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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  Обов’язкова/основна  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська  

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 

Курс 2  

Семестр 3  

Кількість змістових модулів з розподілом:  3  

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 42  

Модульний контроль 6  

Семестровий контроль  30   

Самостійна робота 42  

Форма семестрового контролю Екзамен   
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – розкрити закономірності функціонування освітніх систем та 

психіки суб’єктів освітньої діяльності, сприяти на цій основі формуванню 

загальної психологічної культури та компетентності студентів, їх готовності 

до майбутнього кваліфікованого професійного спілкування та здатності до 

вирішення психологічних проблем, що виникають в освітній діяльності. 

Завдання курсу: 

 інтеграція та систематизація набутих у процесі професійного навчання 

знань про психологічні передумови підвищення якості вищої освіти; 

 опанування знань про психологічні особливості освітньої діяльності й 

усвідомлення закономірностей набуття різних рівнів освіти і 

особистісного зростання майбутніх фахівців; 

 формування професійного мислення студентів, набуття ними досвіду 

творчого використання психологічних знань для вирішення конкретних 

завдань навчально-професійної діяльності; 

 сприяння професійному самовизначенню та набуттю бакалаврами 

професійно ідентичності через усвідомлення психологічних особливостей 

освітньої діяльності та передумов її опанування. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

Внаслідок опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія освіти» 

у студентів формуються такі навчальні компетентності:  
 

 знання категоріально-понятійного апарату психології, 
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 здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту., 

 Здатність будувати ефективну партнерську взаємодію з клієнтами без 

упередженого ставлення до їх індивідуальних якостей і потреб. 

 Визначати, аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

 Демонструвати розуміння закономірностей та особливостей розвитку і 

функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань. 

 Ілюструвати прикладами закономірності та особливості 

функціонування та розвитку психічних явищ. 

 Здійснювати реферування наукових джерел, обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні висновки. 

 Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей 

клієнта, встановлювати ефективність власних дій. 

 Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до запиту. 

 Взаємодіяти емпатійно, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 

толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерні 

та вікові особливості. 

 Демонструвати відповідальне ставлення до професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям. 

 Розуміти важливість збереження здоров’я (власного й оточуючих) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назва змістових модулів, тем 

У
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Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 
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Змістовий модуль 1. Загальні засади психології освіти 

Тема 1. Психологія освіти як галузь 

психологічної науки. 

15 2  6   7 

Тема 2. Основні проблеми 

психології освіти. 

13 2  4   7 

Модульний контроль 2  

Разом 30 4  10   14 

Змістовий модуль 2. Психологія організації навчально-виховного 

процесу 

Тема 1. Психологічні засади 

організації навчальної діяльності 

14 2  6   6 

Тема 2. Психологічні засади 

організації виховної діяльності 

14 2  4   8 

Модульний контроль 2  

 30 4  10   14 

Змістовий модуль 3. Психологія суб’єктів освітньої діяльності 

Тема 1. Психологія безпосередніх 

учасників освітньої взаємодії 

14 2  8   4 

Тема 2. Психічні особливості інших 

учасників освітньої діяльності 

14 -  4   10 

Модульний контроль 2  

Разом 30 2  12   14 
Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

30  

Усього 120 10  32   42 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Загальні засади психології освіти 

 

Лекція 1.  Психологія освіти як наука   

Місце психології освіти в системі наукового знання. Історичне 

становлення психології освіти. Поняття освіти в цілому, значення освіти 

у житті суспільства. Предмет психології освіти.  

Основні змістові складові психології освіти. Завдання психології 

освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. Традиційні напрями 

психології освіти.  

Міжпредметні зв'язки психології освіти з іншими науками. Основні 

категорії психології освіти.  

Основні поняття теми: 

освіта, психологія освіти, педагогічна психологія, психологія виховання, 

психологія навчання,.  

  

Практична робота 1. Психологія освіти в системі психологічних наук.  

Практична робота 2. Методи психології освіти. 

Практична робота 3. Історія розвитку психології освіти. 

 

Лекція 2. Основні проблеми досліджень та напрямки розвитку 

психології освіти  

Методологічні принципи вивчення психіки дитини.  

Методи психології освіти. Специфіка використання загальнонаукових 

методів при дослідженні психічного розвитку людини. Основні групи 

методів психології освіти.  

Основні методи психолого-педагогічних досліджень: 

спостереження, бесіда, інтерв’ю, анкетування, тестування,експеримент. 

Особливості формувального експерименту.  

Індивідуалізація освітньої діяльності та задачі психології освіти.  

Основні поняття теми: 

психіка, розвиток, психічний розвиток, методологічні принципи, методи 

дослідження. психологія навчання, психологія виховання, психологія 

вчителя, метод, психолого-педагогічний експеримент, психолого-педагогічне 

тестування. 

