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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 7 

Галузь знань 

0101 Педагогічна освіта 
(шифр і назва) 

 

Напрям підготовки  

6.010101 

«Дошкільна освіта» 
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів – 4 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання немає                                           
Семестр 

Загальна кількість годин -

210 год 

1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 год 

самостійної роботи 

студента – 2,6 год 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

32 год. 32 год 

Практичні, семінарські 

32 год. 32 

Лабораторні 

0 год.  0 год. 

Самостійна робота 

26 год. 56 

Індивідуальні завдання: год. 

Вид контролю: іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета. Отримання і засвоєння знань в галузі психології загальної, вікової та 

педагогічної щодо закономірностей й механізмів функціонування людської 

психіки, а також формування знань й умінь правильно інтерпретувати, 

враховувати і використовувати у своїй практичній педагогічній діяльності набуті 

психологічні знання, вміння і навички; сприяти мотивації пізнання себе 

студентами та вивчення інших навчальних дисциплін психологічного 

спрямування, розкриття своїх можливостей, адекватної їх оцінки, застосування 

та самовдосконалення; сприяння психологічному зростанню студентів та 

опануванню педагогічною професією. Виконуючи соціальне замовлення 

суспільства – підготовку кваліфікованих спеціалістів рівня «бакалавр», студент 

вищої школи-майбутній фахівець дошкільного навчального закладу повинен 

відповідати певним суспільно-політичним, професійно-педагогічним і 

особистісним вимогам. 

 

Завдання:  

o формувати науковий світогляд студентів,  

o засвоїти студентами фундаментальні закони, принципи, основні ідеї загальної 

психології, вікової та педагогічної в контексті сучасної психологічної думки;  

o набути теоретичних знань та практичних навичок, що розкривають сутність 

психічних явищ на основі найновіших психологічних досліджень 

o засвоїти основні поняття, на яких заснована наука про людину, 

o вивчити пізнавальні психічні процеси, 

o засвоїти знання про емоційно-вольову сферу, 

o вивчити індивідуально-типологічні особливості особистості, 

o отримати знання про вікові періоди розвитку психіки, 

o сформувати необхідний і достатній рівень знань про учіння та виховання, 

o набути студентами теоретико-методологічних знань про педагогічну 

взаємодію та навчальний процес 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– стан психології як науки на сучасному етапі її розвитку  

– етапи розвитку психологічної науки 

– методи психологічного дослідження психіки людини; 

– природу та сутність психіки людини  

– свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини та їх основні 

особливості 

– сутність особистості людини 

– основні теорії особистості 

– прояви та закономірності емоційно-вольової сфери особистості 

– психологію пізнавальних психічних процесів: відчуттів, сприймань, пам'яті, 

мислення, мови. мовлення, уяви та уваги 

–  закономірності перебігу окремих психічних явищ та їх взаємозв'язок 

– основні закономірності формування та розвитку психіки людини 
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– етапи вікового розвитку особистості, їх характеристику і особливості 

– специфіку вікових криз при переході від одного етапу розвитку на інший та 

засоби пом’якшення їх протікання 

– сучасні погляди на природу та закономірності функціонування вікових змін 

психіки 

– напрямки цілеспрямованого розвитку можливостей людини та реалізації її 

особистісного потенціалу на кожному етапі розвитку 

– психологічні вимоги до особистості педагога 

– сутність явища обдарованості та шляхи її всебічного розкриття у школярів у 

сучасних умовах 

– основи профорієнтаційної роботи в старшій школі 

Уміти: 

– самостійно працювати з науковою літературою  

– вступати у наукові дискусії, демонструючи як наукові знання, так і власну 

позицію 

– складати програму конкретного психологічного дослідження 

– визначати рівень, адекватність та стійкість власної самооцінки  

– активізувати знання психології при вивченні інших психологічних дисциплін 

– на основі знань законiв функцiонування психiчних явищ оцiнювати i 

приймати вiдповiднi рiшення в ситуацiях, що вимагають втручання психолога 

– володіти навичками діагностики вікових змін у особистості 

– встановлювати причини і наслідки внутрішніх та зовнішніх конфліктів 

особистості, які зумовлені віковими змінами 

– використовувати основні методи, які застосовуються у роботі з школярами на 

сучасному етапі розвитку науки і суспільства 

– діагностувати готовність дитини до школи 

– діагностувати рівень особистісного розвитку школяра 

– розробляти стратегії ефективного навчання для школяра з точки зору 

індивідуального підходу 

– моделювати ситуації, прогнозувати їх розвиток та наслідки 

– забезпечувати профорієнтаційне самовизначення вихованця 

– діагностувати та коректувати розлади у спілкуванні з дорослими і однолітками 

– формулювати рекомендації для педагога, що працює з дітьми різних вікових 

категорій з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Семестр 1 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Вступ до психології загальної, вікової  

та педагогічної. Психологія особистості. 

Тема 1. Предмет та завдання психології загальної, вікової та 

педагогічної. Психіка та психічні явища. 

Психологія на сучасному етапі її розвитку. Предмет загальної психології 

як науки. Предмет вікової психології. Предмет педагогічної психології. 

Структура, завдання та стан сучасної психології. Структура психологічних явищ. 

Значення психологічних знань для навчання і виховання дітей. Місце психології 

в системі наук. Диференціація психології на окремі наукові галузі. Теоретичні і 

практичні галузі психології З історії становлення психології. Основні історичні 

етапи розвитку психології як науки. Розвиток психологічних знань в античності. 

Особливості розвитку психологічних знань у середні віки. Розвиток психології в 

XVII ст. Зародження емпіричної психології XVIII ст. Розвиток психології як 

самостійної науки у XIX ст. Виникнення психології в Україні. Природа та 

сутність психіки людини. Умови та чинники формування психіки людини. 

Головні властивості та функції психіки людини. Психіка і свідомість. Суспільно-

історичний характер свідомості. Розвиток свідомості та її структура. Свідоме і 

несвідоме в психічній діяльності людини. 

Тема 2. Методи психології та її зв’язок з іншими науками. Методи 

загальної психології. Теоретико-методологічні основи психологічної науки: 

методологія, принципи, методи дослідження. Основні етапи психолого-

педагогічного та психологічного досліджень. Характеристика окремих методик 

психологічного дослідження та методів: організаційні (порівняльний, 

лонгітюдний, комплексний); інтерпретаційні (генетичний, структурний); методи 

кількісної та якісної обробки даних (методи математичної статистики); 

емпіричні методи (основні та допоміжні, експериментальні і 

неексперементальні, діагностичні).  

Тема 3. Особистість та її структура. Особистість у психоаналізі. 

