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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Педагогічна психологія  

Викладач (-і) Ярема Олена Миколаївна,  доктор психологічних наук, 

професор  кафедри психології та соціальної роби 

Контакти  (0312) 612008 

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС, 180 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.kau.com.ua 

Консультації відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що 

розміщений на інформаційному стенді кафедри 

Місце Карпатський університет імені Августина Волошина кафедра 

психології  та соціальної роботи  (м. Ужгород, вул. Гойди,4, 

каб. 303) 

2. Анотація до навчальної дисципліни 

     Навчальна дисципліна „Педагогічна психологія” займає одне з центральних місць в 

структурі підготовки професійних психологів. Це погранична, комплексна галузь знань, 

яка займає проміжне місце між психологією і педагогікою, де стала сферою спільного 

вивчення взаємозв'язків між вихованням, навчанням і розвитком підростаючого 

покоління. Предметом педагогічної психології є факти, механізми і закономірності 

засвоєння соціокультурного досвіду людиною, закономірності інтелектуального і 

особистісного розвитку дитини як суб'єкта навчальної діяльності, організовуваної і 

керованої педагогом в різних умовах освітнього процесу. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

 Змістовний модуль 1. Загальні питання психології виховання. 

 Змістовний модуль 2. Психологія научіння, навчання, учіння. 

 Змістовний модуль 3. Психологія вчителя 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Педагогічна психологія» є 

усвідомлення значущості знань про становлення підростаючої особистості в умовах 

організованих і неорганізованих чинників соціального впливу. Завдання нормативної 

дисципліни «Педагогічна психологія»: 

 розкрити основні механізми і умови, необхідні для повноцінного психічного 

розвитку учнів і формування їх особистості на кожному віковому етапі 

навчально-виховного процесу; 

 сприяти розумінню особливостей учасників навчального процесу (вчителі, 

адміністрація освітньої установи, батьки) і механізмів їх впливу на дитину; 

- формувати в студентів прикладні уміння щодо застосування знань з педагогічної 

психології в практиці психолого-педагогічної діяльності. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Для засвоєння даної дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 Вікові норми розвитку дітей, підлітків, юнаків. 

 Вікові кризи. 

 Сенситивні періоди розвитку. 

 Типи особистості, темпераменту та характеру. 

 Методи психології. 



 Принципи психологічних досліджень. 

 Особливості формування та взаємодії в малих групах. 

 Причини, протікання та розв’язання конфліктів. 

 Психологію діяльності. 

 Протікання емоційно-вольових процесів. 

Вміти: 

 Проводити спостереження, експеримент, анкетування, опитування, тестування. 

 Опрацьовувати та інтерпретувати результати психологічних методик. 

 Володіти методами аналізу, синтезу, узагальнення. 

 Працювати з науковою літературою. 

 Вміння вести наукову дискусію. 

 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати: 

 структуру предмету педагогічної психології; 

 теорії і технології навчання і виховання; 

 структуру і зміст навчальної і педагогічної діяльності; 

 психологію особистості вчителя; 

 особливості педагогічної взаємодії і співпраці. 

Вміти: 

 застосовувати знання в контексті своєї професійної діяльності; 

 формулювати проблеми педагогічної психології і пропонувати способи їх 

вирішення; 

 висувати і захищати аргументи, ґрунтуючись на теоріях навчання і виховання; 

 володіти технологіями навчання і виховання; 

враховувати соціальний контекст навчання і розвитку особистості. 

5. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 50 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
34 

самостійна робота 96 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова 

4 053 Психологія 2 обов’язкова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Загальні питання психології виховання 

Тема1. Педагогічна психологія: теоретичні основи 

психології виховання 

 

6 

4 8 

Тема 2. Соціально - психологічні аспекти виховання 4 2  8 

Тема 3. Вікові аспекти виховання 4 2 8 

Тема 4.  Психологія самовиховання та перевиховання 

 

4 4 8 



Тема 5. Превентивне виховання та психологічні      основи 

перевиховання 

4 4 8 

Тема 6. Психологічні  особливості роботи з важкими 

дітьми 

4 2 8 

Модуль ІІ. Психологія научіння, навчання,учіння 

Тема 7. Теоретичні основи научіння 4 4 8 

Тема 8. Поняття про навчання та його психологічні 

механізми 

4 4 8 

Тема 9. Загальна характеристика учбової діяльності 4 4 8 

Модуль ІІІ. Психологія вчителя 

Тема 10. Психологічний портрет особистості педагога 4 2 8 

Тема 11.  Характеристика педагогічної діяльності 4 2 8 

Тема 12.    Особливості педагогічного спілкування   4 - 8 

ЗАГ.: 50 34 96 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

курсу 

Критерії та норми оцінювання знань із педагогічної психології:  
1) характер володіння знаннями з педагогічноїї психології (рівень 

усвідомлення, міцність запам'ятовування, обсяг, повнота і точність 
знань); 

2) якість актуалізації знань із педагогічної психології (логіка 
мислення, аргументація, послідовність і самостійність викладу, 
культура професійного мовлення); 

3) рівень оволодіння відомими прийомами аналізу психолого -
педагогічних фактів, здатність творчо використовувати засвоєні 
знання на практиці, ; 

4) здатність до творчості й самостійності в навчально-
пізнавальній діяльності; 

5) якість виконання роботи (зовнішнє оформлення, своєчасність 
виконання, ретельність тощо). 

