання уваги аудиторії. Пасивний та агресивний методи завоювання ува-

ги аудиторії. Принципи педагогічного впливу: "закон руху колективу", "сис-

тема перспективних ліній", "принцип паралельної дії". Самоуправління по-

ведінкою педагога. Педагогічне мистецтво. Надзадача і наднаскрізна дія. 

 

Тема 4. Педагогічна техніка. Поняття педагогічної техніки. Педагогіч-

на техніка як форма організації поведінки педагога. Техніка, технологія, осо-

бистість педагога. Техніка мови: подих, голос, дикція, ритміка. 

Педагогічна цілеспрямованість та зовнішній вигляд педагога. Уп-

равління емоційним станом. Методи управління емоційним станом. Мімі-

ка і пантоміміка, їх роль в процесі педагогічного спілкування. Вимоги щодо 

одягу педагога. 

 

Тема 5. Майстерність вчителя на уроці. Підготовка вчителя до уро-

ку. Визначення цілей і задач уроку. Визначення типу уроку і його структу-

ри. Керівництво пізнавальною діяльністю учнів на уроці. Управління розу-

мовою діяльністю. Умови, що сприяють розвитку зацікавленості в навчан-

ні. Вимоги до різних форм роботи на уроці: лекції, уроки-семінари,уроки-

диспути. Проблемний виклад знань. Формулювання питань. Місце самостій-

ної роботи на уроці. Навчання учнів самостійній роботі. Здійснення зворот-

нього зв'язку на уроці. Домашня самостійна робота. Культура педагогічної 

праці педагога на уроці. Врахування психологічних аспектів уроку. Хара-

ктер вимог вчителя до учнів. Створення емоційно-актуального фону на 

уроці. Почуття гумору. Темп уроку. Самоконтроль на уроці. Якісна сторона 

уроку. 
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Тема 6.  Майстерність вихователя. Комплексний підхід до вихо-

вання школярів. Майстерність - сполучення теорії і практики. Основні 

уміння вихователя. Технологічна підсистема в майстерності вихователя. Пі-

дсистема взаємостосунків у майстерності виховання. Етична підсистема в 

майстерності виховання. Єдність вимоги і довіри. Робота із "важкими" діть-

ми. Розробка плану індивідуальної роботи з "важкими" дітьми. Плануван-

ня системи виховної роботи в класі. Відображення психічних, вікових і 

індивідуальних особливостей школярів у виховній роботі педагога-майстра. 

Наукова організація праці вихователя. Врахування результатів виховання 

і показники рівня вихованості учнів. 
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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. Загальні основи педагогічної психології 

Тема 1. Предмет, 

задачі та методи 

педагогічної 

психології 

9 2    6       

Тема 2. Психо-

лого-

педагогічний 

зміст навчання 

10 2 1   5       

Тема 3. Учбова 

діяльність 

8 2 1   5       

Тема 4. Психо-

логія виховання 

особистості шко-

ляра. 

8 2 1   6       

Тема 5. Управ-

ління вихован-

ням особистості 

дитини та його 

психологічний 

зміст. 

8 2 1   6       

Тема 6. Психо-

логічна служба у 

школі і її роль в 

оптимізації учбо-

во-виховного 

процесу в школі. 

8 2    6       

Тема 7. Нова 

школа нової Ук-

раїни. 

8 2    6       

Разом за змісто-

вим модулем 1 

59 14 4   40       
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6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Психологічна структура учбової діяльності школяра 1 

2 Колектив учнів як фактор формування особистості шко-

ляра 

1 

3 Загальна     характеристика     педагогічної діяльності 1 

4 Педагогічні здібності в педагогічній діяльності 1 

5 Педагог як творча особистість. 1 

6 Індивідуальність педагога. 1 

7 Особливості життєвого шляху особистості. 1 

8 Особистість в сучасному світі: шлях до себе. 1 

 

 

8. Самостійна робота 

Змістовий модуль 2. Педагогічна майстерність 

Тема 1. Психо-

логія педагогічної 

діяльності та 

особистості вчи-

теля 

8 2 1   5       

Тема 2.  Педаго-

гічна майстер-

ність і її значення 

для вдосконалю-

вання педагогіч-

ного процесу. 

8 2 1   5       

Тема 3. Твор-

чість в вирішенні 

проблеми майс-

терності педаго-

га. 

8 2 1   6       

Тема 4. Педаго-

гічна техніка .  

8 2    6       

Тема 5. Майсте-

рність вчителя на 

уроці.   

8 2    6       

Тема 6. Майсте-

рність вихователя 

.  