Психологічна концепція Фрейда. Іd, ego, super ego. Лібідо. Танатос. Механізми 

психологічного захисту. Комплекс Едипа. Комплекс Електри. Недоліки 

фрейдизму. Неофрейдизм. Стадії психосексуального розвитку. Аналітична 

психолгія Юнга. Архетипи. Індивідуальне та колективне несвідоме. Мотивація 

людської поведінки. Ідеї Альфреда Адлера, Еріха Фромма. Мелані Кляйн та 

Карен Хорні. Структура та типологія особистості Юнга. Індивідуальна 

психологія Адлера. Стратегії соціальної поведінки К.Хорні. Чотири неврози 

нашого часу. Екзистенціальні потреби. Епігенетична теорія розвитку особистості 

Е. Еріксона. 

Особистість у соціальному оточенні. Поняття особистості у психології. 

Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Структура особистості. 

Формування особистості: соціалізація та інтерналізація, психологічна зрілість 

особистості, сенситивні та критичні періоди розвитку особистості. Теорія 



7 

 

особистості Г.С. Костюка. Погляди теорію особистості О.М. Леонтьєва, Б.Г. 

Ананьєва. 

Тема 4. Особистість у трансперсональній психології, у біхевіоризмі, 

логотерапії Франкла та в інших вимірах психологічної науки. Рівні 

трансперсональних світоглядів. Психосинтез Роберто Ассаджіолі. Структура 

особистості за Р. Ассаджіолі. Чотири стадії терапевтичного процесу 

психосинтезу. Чотири сфери психіки за Станіславом Гроффом. Системи 

конденсуючого досвіду (СКД). Чотири базові перинатальні матриці (БПМ). 

Концепція Чампіона Курта Тойча. Теорія особистістості у біхевіоризмі. Ідеї Дж. 

Б. Уотсона, Володимира Михайловича Бехтєрева, Едварда Толмена, Береса 

Фрідеріка Скіннера. Джуліана Роттера. Особистість у логотерапії Віктора 

Франкла. Нусогенні неврози. Сенс життя. 

Особистість в інших вимірах. Особистість у когнітивній та гуманістичній 

психології. Ідеї К. Роджерса. Важлива умова психічної цілісності особистості та 

її психічного здоров’я за Роджерсом. Самоактуалізація. Особистість за Гордоном 

В. Оллпортом. Риси здорової особистості за Г. Оллпортом. Індивідуальні риси, 

або персональні диспозиці. Поняття пропріуму. Ядро особистості за А. Маслоу. 

ІЄРАРХІЯ ПОТРЕБ. Розвиток особистості. Деградації особистості. Деградації 

особистості. Жіночі теорії особистості. Погляди Джин Бейкер Міллер тв Керол 

Ґілліґан. Головні ідеї жіночих теорій. Факторні теорії особистості. Повна карта 

можливих властивостей людської особистості Раймонда Кеттелла. Повна карта 

можливих властивостей людської особистості за Раймондом Кеттеллом. 

Концепція ієрархічної чотирирівневої моделі людської особистості за Айзенком 

Три біполярні суперфактори за Айзенком.  

Тема 5. Індивідульно-типологічні особливості особистості: 

темперамент. Поняття темпераменту і характеру та їх взаємозв’язку. Типи 

темпераменту. Типи характеру. Погляд античної науки на природу 

індивідуальних психологічних відмінностей. Сангвінічний темперамент. 

Флегматичний темперамент. Холеричний темперамент. Меланхолійний 

темперамет. Три основні системи поглядів на органічну основу темпераментів: 

гуморальна (Гіппократ, Гален і ін.). конституційна (соматична; (Кречмер, 

Шелдон і ін.), типи темпераменту, пов’язані з діяльністю ц.н.с. (вчення Павлова). 

Властивості нервової системи: сила, врівноваженість, рухливість процесів 

збудження і гальмування. Лабільність, реактивність, активність.  

Тема 6. Індивідульно-типологічні особливості особистості: характер. 

Фактори, що впливають на формування н.с. Властивості поведінки. Риси 

характеру. Прояв характеру в системі відносин до дійсності. Мотиви, цінності, 

потреби, спрямованість. Три зони характеру. Зона абсолютно ―нормальних‖ 

характерів. Зона виражених характерів (акцентуацій). Зона сильних відхилень 

характеру від норми, чи психопатій. Типології характеру за Юнгом, Кречмером, 

Леонгардом і ін. 

Тема 7 Індивідульно-типологічні особливості особистості: здібності. 

Знання. Вміння. Навички. Задатки. Здібності. Якісна характеристика здібностей . 

Кількісна характеристика здібностей. Тест досягнень. Тест інтелекту. 

Креативність. Напрямки вивчення факторів творчих досягнень. Тест 
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креативності. Загальні здібності. Спеціальні здібності. Складні загальні 

здібності. Спеціальні елементарні здібності. Талант. Рівні розвитку здібностей: 

обдарованість, талановитість, геніальність. Від чого залежить реалізація 

творчого потенціалу? Що вирізняє генія від середньої людини? Особливості 

талановитої людини. Чи необхідний творчій людині високий інтелект? Розвиток 

таланту.. Чи передається талант по спадковості подібно до кольору очей чи 

форми носа? Чому геніїв більше серед мужчин? 

 

Змістовий модуль 2. Когнітивна та емоційно-вольова сфери 

особистості 

Тема 8. Відчуття та сприймання. Відчуття, як джерело інформації про 

навколишній світ і внутрішні стани людини. Види відчуттів та їх класифікація: 

екстероцептивні; інтероцептивні (органічні відчуття); пропріоцептивні відчуття. 

Загальні властивості відчуттів: якість, локалізованість, тривалість. 

Закономірності відчуттів: абсолютна чутливість, адаптація, взаємодія відчуттів, 

сенсибілізація, контраст відчуттів, синестезія. Поняття про сприймання. Види 

сприймань та їх класифікація. Особливості та індивідуальні відмінності 

сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Роль моторних компонентів у 

сприйманні. Загальні особливості сприймання. 

Тема 9. Мислення та мовлення. Мислення яв вища форма пізнавальної 

діяльності. Види мислення та їхня класифікація: за характером об’єкта 

мислиннєвої діяльності (практично-дійове, наочно-образне, репродуктивно-

образне, понятійне ); за ступенем новизни та оригінальності (репродуктивне, 

продуктивне, творче); за характером задач які розв’язуються (теоретичне, 

практичне); за засобом дії (вербальне, невербальне). Мислиннєві операції 

(порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація, 

класифікація) та логічні форми мислення (поняття, судження, умовиводи). Мова. 

Поняття про мовлення та його основні функції. 

