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 Методичні підходи до підготовки та проведення практичних занять 

Значне місце в системі підготовки фахівців-психологів посідають практичні 

заняття. Головним завданням їх проведення є закріплення теоретичних знань та 

перенесення останніх у довготривалу пам’ять. 

Практичні заняття формують у майбутніх психологів уміння і навички з 

психології як навчальної дисципліни, допомагають їм оволодіти апаратом 

наукових досліджень. 

Практичне заняття (лат. prakticos – діяльний) – форма навчального 

заняття, в ході якої науково-педагогічний працівник організовує розгляд 

студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує 

вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання 

студентами відповідно сформульованих завдань. Ця форма занять проводиться в 

лабораторіях або аудиторіях, обладнаних необхідними технічними засобами 

навчання, обчислювальною технікою. 

Кількість годин на практичні заняття з окремої дисципліни визначена 

навчальним планом. Перелік тем практичних занять міститься в робочій 

навчальній програмі дисципліни. Кількість студентів на практичному занятті не 

повинна перевищувати половини академічної групи. 

Практичне заняття має бути добре підготовлене. Науково-педагогічний 

працівник, якому доручено ці заняття, за погодженням з лектором навчальної 

дисципліни завчасно готує необхідний методичний матеріал – тести для виявлення 

рівня оволодіння студентами відповідними теоретичними положеннями, набір 

завдань різного ступеня складності для розв'язання їх студентами. 

Основні завдання практичних занять можна сформулювати в такий спосіб: 

поглиблення та уточнення знань, набутих на лекціях і в процесі самостійної 

роботи, формування інтелектуальних умінь та навичок планування, аналізу й 

узагальнень, опанування діючою технікою, набуття первинного досвіду організації 

виробництва та технікою управління ним, оволодіння початковими навичками 

керівництва робітниками на виробництві тощо. 

Запропоновані практичні завдання можуть використовуватися під час 

аудиторної роботи під керівництвом викладача. Велику увагу приділено 

програмовим питанням із вікової і педагогічної психології, які будуть 

обговорюватися на практичних заняттях.  
Матеріали даних методичних рекомендацій для практичних занять, 

студентів з курсу “Вікова і педагогічна психологія” мають таку будову:  
- на початку кожної теми подано питання, які виносяться на практичне заняття;  
- означено основні поняття до кожної теми, які обов’язково мають бути 

відображені студентом у словнику психологічних термінів;  
- визначено питання для самоконтролю знань;  
- наведено список літератури для обов’язкової роботи з першоджерелами, що 

передбачає анотування або ж конспектування вказаних робіт в цілому чи їх 



окремих частин (відповідно до теми та проблем, які розглядатимуться на 
практичному занятті);  

- запропоновано тестову самоперевірку до модулю; 

- сформульовано теми доповідей і рефератів з кожної теми;  
- подано матеріали першоджерел для  

- вказано рекомендовану основну та додаткову літературу.  
 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1. Тема 1. Предмет вікової та педагогічної психології. 4 

2. Тема 3.Ві кова періодизація психічного розвитку людини. 2 

3. Тема 4.Вікові кризи психічного розвитку людини.Методики 

визначення  

2 

4. Тема 5. Психологія дитинства та молодшого школяра 4 

5 Тема 6. Психологічні особливості розвитку та формування 

особистості в підлітковому віці. 

4 

6 Тема 7. Психологічні особливості становлення особистості в 

юнацькому віці. 

4 

7 Тема 8. Вік дорослості. Особливості розвитку зрілої особистості. 4 

8 Тема 9. Психологія виховання. 2 

9 Тема 10. Психологія навчання і психологічні умови її оптимізації 

в школі. 

2 

10 Тема 11. Психологічні механізми засвоєння знань і формування 

компетентностей. 

4 

11 Тема 12. Психологія  педагогічної діяльності. 4 

 Контроль знань за модулями  

 Усього годин  32 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
  

Тема  Предмет завдання вікової психології 

Питання, які виносяться на практичне заняття. 

1. Предмет та завдання вікової психології.  
2. Вікова психологія в системі наук. Основні розділи вікової психології 
(структура).  
3. Принципи дослідження у віковій психології.  
4. Класифікація методів вікової психології. Основні методи (спостереження і 
експеримент).  
5. Допоміжні методи (близнюковий метод, тест, анкета та їх види, бесіда, клінічна 
бесіда, метод дослідження продуктів діяльності, біографічний метод, 
соціометричне опитування).  
6. Організація психологічних досліджень. 
  

Тема . Вікова періодизація психічного розвитку в онтогенезі 

Питання, які виносяться на практичне заняття. 