 

Практична робота 4. Основні завдання психології освіти відповідно до 

законодавства України. 

Практична робота 5. Основні проблеми психології освіти та напрямки її 

розвитку. 
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Змістовий модуль 2. 

Психологічні засади організації навчально-виховного процесу 

 

Лекція 3.  Психологічні засади організації навчальної діяльності   

Взаємозв’язок розвитку і навчання. Проблема співвідношення розвитку 

і навчання у зарубіжній та вітчизняній психології.  

Поняття про навчальну діяльність. Соціальний характер навчальної 

діяльності. Сутність та основний зміст навчальної діяльності.  

Особливості та стадії формування навчальної діяльності. Психологічна 

структура навчальної діяльності.  

Рівні научіння. Типи научіння. Закони научіння.  

Види навчання: за предметним змістом; за структурою досвіду, що 

засвоюється; за організацією способу навчання. Проблемне та програмоване 

навчання.  

Мотивація навчальної діяльності. Саморегуляція навчальної діяльності.  

Навчальні задачі. Навчальні дії та операції. Способи активізації 

навчальної діяльності школярів. 

Поняття про научуваність. Види та прояви научуваності.  

Результати навчальної діяльності. Показники навченості особистості. 

Основні поняття теми: 

учіння, научіння, навченість, навчання, навчальна діяльність, навчальне 

завдання, навчальні дії, мотивація, спонукання до навчання, саморегуляція, 

розвиваюче навчання, рівень актуального розвитку, зона найближчого 

розвитку, теорія поетапного формування розумових дій, засвоєння знань, 

научуваність. 

 

Практична робота 6. Особливості навчання, як провідного виду діяльності 

осіб дитячого, підліткового та юнацького віку .  

Практична робота 7. Основні методи і форми організації навчальної 

діяльності: історія і сучасність. 

Практична робота 8. Диференціація навчальної діяльності. 

 

Лекція 4.  Психологічні засади організації виховної діяльності   

 

Поняття про виховання. Взаємозв’язок розвитку і виховання. Механізми 

формування особистості. Проблема управління вихованням. Основні чинники 

формування особистості учня.  

Цілі і завдання виховання особистості. Основні принципи виховання.  

Психологічні основи керівництва процесом виховання. Закономірності 

виховання. Психологічні механізми виховання. Психологія виховного 

впливу. Визначення поняття «виховний вплив». Основні види виховних 

впливів. 

Поняття про виховуваність та вихованість. Ефективність виховної роботи. 

Сутність, показники і критерії вихованості.  
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Психологія педагогічної оцінки. 

Психологія самовиховання: завдання, структура, етапи. 

Основні поняття теми: 

виховання, розвиток, психологія виховання, психологічні механізми 

формування особистості, саморегуляція мотивації, психодинамічний 

механізм, міжособистісний груповий механізм, психічне зараження, 

наслідування, механізм ідентифікації, самовиховання, виховуваність, 

вихованість, самореалізація, свідомість, самосвідомість, самопізнання, 

самоволодіння, самостимулювання, самостійність, педагогічна оцінка, 

заохочення, схвалення, визнання, оцінка, підтримка, нагорода. 

 

Практична робота 9. Основні форми і методи виховання.  

Практична робота 10. Психологічні основи перевиховання і самовиховання. 

 

 

Змістовий модуль 3. 

Психологія суб’єктів освітньої діяльності 

 

Лекція 5.  Психологічні засади взаємодії суб’єктів освітньої діяльності  

Суб'єкт-суб'єктна взаємодія в освітній діяльності.  

Особливості освітньої взаємодії з різними віковими категоріями учнів.  

Студент як свідомий здобувач освіти. Психологічні особливості 

студента як суб’єкта освітньої діяльності. Проблеми студентської молоді. 

Педагогічна діяльність як процес розв'язання педагогічних завдань. 

Педагогічні уміння. Педагогічні здібності і педагогічна майстерність. 

Особливості педагогічної діяльності. Психологічний зміст стилів 

педагогічної діяльності. Психологічна характеристика особистості вчителя. 

Професійна відповідність (придатність) вчителя. 

Соціально-психологічні проблеми адаптації молодого вчителя до умов 

педагогічної діяльності. Психологія педагогічних стереотипів. Психологія 

педагогічного авторитету, авторитаризму. Професійні деформації 

педагогів. 

Взаємостосунки вчителів як необхідна умова створення сприятливого 

психологічного клімату в школі. Суть і форми конфліктів в педагогічному 

середовищі. 

Батьки як замовники освітніх послуг. Психологічні особливості 

взаємовідносин батьків з іншими учасниками освітнього процесу. 

Основні поняття теми: 

Здобувач освіти, індивідуальна освітня траєкторія, освітній процес, освітня 

діяльність, педагогічна діяльність, суб’єкт освітньої діяльності, педагогічна 

етика, педагогічний такт, педагогічний конфлікт. 