Тема 10. Пам'ять. Поняття про пам'ять. Пам'ять людини (довільна, 

логічна, опоередкована) і тварини (генетична, механічна). Зв'язок пам'яті людини 

з її здібностями та діяльністю. Класифікація і види пам'яті: за часом збереження 

матеріалу (миттєва, короткочасна, оперативна, довготривала, генетична); за 

переважаючим аналізатором (зорова, слухова, тактильна, смакова, нюхова); за 

змістом того, що запам'ятовується і відтворюється (образна, словесно-логічна, 

рухова, емоційна); за характером участі волі у процесах запам'ятовування і 

відтворення матеріалу (мимовільна і довільна). Процеси і закономірності пам'яті: 

запам'ятовування (мимовільне - довільне, механічне - логічне, оперативне). 

Заучування і прийоми його організації. Умови ефективності запам'ятовування. 

Відтворення (мимовільне - довільне, впізнавання, пригадування, спогади). 

Збереження і забування. Ремінісценція. Ретроактивне і проактивне гальмування. 

Закон забування Г. Еббінгауза. Індивідуальні особливості і типи пам'яті. 

Розвиток пам'яті у дітей. 

Тема 11. Увага. Поняття про увагу та її основні функції. Види уваги та 

їхня класифікація. Природа уваги. Властивості уваги, умови виникнення. основні 

характеристики та механізми. Концентрація уваги. Стійкість, переключення й 

http://westudents.com.ua/glavy/77536-62-fzologchna-osnova-spriymannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/77537-63-rol-motornih-komponentv-u-spriymann.html
http://westudents.com.ua/glavy/77537-63-rol-motornih-komponentv-u-spriymann.html
http://westudents.com.ua/glavy/77538-64-zagaln-osoblivost-spriymannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/80019-332-priroda-uvagi.html
http://westudents.com.ua/glavy/80021-334-vlastivost-uvagi.html
http://westudents.com.ua/glavy/80022-kontsentratsya-uvagi-.html
http://westudents.com.ua/glavy/80023-stykst-uvaga-.html
http://westudents.com.ua/glavy/80024-pereklyuchennya-uvagi-.html
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розподіл уваги. Обсяг уваги. Уважність як властивість особистості. Зв'язок 

уважності з діяльністю і спрямованістю особистості. Вивчення властивостей 

уваги. Фізіологічні механізми уваги. Розуміння домінанти. Развиток і виховання 

уваги у дітей. Шляхи формування уваги. Основні критерії вихованості уваги. 

Тема 12. Уява. Поняття про уяву, її основні функції. Уявлення.  

Фізіологічні основи уяви. Уява та органічні процеси. Види уяви. Процеси уяви. 

Розвиток уяви у дітей. Виховання та індивідуальні особливості уяви. Види і 

прийоми уяви. Прийоми створення образів уяви. Уява й фантазія.  Ятрогенні 

уявлення. Поняття про творчість. Творчість як розв'язування творчих задач. 

Психологічні проблеми навчання творчості. Творчий тренінг. Роль фантазії в 

ігровій діяльності дитини і творчій діяльності дорослого. 

Тема 13. Емоції і почуття. Воля. Поняття про емоції і почуття. Функції 

емоцій і почуттів. Фізіологічна основа Психологічні теорії емоцій. Види емоцій: 

прості і складні, вроджені і набуті.  Форми переживання емоцій: сором, гнів, 

роздратування, радість та ін. Види почуттів: моральні, інтелектуальні, естетичні. 

Розвиток і виховання культури емоцій і почуттів у дітей. Значення ролі емоцій у 

життєдіяльності особистості. Поняття про волю. Ознаки вольової поведінки. 

Функції волі (спонукальна і гальмівна; спрямовуюча і регулююча). Воля як вища 

психічна функція. Вольова регуляція поведінки: внутрішня і зовнішня. 

Внутрішній (інтернальний) та зовнішній (екстернальний) локус контролю. 

Критерії вольової поведінки. Вольові дії (довільні і мимовільні). Простий і 

складний вольовий акт. Основні фази (структура) складної вольової дії. 

Класифікація вольових якостей особистості. 

Тема 14. Психічні стани. Афект. Патологічний афект. Фізіологічний 

афект. Кумулятивний афект. Характеристики фізіологічного афекту. Стадії 

афекту. Афективні стани. Фрустрація. Фрустраційна поведінка. Страх. Паніка. 

Настрій. Пристрасть. Потяг. Тривога. Тривожність. Горе, переживання втрати. 

Стрес. Травматичний стрес. Шок. 

Тема 15. Стрес, травматичний стрес. Поняття стресу. Стадії протікання 

стресу. Рівні стресу. Фізіологічні механізми виникнення стресу. Суб’єктивні та 

об’єктивні причини виникнення стресу. Форми прояву стресу. Оцінка рівня 

стресу. Значення стресу в життєдіяльності людини.  

Тема 16. Способи управління стресом. Загальні підходи до нейтралізації 

та управління стресом. Зменшення фізичного ефекту стресу, зміна ставлення до 

проблеми та її інша інтерпретація, активна взаємодія зі стресором та комплексні 

способи управління стресом. Медитації, аффірмації, дисоціації. Значення 

допомоги іншим та віри в Бога в управлінні стресом. 

Семестр 2 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Вікові особливості розвитку психіки людини 

Тема 17. Методологічні засади вікової психології. Психічно здорова 

особистість як мета вікового розвитку. Вікова психологія як наука, предмет, 

об’єкт та завдання вікової психології. Зміст та основні поняття вікової 

психології. Методи та проблеми вікової психології. Вікова періодизація 

психічного розвитку людини. Поняття про сенситивні та критичні періоди 

http://westudents.com.ua/glavy/80025-rozpodl-uvagi-.html
http://westudents.com.ua/glavy/80025-rozpodl-uvagi-.html
http://westudents.com.ua/glavy/80027-335-uvajnst-yak-vlastivst-osobistost.html
http://westudents.com.ua/glavy/80028-336-vivchennya-vlastivostey-uvagi.html
http://westudents.com.ua/glavy/80028-336-vivchennya-vlastivostey-uvagi.html
http://westudents.com.ua/glavy/77586-92-fzologchn-osnovi-protsesv-uyavi.html
http://westudents.com.ua/glavy/77586-92-fzologchn-osnovi-protsesv-uyavi.html
http://westudents.com.ua/glavy/80040-352-fzologchn-osnovi-uyavi-uyava-ta-organchn-protsesi.html
http://westudents.com.ua/glavy/77587-93-vidi-uyavi-protsesi-uyavi.html
http://westudents.com.ua/glavy/77589-94-rozvitok-uyavi-u-dtey.html
http://westudents.com.ua/glavy/77590-95-vihovannya-ta-ndivdualn-osoblivost-uyavi.html
http://westudents.com.ua/glavy/80041-353-uyava-y-fantazya-rozvitok-uyavi.html
http://westudents.com.ua/glavy/80042-354-ponyattya-pro-tvorchst-tvorchst-yak-rozvyazuvannya-tvorchih-zadach.html
http://westudents.com.ua/glavy/80043-356-psihologchn-problemi-navchannya-tvorchost-tvorchiy-trenng.html
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розвитку. Поняття про вік. Критерії вікової періодизації психічного розвитку 

людини. Поняття про соціальну ситуацію розвитку людини, провідну діяльність, 

психічні новоутворення. Поняття про кризи та сенситивні періоди психічного 

розвитку. Періодизація розвитку особистості за Е. Еріксоном. Періодизація 

психічного розвитку за Л.С. Виготським. Періодизація психічного розвитку за 

Д.Б. Ельконіним. Когнітивні теорії (Ж.Піаже). 