1. Загальне поняття про психічний розвиток людини.  
2. Рушійні сили та закономірності психічного розвитку. 

3. Фактори психічного розвитку.  
4. Проблема співвідношення навчання і розвитку у віковій психології: основні 
підходи.  
5. Проблема вікової періодизація. 

6. Основні критерії та принципи вікової періодизації. 

 Практична частина заняття 
Проведення дискусії на тему «Значення спадковості і виховання у психічному 
розвитку дітей». 
 

Тема . Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти 

Питання, які виносяться на практичне заняття. 

1. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність новонородженого. 

2. Новоутворення та криза “новонародженості”. 

3. Соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність немовляти. 

4. Головні новоутворення та криза першого року життя.  
5. Анатомо-фізіологічні особливості новонародженої дитини і немовляти. 

 
 

Тема. Психологія раннього дитинства 

Питання, які виносяться на практичне заняття. 

1. Значущість раннього дитинства. Соціальна ситуація розвитку. 

2. Провідна діяльність та її розвиток у дітей раннього віку. 

3. Особливості розвитку мовлення дітей раннього віку.  
4. Формування особистості дитини в ранньому віці. (Новоутворення в структурі 
особистості).  
5. Характеристика розвитку пізнавальних процесів у ранньому віці. 
(Новоутворення в пізнавальній сфері).  
6. Криза 3-х років. 
 

Тема  Психологія дошкільного віку 

Питання, які виносяться на практичне заняття. 

1. Значущість дошкільного дитинства. Соціальна ситуація розвитку. 

2. Сюжетно-рольова гра як провідна діяльність дошкільника. Особливості гри.  
3. Розвиток мовлення. Особливості спілкування дошкільника з ровесниками та 
старшими.  
4. Формування особистості дошкільника (почуття, вольова сфера, мотиви 
поведінки, самосвідомість - новоутворення в структурі особистості).  
5. Формування і розвиток пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, пам’ять, 
уява, увага, мислення - новоутворення в пізнавальній сфері).  
6. Криза 6-7 років. 
 
 

 Психічний розвиток дитини в шкільний період 
 

Тема . Психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку 

Питання, які виносяться на практичне заняття. 

1. Особливості соціальної ситуації розвитку молодших школярів.  



2. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання. ЇЇ види. Структура 
готовності.  
3. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів. (Новоутворення в 
пізнавальній сфері).  
4. Специфіка учбової діяльності шестирічних дітей (особливості організації 
навчання). Мотиви учіння.  
5. Формування особистості дитини в початкових класах. (Новоутворення в 
структурі особистості). 

 
 

Тема . Психологія підлітка 

Питання, які виносяться на практичне заняття. 
1. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його 
психологічні особливості і поведінку.  
2. Особливості соціальної ситуації розвитку підлітка. Стосунки з однолітками та 
дорослими.  
3. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка.  
4. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці 
(самосвідомість, самооцінка, емоційна сфера, почуття, інтереси, спрямованість, 
ідеали).  
5. Розвиток пізнавальних процесів (увага, відчуття, сприймання, пам’ять, 
мислення, уява, мовлення). Перебудова учбової діяльності.  
6. Криза та показники. 
 

Тема  Психологія “важкої” дитини 

Питання, які виносяться на практичне заняття. 

1. Характеристика поняття “важка дитина”. Класифікація “важких”. 

2. Причини появи “важких” дітей і підлітків. 

3. Особливості педагогічної запущеності дошкільнят і молодших школярів.  
4. Специфіка роботи педагога та психолога з різними категоріями важких 
підлітків. 

 

 

Психологія дорослої людини 
 

Тема Психологія ранньої юності (старшокласника) 

Питання, які виносяться на практичне заняття. 

1. Загальна характеристика ранньої юності. Соціальна ситуація розвитку.  
2. Взаємини з дорослими та однолітками. Спілкування та дружба в юнацькому 

віці.  
3. Формування особистості старшокласника. Розвиток самосвідомості. Криза. 

4. Особливості розвитку характеру, емоційно-вольової сфери, здібностей. 

5. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток старшокласника. 

6. Особливості юнацького кохання. Підготовка до сімейного життя.  
7. Формування професійних інтересів. Особливості профорієнтації 

старшокласників. 

 

Тема  Психологія дорослості 

Питання, які виносяться на практичне заняття. 



1. Визначення віку дорослості. Проблема періодизації дорослості (Дж. Біррен, 
Д.Б. Бромлей, Г. Крайг, Е. Еріксон).  
2. Анатомо-фізіологічні особливості періоду дорослості (ранньої дорослості / в 
середньому віці / пізня дорослість).  
3. Розвиток психічних процесів у період дорослості. 