 

Практична робота 11. Учень дошкільного і молодшого шкільного віку як 

суб’єкт освітньої діяльності .  
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Практична робота 12. Учень середньої та старшої школи як суб’єкт 

освітньої діяльності. 

Практична робота 13. Студент як суб’єкт освітньої діяльності. 

Практична робота 14. Вчитель як суб’єкт педагогічної діяльності.  

Практична робота 15. Батьки як суб’єкти освітньої діяльності. 

Практична робота 16. Педагогічний колектив як умова ефективної 

педагогічної діяльності. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 1 1 

Відвідування 

практичних занять 

1 5 5 5 5 6 6 

Робота на практичному 

занятті 

10 5 50 5 50 6 60 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 

Разом  92  92  102 

Максимальна кількість балів: 286 

Розрахунок коефіцієнта: 486 : 60=4,76 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль 1. 

Загальні засади психології освіти 

 

Тема 1. Психологія освіти як галузь психологічної науки. – 7 год. 

Підібрати 4-5 прислів’їв чи крилатих висловів, в яких розкивається значення 

освіти (навчання і виховання) для людини і ставлення людей до освіти та 

розтлумачити зміст і правильність цих прислів’їв  

o Підбір крилатих висловів – 1 бал : необхідна кількість, що 

відповідає завданню; - 2 бали: підібрані оригінальні вислови, 

вказано авторство чи джерело інформації, контекст застосування. 

o Пояснення змісту висловів – 0-1-2 бали в залежності від 

правильності пояснення. 
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o Оцінка правильності чи доцільності висловів – 0-1 бали 

аргументоване пояснення власної оцінки 

Максимальна оцінка – 5 балів.  
 

Тема 2. Основні проблеми психології освіти. – 7 год. 

Підібрати 4-5 прикладів із засобів масової інформації, в яких розповідається 

про успіхи та проблеми освіти в Україні за останній рік-два та розтлумачити 

їх психологічний зміст. 

  

o Підбір прикладів – 1 бал: необхідна кількість, що відповідає 

завданню; - 2 бали: підібрані оригінальні вислови, вказано 

авторство чи джерело інформації, контекст застосування. 

o Пояснення повідомлень – 0-1-2 бали в залежності від правильності 

пояснення (відсутність пояснення – виявлення суті повідомлення 

– визначення тенденції чи проблеми, яка зафіксована). 

o Оцінка змісту повідомлення – 0-1 бали аргументоване пояснення 

очікуваного психологічного впливу повідомлення на цільову 

аудиторію 

Максимальна оцінка – 5 балів.  

 

Змістовий модуль 2.  

Психологічні засади організації навчально-виховного процесу 

 

Тема 1. Психологічні засади організації навчальної діяльності – 7 год. 

Заповнити таблицю основних методів навчання (не менше 3-х), оцінивши їх 

ефективність та психологічний зміст. 

Визначення опис суті – умови застосування – очікуваний позитивний ефект – 

обмеження у використанні чи недоліки 

o Заповнення колонки з назвами методів навчання – 1 бал: 

o Опис суті зазначених методів – 1 бал 

o Визначення умов застосування методів – 1 бал 

o Опис очікуваного позитивного ефекту – 1 бал 

o Обмеження у застосуванні методу – 1 бал. 

Максимальна оцінка – 5 балів.  
 

Тема 2. Психологічні засади організації виховної діяльності – 7 год. 

Заповнити таблицю основних методів виховання, оцінивши їх ефективність 

та психологічний зміст 

o Заповнення колонки з назвами методів виховання – 1 бал: 

o Опис суті зазначених методів – 1 бал 

o Визначення умов застосування методів – 1 бал 

o Опис очікуваного позитивного ефекту – 1 бал 

o Обмеження у застосуванні методу – 1 бал. 

Максимальна оцінка – 5 балів.  
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Змістовий модуль 3.  

Психологія суб’єктів освітньої діяльності 

 

Тема 1. Психологія безпосередніх учасників освітньої взаємодії. – 7 год. 

Заповнити таблицю щодо специфіки психологічної взаємодії між вчителем та 

учнями різних вікових категорій (мінімально – 3 вікові групи). 

o Заповнення колонки з аналізом особливостей когнітивної сфери – 

1 бал: 

o Заповнення колонки з аналізом особливостей мотиваційно-

ціннісної сфери – 1 бал 

o Заповнення колонки з аналізом особливостей емоційно-вольової – 

1 бал 

o Заповнення колонки з описом вимог щодо діяльності вчителя – 1 

бал 

o Загальний висновок щодо психологічних особливостей взаємодія 

вчителя з учнями різних вікових категорій – 1 бал. 

Максимальна оцінка – 5 балів.  