Тема 18. Пренатальний розвиток. Зародження психіки дитини в 

пренатальному періоді. Початок психічного життя. Сім'я в очікуванні дитини. 

Гермінальна фаза. Ембріональна фаза. Фетальна фаза.Зміст стадій пренатального 

розвитку дитини. Вплив особливостей пренатального розвитку дитини на її 

психіку. Вплив процесу народження на психіку дитини. Філософія вагітності. 

Тема 19. Психічний та особистісний розвиток дитини від народження 

до вступу в школу. Психологічні особливості фази новонародженості. Криза 

новонародженого.  Період пристосування дитини до нових умов життя. Розвиток 

чуттєвого пізнання та емоційної сфери на першому місяці життя. Довільна 

поведінка новонароджених і встановлення стосунків з батьками. Явище 

бондінгу. Сенсомоторна стадія розвитку мислення. Етапи розвитку мовлення 

немовляти. Вікові особливості емоцій. Спілкування немовлят з дорослими. 

Криза 1-року 3-х років життя їх симптоми, та шляхи подолання.подолання. 

Становлення «Я-концепції». Розвиток пізнавальних психічних процесів в 

ранньому віці. Мовленнєвий розвиток у ранньому дитинстві. Інтерналізація 

соціальних правил і норм поведінки. Психологічні особливості дітей 

дошкільного віку. Формування пізнавальних психічних процесів у дошкільному 

віці. Формування емоційно – вольової сфери у дошкільному віці. Становлення 

особистості у дошкільному віці. Види та значення рольової гри в дошкільному 

віці. Готовність дитини до навчання в школі. 

Тема 20. Психологія молодшого школяра (зрілого дитинства). 

Особливості розвитку дитини молодшого шкільного віку. Адаптаційні проблеми  

молодшого школяра. Шкільна тривожність та шкільні страхи. Розвиток 

пізнавальних психічних процесів молодших школярів. Розвиток емоційно – 

вольової сфери дитини молодшого шкільного віку. Причини та наслідки кризи 

семи років. Відносини молодшого школяра з однолітками та дорослими. 

Тема 21. Психологія підлітка. Психологічні особливості підлітка. Загальні 

тенденції формування особистості. Криза 13-го року життя, її симптоми, шляхи 

подолання.  Статева ідентичність підлітків. Емоційно-вольова сфера підлітків. 

Формування моральних принципів, цінностей, переконань. Розвиток 

пізнавальних психічних процесів у підлітковому віці. Особливості спілкування у 

підлітковому віці. Форми взаємодії підлітка з батьками. Стилі батьківського 

виховання. 

Тема 22. Психологія ранньої і зрілої юності. Особливості розвитку 

психіки в юнацькому віці. Криза юнацького віку та формування особистої 

ідентичності. Соціальна ситуація розвитку. Професійне самовизначення. 

Розвиток емоційно-вольової сфери в юнацькому віці. Формування особистості 

юнака. Особливості пізнавальної сфери у юнацькому віці. Особливості 

спілкування у юнацькому віці. 
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Тема 23. Психологія дорослості. Закономірності психічного розвитку у 

дорослому віці. Ключові психологічні  проблеми. Основні соціальні завдання 

ранньої дорослості. Когнітивний розвиток. Емоційно-вольові зміни. Теорія 

кохання Стернберга. Переоцінка життєвих цінностей у середній дорослості (40-

60р.). Інтелектуальні зміни середини життя. Емоційна сфера у середній 

дорослості. Фізичні зміни середини життя. 

Тема 24. Психологія старіння. Психологія людей похилого віку. 

Соціально-психологічні зміни у похилому віці. Теорії старіння. Основні 

соціальні завдання у похилому віці. Когнітивний розвиток в похилому віці. 

Згасання інтелекту. Емоційні зміни у похилому віці. Стадії погодження з думкою 

про смерть. 

 

Змістовний модуль 4. Педагогічна психологія як наука 

Тема 25. Проблеми і завдання педагогічної психології. Зв'язок 

педагогічної психології з іншими науками. Педагогічна психологія як наука. 

Міждисциплінарний зв’язок педагогічної та вікової психології. Методи 

педагогічної психології. Педагогічна психологія у системі психолого-

педагогічних знань. Зв’язок педагогічної психології з іншими науками. 

Проблеми педагогічної психології. З історії становлення педагогічної психології.  

Виникнення психолого-педагогічних ідей (Дж. Локк, Я.А. Коменський, 

І.Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо). Вклад К. Д. Ушинського в становленні та розвитку 

педагогічної психології. Етап теоретичного обґрунтування педагогічної 

психології як науки – 50 - 70-ті роки ХІХ ст. Становлення педагогічної 

психології як експериментальної науки (А.Сікорський). Сучасні напрямки 

розвитку психолого-педагогічної теорії (Ж.Піаже, Е.Еріксон, А.Бандура, 

Д.Ельконін). 

Тема 26. Психологічні особливості учіння, научіння, дій, операцій і 

способів навчальної діяльності. Навчання як феномен педагогічної психології. 

Психологічні особливості учіння і научіння. Види, рівні і механізми учіння і 

научіння. Загальні психологічні особливості навчальної діяльності. Мотивація 

навчальної діяльності, її типи, сутність та розвиток. Психологічна 

характеристика навчальних дій, операцій і способів навчальної діяльності.  

Тема 27. Соціально-психологічні механізми, типи та види навчання. 

Психологія типів і видів навчання. Психологічна характеристика типів навчання. 

Психологічна характеристика видів навчання. Проблемне навчання. 

Програмоване навчання. Алгоритмізоване навчання. Проблемна ситуація та її 

різновиди. Етапами інтелектуальної діяльності. Рівні проведення проблемних 

уроків. Принципи програмованого навчання. Системи навчального 

програмування. 