4. Психосоціальний розвиток дорослих. 

5. Кризи віку дорослості (нормативні і ненормативні кризи). 

8. Порівняйте новоутворення у психічній організації дорослих і дітей.  
9. Проаналізувати результати власних спостережень за дорослими людьми в 
період кризи 30 років та середини життя.  
10. Дайте визначення зрілості і перерахуйте п’ять атрибутів зрілої 
особистості. 

 Предмет педагогічної психології  

Психологія учіння та навчання 

Тема Педагогічна психологія як наука 

Питання, які виносяться на практичне заняття 
1. Поняття про предмет педагогічної психології. Основні етапи історії розвитку 
педагогічної психології.  
2. Місце педагогічної психології в системі наук, її зв’язок з іншими науками. Мета 
та завдання педагогічної психології.  
3. Які методи використовуються в дослідженнях педагогічної психології? 
 

Тема Психологія учіння 

Питання, які виносяться на практичне заняття. 
1. Поняття про учіння як одну із сторін педагогічного процесу. Зв’язок понять 
учіння, навчання, научіння, наученість та навчальність як здатність до навчання. 
2. Види учіння. Основні структурні компоненти учіння. (Мотивація навчальної 
діяльності).  
3. Рівні та типи научіння.  
4. Неуспішність учнів та її причини і попередження. 
 

Тема  Психологія навчання 

Питання, які виносяться на практичне заняття 
1. Поняття про навчання та його психологічні механізми. Психологічний погляд 
на дидактичні принципи (наступності, доступності, свідомості, науковості, 
наочності, предметності).  
2. Класифікація видів навчання (за предметом, за психологічними завданнями, за 
різними типами зворотніх зв’язків, за зверненням до учнів, за взаємодією вчителя і 
учня (І.А. Зимня), на основі принципу свідомості (І.А. Зимня)).  
3. Моделі навчання (інформаційні, операційні, розвивальне; традиційне, вільне, 
проблемне).  
4. Аналіз основних типів навчання. (догматичне – інформаційно-
повідомляючий, традиційне – пояснювально-ілюстративний, проблемне – 
проблемно-евристичний (проблемно-дослідницький), проектне – вільний або 
проектний)  
5. Теорії навчання (програмоване, сугестопедичне, знаково-контекстне, 
модульне).  
6. Способи активізації учбової діяльності. Чинники ефективності навчання. 

 



Психологія виховання та педагогічної праці 
 

Тема . Психологія виховання та самовиховання 

Питання, які виносяться на практичне заняття 

1. Поняття про психологію виховання та про предмет її вивчення.  
2. Психологічні механізми формування виховання та психолого-педагогічні 
прийоми виховання.  
3. Методи і прийоми формування досвіду громадської поведінки. Методи 
стимулювання і корекції поведінки.  
4. Рівні виховання.  
5. Характеристика чинників ефективності виховної роботи.  
6. Показники і критерії вихованості особистості.  
7. Вікові аспекти виховання та індивідуальний підхід (дошкільний вік, 
молодший шкільний вік, підлітковий вік, рання юність).  
8. Психологія самовиховання та перевиховання.  
9. Характеристика сімейного виховання. Стилі сімейного виховання: 
авторитарний, демократичний, ліберальний, потуральник, нестійкий.  
10. Виховне значення різних форм спілкування. 

 
 

Теми доповідей і рефератів 
 

1. Предмет та завдання вікової психології. Вікова психологія в системі наук. 

2. Основні розділи вікової психології.  
3. Методи вікової психології. 

4. Причини виникнення дитячої психології як науки. 

5. Основні напрями досліджень у вітчизняній віковій психології.  
6. Розвиток ідей З.Фрейда в працях А.Фрейд, Дж. Боулбі, Р.Заззо. 

7. Е.Еріксон про розвиток здорової особистості. 

8. Л.Ф.Обухова про концепцію Ж.Піаже. 

9. Методи дослідження дитячого мислення.   
10. Взаємозв’язок виховання і розвитку. 

11. Проблема періодизація вікового розвитку у працях зарубіжних психологів. 

12. Проблема періодизація вікового розвитку у працях вітчизняних психологів. 

13. Аналіз біогенетичних і соціогенетичних теорій психічного розвитку.  
          Внуртріутробний період розвитку.  

14. Вроджені форми психіки і поведінки дитини.  
15. Криза новонародженості. Загальна характеристика психічного розвитку 

новонародженого.  
16. Розвиток мовлення немовлят. Потреба в емоційному спілкуванні .  
17. сенсорики немовлят.  
18. Діагностика розумового розвитку дитини періоду немовлят.  
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