9 2 1   6       

Разом за змісто-

вим модулем 2 

48 12 4   34       

Усього годин  108 26 8   74       
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Життя особистості як соціально-психологічне явище. 9 

2 Цінності і пріоритети життя. 10 

3 Життєвий шлях особистості. 10 

4 Життєтворчість, самовизначення і життєві вибори 10 

5 Соціально-рольовий простір і культура життя 10 

6 Технологія життєтворчості. 9 

7 Особистість на зламі епох. 9 

 Разом  66 

 

 

 

9. Питання підсумкового контролю 

 

1.  "Вихованість"  та "виховуваність": порівняльний аналіз понять 

2. Загальнонавчальні та спеціальнонавчальні вміння та навички  

3. Методологічні основи психологічного дослідження та їх реалізації в 

педагогічній психології 

4. Методологія, методи та методики дослідження в педагогічній психоло-

гії  

5.  Модель спільної продуктивної діяльності за В.Я. Ляудісом. 

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

(за С.А. Будассі) 

7.  Назвіть основні етапи педагогічного спілкування 

8.  Назвіть поняття «суб’єкт діяльності» в концепції навчальної діяльності 

9.  Назвіть складові гуманістичного підходу до виховання 

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

11.  Напрями досліджень у педагогічній психології  в межах концептуаль-

ного підходу до навчання 

12. Нові напрями  педагогічної психології 60-70 рр. ХХ століття 

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

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

15.  Описати проективну методику  Рене Жиля 

16.  Описати становлення та формування навчальної діяльності 

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

18.  Опишіть основи етапи засвоєння знань 

19.  Опишіть поняття «учбова діяльність» 

20.  Опішити основні види знань 

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

22.  Опішить методику читання і письма для розвитку критичного мислен-

ня 
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23.  Опішить тест диференційно-діагностичний опитувальник  (за Є. Клі-

мовим) 

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

25. Основні вікові особливості формування навчальної діяльності  

26. Основні підходи до вирішення проблеми готовності дітей до навчання 

в школі у вітчизняній науці і практиці 

27. Основні сфери дії педагогічної психології  

28.  Особливості основних теорії навчання у вітчизняній психології  

29. Переваги і недоліки традиційного педагогічного спілкування  

30.  Перелічите відомі вам методики для оцінки функціонального розвитку 

дитини 

31.  Поясніть сутність понять "засвоєння", "вчення", "научання", "навчаль-

на діяльність" 

32.  Принципи структури професійної самосвідомості вчителя 

33. Проблема оптимальної психологічної підготовки вчителя і вихователя  

34.  Проблеми співвідношення розвитку і навчання дитини молодшого 

шкільного віку 

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

лодших школярів» 

36.  Розкрийте зміст методики «Візерунок» 

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

ном) 

38.  Розкрийте основні риси співвідношення навчання і розвитку за Л.С. 

Виготським 

39.  Становлення навчальної діяльності 

40.  Сформулюйте види самоконтролю та самооцінки в учбовому процесі 

41.  Сформулюйте типи навчання за П.Я. Гальперіним 

42.  Теорії поетапного формування  розумових дій і понять  

43.  Трактування поняття «знання» в психолого-педагогічній літературі  

44.  Умови розвитку педагогічних здібностей за Н.В. Кузьміною 

45.  Функціонально-психологічні аспекти попередження неуспішності 

школярів 

 

 

 

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-
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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 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 

7 

Т8 Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т12 Т 

13 

100 

5 5 5 5 10 10 10 5 5 10 10 10 10 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види нав-

чальної діяль-

ності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), прак-

тики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з можливі-

стю повторного скла-

дання 

не зараховано з мо-

жливістю повторно-

го складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисцип-

ліни 

не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

Конспект лекцій; 

Список рекомендованої до курсу  літератури 
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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. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія : практикум. – К. : Каравела, 2009. 

224 с.  

9. Педагогічна та професійна психологія : конспект лекцій студентів. Уклад. 

Богдан Ж. Б., Солодовник Т. О. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 68 с.  

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

ред. П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки. – Хмельницький : ТУП, 2001. 303 с.  
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11. Сурякова М. В. Психологія професійної праці: Навч. посібник. Дніпро-

петровськ : НМетАУ, 2012. 78 с.  

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

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

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

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

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

Еврознак, 2005. 416 с.  

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

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

16. 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  

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

М. : Логос, 2000. 384 с.  

18. 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.  

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

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

Могилянська академія», 2007. 460 с.  

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

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

22. Локалова Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, 
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15. Електронні інформаційні ресурси 

      1.     Інтернет, електронні книги та підручники, бібліотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом 

вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту нав-

чальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та 

їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни  

розглядається на засіданні кафедри, у раді (методичної комісії) факуль-

тету (навчального закладу), підписується завідувачем кафедри, голо-



22 

 

вою ради (методичної комісії) і затверджується проректором  вищого 

навчального закладу. 