Тема 28. Психологічні особливості засвоєння учнями знань і понять та 

формування умінь і навичок. Психологічні особливості засвоєння учнями 

знань. Основні характеристики засвоєння знань. Психологічні компоненти 

засвоєння знань. Формування понять. Психологічні особливості засвоєння 

учнями наукових понять. Розуміння учнями суті нового поняття. Уміння. 

http://westudents.com.ua/glavy/78938-12-problemi-zavdannya-pedagogchno-psiholog.html
http://westudents.com.ua/glavy/78939-13-zvyazok-pedagogchno-psiholog-z-nshimi-naukami.html
http://westudents.com.ua/glavy/78939-13-zvyazok-pedagogchno-psiholog-z-nshimi-naukami.html
http://westudents.com.ua/glavy/78942-21-psihologchn-osoblivost-uchnnya-nauchnnya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78950-24-sotsalno-psihologchn-mehanzmi-tipi-ta-vidi-navchannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78951-psihologya-tipv-vidv-navchannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78952-psihologchna-harakteristika-tipv-navchannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78953-psihologchna-harakteristika-vidv-navchannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78954-problemne-navchannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78955-programovane-navchannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78956-algoritmzovane-navchannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78958-psihologchn-osoblivost-zasvonnya-uchnyami-znan.html
http://westudents.com.ua/glavy/78960-26-psihologchn-zasadi-formuvannya-umn-navichok.html
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Навичка. Психологічні умови формування навичок. Етапи розвитку навички. 

Умови для вироблення навички. 

Тема 29. Сутність та завдання психології виховання. Психологічні 

основи методів та форм виховної роботи. Сутність та завдання психології 

виховання. Основні завдання та проблеми психології виховання. Методологічні 

й методичні принципи виховання. Вікові аспекти виховання. Показники та 

критерії вихованості особистості учня. Зарубіжні та вітчизняні теорії виховання. 

Психологічні основи методів та форм виховної роботи. Засоби і методи 

виховання. Психологічні механізми виховання. Психолого-педагогічні прийоми 

виховання. Психологія самовиховання та перевиховання. Психологія морального 

виховання. 

Тема 30. Психологічні особливості виховання дітей з асоціальною 

поведінкою. Важкі і педагогічно занедбані діти. Проблема індивідуального 

підходу у вихованні. Психологічна характеристика важких, педагогічно 

занедбаних дітей, які вимагають корекції. Типізація педагогічно занедбаних 

учнів. Методи індивідуального впливу. Гуманізація виховання. 

Тема 31. Загальна характеристика педагогічної діяльності. Структура 

педагогічних здібностей. Психологія праці та змісту педагогічної діяльності. 

Структурні компоненти педагогічної діяльності. Професійно значущі якості 

особистості вчителя. Педагогічні здібності вчителя. Психологічний аналіз 

педагогічного спілкування. Зміст педагогічних здібностей та їх структура. 

Загальні та спеціальні педагогічні здібності. Загальна характеристика 

педагогічного спілкування. 

Тема 32. Основні функції та педагогічні вміння. Стилі педагогічної 

діяльності. Особистість педагога та індивідуальний стиль його діяльності. 

Основні види стилів діяльності учителя. Функції педагогічного спілкування. 

Ефективність педагогічного спілкування. Бар’єри, які заважають ефективності 

педагогічного спілкування. Культура педагогічного спілкування. Психологічна 

характеристика особистості вчителя. Професійна самосвідомість вчителя. 

Професійна відповідність (придатність) вчителя. Педагогічна майстерність та її 

види. Рівні педагогічної майстерності. 

 
 

http://westudents.com.ua/glavy/75931-1-zagalna-harakteristika-pedagogchno-dyalnost.html
http://westudents.com.ua/glavy/75933-3-struktura-pedagogchnih-zdbnostey.html
http://westudents.com.ua/glavy/75933-3-struktura-pedagogchnih-zdbnostey.html
http://westudents.com.ua/glavy/75934-4-harakteristika-osnovnih-funktsy-ta-pedagogchnih-umn.html
http://westudents.com.ua/glavy/75935-5-stil-pedagogchno-dyalnost.html
http://westudents.com.ua/glavy/75935-5-stil-pedagogchno-dyalnost.html
http://westudents.com.ua/glavy/78977-psihologchna-harakteristika-osobistost-vchitelya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78977-psihologchna-harakteristika-osobistost-vchitelya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78978-profesyna-samosvdomst-vchitelya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78979-profesyna-vdpovdnst-pridatnst-vchitelya.html
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма  

 

 

8 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  

Змістовий модуль 1. Вступ до психології загальної, вікової та педагогічної. Психологія 

особистості. 

Тема 1. Предмет та завдання психології загальної, 

вікової та педагогічної. Психіка та психічні явища.  

6 2 2   2  

Тема 2. Методи психології та її звязок з іншими 

науками 

6 2 2   2  

Тема 3. Особистість та її структура. Особистість у 

психоаналізі 

6 2 2   2  

Тема 4. Особистість у трансперсональній 

психології, у біхевіоризмі, логотерапії Франкла та 

в інших вимірах. 

6 2 2   2  

Тема 5. Індивідульно-типологічні особливості: 

темперамент. 

6 2 2   2  

Тема 6. Індивідульно-типологічні особливості 

особистості: характер. 

6 2 2   2  

Тема 7. Індивідульно-типологічні особливості 

особистості: здібності. 

6 2 2   2  

Модульний контроль        

Разом за змістовим модулем 1 42 14 14   14  

Змістовий модуль 2. Когнітивна та емоційно-вольова сфери особистості  

Тема 8. Відчуття та сприймання.   5 2 2   1  

Тема 9. Мислення та мовлення  5 2 2   1  

Тема 10. Пам'ять. 5 2 2   1  

Тема 11. Увага.  5 2 2   1  

Тема 12. Уява. 5 2 2   1  

Тема 13. Емоції і почуття. Воля. 5 2 2   1  

Тема 14. Психічні стани. 6 2 2   2  

Тема 15. Стрес, травматичний стрес. 6 2 2   2  

Тема 16. Способи управління стресом. 6 2 2   2  

Модульний контроль.        

Разом за змістовим модулем 2 48 18 18   12  

Усього годин 90 32 32   26  

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Вікові особливості розвитку психіки людини  

Тема 17. Методологічні засади вікової психології. 

Психічно здорова особистість як мета вікового 

розвитку. 

6 2 2   2  

Тема 18. Пренатальний розвиток 10 2 2   6  

Тема 19. Психічний та особистісний розвиток 

дитини від народження до вступу в школу.  

10 2 2   6  

Тема 20. Психологія молодшого школяра (зрілого 

дитинства). 