Оцінювання знань студентів здійснюється, як за основну 
відповідь, так і за доповнення. 

A «Відмінно» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість їх виконання оцінена кількістю балів, 
близькою до максимального. 

B «Дуже добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, 
без прогалин, необхідні практичні навики роботи з засвоєним 
матеріалом в основному сформовані, всі передбачені програмою 
навчання завдання виконані, якість виконання більшості з них 
оцінена кількістю балів, близькою до максимального. 

C «Добре» - теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, без 
прогалин, деякі практичні навики роботи з засвоєним матеріалом в 
основному сформовані, всі передбачені програмою навчання 
завдання виконані, якість виконання більшості з них оцінена 
кількістю балів, близькою до максимального. 

D «Задовільно» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
але прогалини не мають суттєвого характеру, необхідні практичні 
навики роботи з засвоєним матеріалом в основному сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань виконані, деякі 
з виконаних завдань, можливо містять помилки. 

E «Достатньо» - теоретичний зміст курсу засвоєний частково, 
деякі практичні навики роботи не сформовані, багато з передбачених 
програмою навчання завдань не виконані, або якість виконання 
деяких з них оцінені кількістю балів, близькою до мінімального. 

FX «Умовно незадовільно»- теоретичний зміст курсу засвоєний 



частково, необхідні практичні навики роботи не сформовані, 
більшість передбачених програмою навчання завдань не виконані, 
або якість їх виконання оцінені кількістю балів, близькою до 
мінімального. При додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань. 

F «Безумовно незадовільно» - теоретичний зміст курсу не 
засвоєний, необхідні практичні навики роботи не сформовані, усі 
виконані завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна 
робота над матеріалом не приведе до будь-якого значимого 
підвищення якості виконання навчальних завдань. 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вимоги до словника термінів: має бути не менше 10-ти термінів 

до кожної теми, записаних у окремому зошиті для самостійної 

роботи. 

Вимоги до конспектування статей: статті конспектуються у 

зошиті для підготовки до семінарських занять із зазначенням автора 

та назви статті, головних ідей, понять та висновків. 

Вимоги до оформлення тез: записи тез ведуться у довільній формі 

у зошиті для підготовки до семінарських занять. 
Практичні завдання виконуються у зошиті для семінарських 

занять 

Семінарські, 

практичні 

заняття 

Активна участь під час обговорення в аудиторії, студенти мають 

бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії 

важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати 

особистість опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати 

свою позицію під впливом доказів, 

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних 

узагальнювань, описує свої почуття і формулює свої побажання з 

опорою на власні думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від студентів/-

ок очікується зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та 

міжнародних конференціях, конкурсах та інших заходах з 

предметного профілю.  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Підсумковий контроль у формі екзамену здійснюється на основі 

зарахування всіх виконаних студентами завдань (для цього отримані 

бали сумуються, а їх кількість не повинна бути меншою, ніж 50 % 

завдань 

7. Політика навчальної дисципліни 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов'язкове 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання 

теми, а також виконання самостійних завдань із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (дистанційне навчання) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов'язковою умовою отримання екзамену є відвідування студентом більш як 50% 

занять, написання контрольної роботи.  

Відвідування занять 



Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

8. Рекомендована література 

Основна: 

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

З.В.Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2008.    

2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. 2-ге видання. Навч. посіб.           

К.:Центр навчальної літератури, 2017. 

      3.  Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. Навч. посіб. Рекомендовано МОН.- К.: 

Каравела,  2016. 

4.  Лисянська Т.М.Долинська Н.В. Педагогічна психологія: Хрестоматія. - К.: 

Каравела,  2014. 

5. Січкарук О. І. Інтерактивні методи навчання у вищій школі : навч.-метод. 

посібник. Київ: Таксон, 2006. 88 с. 

 

Додаткова: 

1. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване навчання : навч.метод. посібник. Київ: ІЗТН, 

1998. 203 с. 

2.Кловак Г. Т. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. для студ. пед. спец. 

вузів. Чернігів, 2003. 260 с. 

3.Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний 

посібник. 2-е вид., випр. і доп. Харків: ОВС, 2002. 400 с. 

4. Методи науково-педагогічного дослідження / Педагогіка вищої школи : навч. 

посіб. / за ред. З. Н. Курлянд. Київ, 2007. С. 53–70. 

5. Моргун В. Ф., Тітов І. Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. Київ: Видавничий 

Дім «Слово», 2012. 464 с. 

6. .Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / упоряд. Н. П. Наволокова. 

Харків: Основа, 2010. C. 147–148. 

   7. Форми навчання в школі : Книга для вчителя / Ю. І. Мальований,  

В. Є. Римаренко, Л. П. Вороніна та інші ; за ред. Ю. Л. Мальованого. Київ: Освіта, 

1992. 160 с. 
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