8 2 2   4  

Тема 21.Психологія підлітка 8 2 2   4  

Тема 22. Психологія ранньої і зрілої юності.  8 2 2   4  
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Тема 23. Психологія дорослості.  7 2 2   3  

Тема 24. Психологія старіння. 7 2 2   3  

Модульний контроль        

Разом за змістовим модулем 3 64 16 16   32  

Змістовний модуль 4. Педагогічна психологія як наука. 

Тема 25. Вступ до педагогічної психології 

(Проблеми і завдання педагогічної психології. 

Зв'язок педагогічної психології з іншими науками) 

7 2 2   3  

Тема 26. Психологічні особливості учіння, 

научіння, дій, операцій і способів навчальної 

діяльності.  

7 2 2   3  

Тема 27. Соціально-психологічні механізми, типи 

та види навчання.  

7 2 2   3  

Тема 28. Психологічні особливості засвоєння учнями знань 

і понять та формування умінь і навичок.  

7 2 2   3  

Тема 29. Сутність та завдання психології виховання. 

Психологічні основи методів та форм виховної роботи. 

7 2 2   3  

Тема 30. Психологічні особливості виховання 

дітей з асоціальною поведінкою. 

7 2 2   3  

Тема 31. Загальна характеристика педагогічної 

діяльності, Структура педагогічних здібностей. 

7 2 2   3  

Тема 32. Основні функції та педагогічні вміння. 

стилі педагогічної діяльності. 
7 2 2   3  

Модульний контроль.        

Разом за змістовим модулем 4 11 16 16   24  

Усього годин  120 32 32   56  

Усього годин на весь курс навчання 210 64 64   82  

Залік 2       

Іспит 1       

 
5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Не передбачено  

 

6. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Застосування практичної психології, знайомствою Методи 

психології. З’ясування зв’язку психології з іншими науками. Розвязування 

психологічних задач. Ессе на тему: «Хто я і у що я вірю. Чому я тут».  

2 

2. Тема 2. Аналіз відповідей на питання «Чому я вибрала свою спеціальність?» 

(Які психологічні знання призвели до мого вибору? Звідки я отримав (ла) ці 

знання? Яке, на мою думку, практичне значення психологічних знань у 

роботі сучасного фахівця дошкільного навчального закладу? Виконання 

практичних завдань на комунікацію. З’ясування ролі психологічних знань у 

життєдіяльності особистості. 

2 

3. Тема 3. Використання психоаналітичних практик у практичній психології 

(приклади). 

2 

4. Тема 4. Застосування на практиці знань з трансперсональної психології, 

біхевіоризму та логотерапії Франкла (вправи, приклади). 

2 

5. Тема 5. Роль факторних теорій психології особистості (проведення Тесту 2 

http://westudents.com.ua/glavy/78938-12-problemi-zavdannya-pedagogchno-psiholog.html
http://westudents.com.ua/glavy/78939-13-zvyazok-pedagogchno-psiholog-z-nshimi-naukami.html
http://westudents.com.ua/glavy/78942-21-psihologchn-osoblivost-uchnnya-nauchnnya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78942-21-psihologchn-osoblivost-uchnnya-nauchnnya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78950-24-sotsalno-psihologchn-mehanzmi-tipi-ta-vidi-navchannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78950-24-sotsalno-psihologchn-mehanzmi-tipi-ta-vidi-navchannya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78958-psihologchn-osoblivost-zasvonnya-uchnyami-znan.html
http://westudents.com.ua/glavy/78960-26-psihologchn-zasadi-formuvannya-umn-navichok.html
http://westudents.com.ua/glavy/75931-1-zagalna-harakteristika-pedagogchno-dyalnost.html
http://westudents.com.ua/glavy/75931-1-zagalna-harakteristika-pedagogchno-dyalnost.html
http://westudents.com.ua/glavy/75933-3-struktura-pedagogchnih-zdbnostey.html
http://westudents.com.ua/glavy/75934-4-harakteristika-osnovnih-funktsy-ta-pedagogchnih-umn.html
http://westudents.com.ua/glavy/75935-5-stil-pedagogchno-dyalnost.html
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Кеттелла та ін.). 

6. Тема 6. Визначення складу свого темпераменту та характеру (застосування 

методик на визначення типу темпераменту та характеру). 

2 

7. Тема 7. З’ясування рівня креативності, здатності до творчості та здібності 

(використання методик на креативність, творчість, здібності). 

2 

 Контрольно-модульне заняття  2 

8. Тема 8. З’ясування порога чутливості, поля зору та особливостей 

сприймання. 

 

9. Тема 9. З’ясування характерних особливостей мислення, виявлення функцій 

мовлення у педагогічному спілкуванні (на прикладах). Визначення 

гнучкості та ригідності мислення. 

2 

10. Тема 10. Визначення типу пам’яті, її обсягу, точності та коливання. 

З’ясування ролі осмислення в запам’ятовуванні. Якісна характеристика 

пам’яті (застосування піктограм). 

2 

11. Тема 11. Визначення обсягу, точності та стійкості уваги, з’ясування 

особливостей її переключення, точності, розподілу та коливання. 

2 

12. Тема 12. Виявлення індивідуальних відмінностей відтворюючої уяви, 

просторової та творчої. З’ясування зв’язку творчої уяви з процесом 

сприймання, пам’яті та мислення. 

2 

13. Тема 13. Визначення видів почуттів та особливостей емоційної пам’яті, 

залежності продуктивності запам’ятовування від почуттів (також) 

2 

14. Тема 14. Визначення рівня тривожності, стресостійкості, рівня відчуття щастя, 

дратівливісті (за тестом Раймонда Новака), самотності та індивідуального стилю 

реагування на стрес. 

2 

15. Тема 15. Визначення ознак стресу (за методикою Щербатих). Застосування тестів 

на ПТСР та шкали соціальної адаптації. 
2 

16. Тема 16. Застосування методик управління стресом. (Зняття негативного 

ефекту стресу (Вправи на релаксацію, аффірмація, ін.), способи дисоціації, 

комплексні способи) 

2 

 Контрольно-модульне заняття  

17. Тема 17. Визначення критеріїв психічного здоров’я особистості (+ тести 

Люшера, Сонді та ін.).  

2 

18. Тема 18. Проведення групової дискусії на тему внутріутробного розвитку 

дитини та зародження психіки дитини в пренатальному періоді, впливу 

перебігу вагітності на народження здорової дитини. 

2 

19. Тема 2. З’ясування психологічних особливостей розвитку новонароджених 

та дітей в ранньому віці. Застосування методик визначення готовності 

дитини до школи (методика Керна Їрасика).  

2 

20. Тема 20. Інтерпретація (і проведення) методик «Намалюй людину», 

«Кінетичний малюнок сім’ї». З’ясування показників розумового розвитку, 

пластичності, імпульсивності, тривожності, страхів та ін. особистісних рис 

молодшого школяра. 

2 

21. Тема 21. Застосування методики Басса-Дарки для визначення агресивності 

та ін. для характеристики особистісних рис підлітка.  

1 

22. Тема 22. Використаня методик для професійного самовизначення 

особистості у ранній і зрілій юності. 

2 

23. Тема 23. Застосування психодіагностичних методик для комплексного 

обстеження зрілої особистості. 

2 

24. Тема 24. Розробка психологічних рекомендацій для дорослих осіб, що 

сприяли б подоланню криз похилого віку та успішній адаптації старших 

людей при виході на пенсію, їх здоров’ю та досягненню довголіття 

2 

 Контрольно-модульне заняття  
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25. Темаи 25. Вивчення особистості учня та класного колективу. Складання 

психолого-педагогічної характеристики. 

2 

26. Тема 26. Визначення причин труднощів у навчанні учнів, їх психологічних 

особливості учіння, научіння, дій, операцій. Складання індивідуальногь 

плану допомоги невстигаючим учням. 

2 

27. Тема 27. Аналіз позитивних і негативних сторін типів і видів навчання. 

Робота з обдарованими дітьми.  

2 

28. Тема 28. Розробка індивідуального підходу до  засвоєння учнями знань і 

понять та формування умінь і навичок з врахуванням їх психологічних 

особливостей. 

2 

29 Тема 29. Розробка плану виховної роботи для дошкільників із врахуванням 

їх психологічних особливостей, вибравши (і вказавши на них) конкретні 

методи та форми. 

2 

30 Тема 30. Розробка індивідуального плану виховної роботи для дітей 

(дошкільників, молодших школярів, молодших та старших підлітків) з 

асоціальною поведінкою, враховуючи їх психологічні особливості. 

2 

31 Тема 31. Визначення схильності до конфліктної поведінки, оцінки, 

самоконтролю та спрямованості особистості вчителя (Проведення й аналіз 

методик діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки К. 

Томаса, діагностики оцінки самоконтролю у спілкуванні М. Снайдера та 

Методики оцінки професійної спрямованості особиcтості вчителя). 

2 

32 Тема 32. Визначення стилів педагогічної діяльності та психологічний аналіз 

педагогічного спілкування. 

2 

 Контрольно-модульне заняття  

 Разом 64 

 

7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено  

 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Змістовий модуль 1  

1. Тема 1. Знайти відповіді на питання «Чому я вибрала свою спеціальність?» (Які 

психологічні знання призвели до мого вибору? Звідки я отримав (ла) ці знання? 

Яке, на мою думку, практичне значення психологічних знань у роботі сучасного 

фахівця дошкільного навчального закладу? Виконання практичних завдань на 

комунікацію. 

2 

2. Тема 2. Творчі розвідки щодо виникнення та розвитку психології в Україні, у Львові. 

Проаналізувати можливості використання методів психології в практичній роботі 

соціального педагога, логопеда, фахівця-дошкільника, вчителя початкових класів. 

Методологічні принципи психологічного дослідження та етапи його проведення. 

Теорія особистості Г.С. Костюка. Погляди на теорію особистості О.М. Леонтьєва, 

Б.Г. Ананьєва. 

2 

3. Тема 3. Етапи психосексуального розвитку згідно психоаналізу. 2 

4. Тема 4 Теорії особистості В. Райха, Дж. Келлі, Г. Стек Саллівана, А. Бандури, К. 

Левіна, Дж. Роттера, Р. Мея. 

2 

5 Тема 5. Теорії особистості Е. Дюркгейма, П. Жане, В. Дільтея, Е. Шпрангера, В. 

Джемма. 

2 

6 Тема 6. Самостійно пройти тест на визначення екстра-інтровертованості, з’ясувати 

для себе в якій мірі Ви є екстравертом. Чинники формування характеру. 

2 

http://westudents.com.ua/glavy/78942-21-psihologchn-osoblivost-uchnnya-nauchnnya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78942-21-psihologchn-osoblivost-uchnnya-nauchnnya.html
http://westudents.com.ua/glavy/78958-psihologchn-osoblivost-zasvonnya-uchnyami-znan.html
http://westudents.com.ua/glavy/78960-26-psihologchn-zasadi-formuvannya-umn-navichok.html
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7 Тема 7. Особливості геніальної людини. Психологічна характеристика творчої 

особистості (на прикладі видатних діячів науки, техніки, культури).Психологічна 

характеристика власної особистості. Підготовка до модульного контролю. 

2 

 Разом 14 

 Змвстовий модуль 2   

8.  Тема 8. Особливості та індивідуальні відмінності сприймання. 1 

9. Тема 9. Сезитивні періоди щодо мовлення, його види мовлення. Становлення 

мовлення у дитинстві. 

1 

10. Тема 10. Індивідуальні особливості і типи пам'яті. Розвиток пам'яті у дітей. 1 

11. Тема 11. Розвиток уваги у дітей, боротьба з неуважністю та відволіканням. 

Основні критерії розвинутої уваги 

1 

12. Тема 12. Ятрогенні уявлення. Уява і творчість. 1 

13.  Тема 13. Роль емоційно-вольової сфери в життєдіяльності людини. Розвиток та 

виховання вольової активності людини: позитивні та негативні вольові якості. 

Дослідження волі львівським вченим паном Вітвіцьким у першій половині 20 століття. 

1 

14.  Тема 14. Вплив психічних станів на життєдіяльність особистості. Творчі розвідки 

щодо особливостей особистості, схильної до афекту. 

2 

15. Тема 15. Стрес. Травматичний стрес. ПТСР.  2 

16. Тема 16. Шляхи управління стресом. Копінг-стратегії. Підготовка до модульного 

контролю. 

2 

 Разом 12 

 Змістовий модуль 3   

17. Тема 17. Історія становлення вікової психології. Психолого-педагогічний 

експеримент як особливий метод вікової психології. 

2 

18.  Тема 18. Теорії та періодизації психічного розвитку. Охарактеризуйте фази 

пренатального розвитку. Які загальні тенденції характерні для пренатального розвитку? 

6 

19.  Тема 19. Етапи розвитку мовлення немовляти. Описати кризи одного та трьох 

років, визначити подібні та відмінні процеси у їх протіканні та подоланні. Скласти 

порівняльну таблицю показників психічного розвитку дітей від народження до 6-ти років. 

6 

20. Тема 20. Поняття про кризи та сенситивні періоди психічного розвитку. Явище 

дезадаптації молодшого школяра. Скласти психологічну характеристику учня 

початкової школи. 

4 

21. Тема 21. Акцентуації характеру підлітка. Розкрити значення вікових криз для психічного 

розвитку людини, виявивши їх позитивний та негативний вплив. Чи обов’язковим є переживання 

особистістю усіх вікових криз? Порівняти особливості протікання криз підліткового та юнацького 

віку. Причини негативного ставлення підлітка до вчителя, школи, до навчання. 

4 

22. Тема 22. Емоційні зміни у ранній період дорослості. Теорія кохання Р. Стернберга. 4 

23. Тема 23. Причини криз дорослості. Самоактуалізація. 3 

24. Тема 24. Геронтопсихологія та її особливості. Когнітивний розвиток в похилому 

віці. Згасання інтелекту. Старечі психози. 

3 

 Разом 32 

 Змістовий модуль 4  

25. Тема 25. Історія становлення педагогічної психології. Виникнення психолого-педагогічних ідей (Дж. 

Локк, Я.А. Коменський, І.Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо). Вклад К. Д. Ушинського в становленні та 

розвитку педагогічної психології. Етап теоретичного обґрунтування педагогічної психології як науки 

– 50 - 70-ті роки ХІХ ст.  

3 

26. Тема 26. Самостійна робота учнів як вид учбової діяльності. Методики 

самостійного опрацювання навчального матеріалу. Становлення педагогічної 

психології як експериментальної науки (І.О. Сікорський). Сучасні напрямки 

розвитку психолого-педагогічної теорії (Ж.Піаже, Е.Еріксон, А.Бандура, 

Д.Ельконін). 

3 

27. Тема 27. Зарубіжні та вітчизняні теорії виховання. 3 
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28. Тема 28. Шкільна дезадаптація, її причини та наслідки у підлітковому та 

юнацькому віці. 

3 

29. Тема 29. Психологічні основи методів та форм виховної роботи 3 

30. Тема 30. Запропонувати авторську методику виховання дітей з асоціальною 

поведінкою. 

3 

31. Тема 31. Психологічний портрет ідеального вчителя. 3 

32. Тема 32. Запропонувати індивідуальний стиль педагогічної діяльності. 3 

 Разом 24 

 Всього 82  

9. Індивідуальні завдання 

1. Психолого-педагогічна характеристики дошкільника  

2. Психолого-педагогічні рекомедації вихователю дошкільного навчального 

закладу щодо роботи з дитиною з особливими потребами 

3. Психолого-педагогічна характеристики молодшого школяра 

4. Психолого-педагогічні рекомедації вчителю молодших класів щодо роботи з 

неповносправною дитиною. 

5. Психологічний портрет успішного вихователя. 

6. Психологічний портрет успішного вчителя початкових класів. 

7. Психолого-педагогічні рекомедації батькам дитини з особливими потребами 

дошкільного віку. 

8. Психолого-педагогічні рекомедації батькам дитини з особливими потребами 

молодшого шкільного віку. 

 

10. Методи навчання 

– пояснювально-ілюстративні 

– репродуктивні 

– проблемні 

– частково-пошукові (евристичні) 

– дослідницькі 

–  наочні 

– словесні 

– практичні 

– інтерактивні  

– навчально-ділові ігри 

–  тренінги,  

– розв’язування психологічних завдань та аналіз різноманітних 

психологічних проблемних ситуацій, які виникають при взаємодії різних 

психічних явищ у ході поведінки та діяльності людини, а також  

– самостійне проведення психологічних досліджень та ін 

 

11. Методи контролю 

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль. 

Засобами поточного контролю є: 

1. Усне опитування на практичних заняттях 

2. Тестові завдання 

3. Оцінка індивідуальних письмових завдань  



19 

 

4. Оцінювання індивідуальних науково-дослідних робота 

5. Оцінка виконання практичних робіт 

 Заходами підсумкового контролю будуть проведення заліків та екзаменів 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль № 2 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 

6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 8 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27 Т28 Т29 Т30 Т31 Т32 100 

6 6 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 6 6 6 8 

 

Приклад для екзамену 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

те
ст

 (
іс

п
и

т)
 

С
у

м
а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

М
ах

 

1
0
0
 

1
0
0
 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 Т26 Т27 Т28 Т29 Т30 Т31 Т32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Т1, Т2 ... Т32 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

26-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-25 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студента з навчальної 

дисципліни «Психологія загальна, вікова та педагогічна» 

2. Підручники та посібники 

3. Плани практичних та семінарських занять 

4. Завдання для самостійного опрацювання 

5. Базова література 

6. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, контрольні 

роботи, питання для усних відповідей, теми творчих робіт, завдання для ККР, 

питання до заліку, перелік питань до екзамену, перелік і зразки практичних 
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завдань до екзамену, блок запитань і завдань для самоконтролю за самостійно 

опрацьованим навчальним матеріалом. 
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14. Рекомендована література  

Базова 

1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко,Л.В. 

Долинська, З.В. Огороднійчукта ін.- К.: Просвіта, 2001.- 416 с. / 

[Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://194.44.152.155/elib/local/sk743646.pdf 

2. Варій М. Й. Загальна психологія.: підр. [для студ. вищ. навч. закл.]/ М. Й. 

Варій – [3-тє вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 1007 с. / 

[Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D

1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%9

2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9C.%D0%99..pdf 

3. Васянович Г. П. Основи психології : навчальний посібник / Григорій Петрович 

Васянович– К. : Педагогічна думка , 2012. – 114 с. / [Електронний ресурс] Режим 

доступу: 
http://lib.iitta.gov.ua/9961/1/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D

0%B2%D0%B8%D1%87%20%282%29.pdf 
4. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник – К.: Либідь. 2005. – 400 

с. 

5. Конел Уільям А. Підліток. Благочинне видання. Видається коштом отця Івана 

Шевціва. 1996. – 95 с. 

6. Кутішенко В.П., Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова психологія: 

Практикум: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2009. – 448 с. 

7. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та 

доповнене. Навчальний посібник. –К.: Центр учбової літератури, 2010. – 

288 с. 

8. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.].  К.: Форум, 

2002. 

9. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – навчальний 

посібник. – К.: _ МАУП. – 2000. – 256 с. / [Електронний ресурс] Режим 

доступу: http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/875/Maksimenko_S.D._-

_Zagal%27na_psihologiya.pdf 
10. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. — 3-тє вид., випр. — К.: 

Вища шк., 2004. — 487 с. / [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://posek.km.ua/biblioteka/%D0%97/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D

1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%9

C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%97%D0%B4%20%D0%9F.%D0%90..pd

f 

11. Наугольник Л.Б. Психологія стресу: підручник / Л.Б. Наугольник. – Львів: 

Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 324 с. 

[електронний ресурс] Режим доступу: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-

http://194.44.152.155/elib/local/sk743646.pdf
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