 

 

Тема 2. Психічні особливості інших учасників освітньої діяльності. – 7 год. 

Заповнити таблицю можливих конфліктів між учасниками освітнього 

процесу, виділивши формальні, змістовні та психологічні компоненти та 

способи їх подолання та профілактики. 

o Конфлікти між учнями в межах учнівського колективу (вікова 

категорія на вибір студента) – 1 бал: 

o Конфлікти між учнями (або учнем) і вчителем – 1 бал 

o Конфлікти між учнями в межах педагогічного колективу (на 

вертикальному чи горизонтальному рівні - на вибір студента)  – 1 

бал 

o Конфлікти між учнем і батьками (вікова категорія на вибір 

студента) – 1 бал 

o Конфлікти між батьками і вчителем (учнем)  – 1 бал. 

Максимальна оцінка – 5 балів.  

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

Кількість балів за роботу під час виконання самостійної роботи 
залежить від дотримання таких критеріїв: 

 

- своєчасність виконання навчальних завдань1б;  
- повний обсяг їх виконання1б;  

- якість виконання навчальних завдань 2 б;  

- творчий підхід у виконанні завдань1б.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
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Модульні  контрольні роботи виконуються в письмовій комбінованій 

формі.  

 

Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна 

кількість балів 

Перший (визначення якості 

володіння базовими поняттями) 
тести  15 

Другий (виявлення здатності до 

аналізу, синтезу, конкретизації й 

узагальнення змісту навчальної 

дисципліни) 

запитання, що 

передбачає  

розгорнуту 

відповідь 

4 

Третій (встановлення спроможності 

до застосування знань на практиці) 
психологічна 

задача 

6 

 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Семестровий контроль проводиться у вигляді письмового екзамену. 

 

Таблиця 6.4.1 

Критерії оцінювання відповіді студента на екзамені  

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

 

1. Предмет і структура психології освіти. 

2. Проблеми і основні задачі ї психології освіти. 

3. Взаємозв’язок психології освіти з іншими науками. 

4. Взаємозв’язок психології освіти з іншими галузями психології. 

5. Історія становлення психології освіти: основні етапи та їх зміст. 

6. Особливості використання методів дослідження в психології освіти. 

7. Особливості проведення експерименту в психології освіти. 

8. Культурно-історична концепція розвитку особистості Л.С. 

Критерії оцінювання  Максимальна 

кількість балів  

Повнота та правильність відповіді на перше теоретичне питання 

білету 

15 

Повнота та правильність відповіді на друге теоретичне питання 

білету 

15 

Правильність та аргументованість розв’язування психологічної 

задачі  

10 

     Разом 40 балів 
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Виготського. 

9. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна. 

10. Теорія навчальної діяльності Д. Б. Ельконіна і В. В. Давидова. 
 

11. Теорія розвиваючого навчання Л. В. Занкова. 

12. Проблема співвідношення розвитку і навчання у зарубіжній та 

вітчизняній психології. 

13. Поняття про научіння. Рівні та типи научіння. 

14. Поняття про научіння, учіння, навчальну діяльність та навчання, їх 

співвідношення. 

15. Поняття про научуваність. Види та прояви научуваності.  

16. Принципи та організація проблемного навчання. 

17. Програмоване навчання, його особливості. 

18. Навчання та його види. 

19. Психологічні особливості засвоєння і розуміння учнями знань і понять. 

20. Психологічні засади формування вмінь і навичок  

21. Інформаційний компонент навчальної діяльності. 

22. Чинники, які впливають на ефективність навчання. 

23. Мотиваційний компонент навчальної діяльності. 

24. Емоційний компонент навчальної діяльності. 

25. Навчання в контексті гуманістичної психології. 

26. Поняття про навчальну діяльність, її психологічні особливості. 

27. Структура навчальної діяльності. 

28. Класифікація мотивів навчальної діяльності. 

29. Психологічна характеристика навчальних дій, операцій та способів 

навчальної діяльності. 

30. Невстигаючі діти, їх особливості. Психологічні причини невстигання. 

31. Проблема шкільної дезадаптації: суть, способи діагностики і корекції. 

32. Види контролю і самоконтролю в навчальній діяльності. Їх доцільність 

і психологічний зміст  

33. Основні психолого-педагогічні умови розвитку самоосвітньої 

діяльності. 

34. Поняття про виховання. Психологічні механізми та чинники розвитку 

особистості. 

35. Виховна робота та її ефективність. 

36. Поняття про перевиховання. Передумови перевиховання. 

37. Важковиховуваність, її причини. Типи важковиховуваних підлітків. 

38. Поняття про виховуваність та вихованість. Показники і критерії 

вихованості. 

39. Педагогічна оцінка як засіб стимулювання: її види та умови 

ефективності. 

40. Психологія самовиховання: завдання, структура, етапи. 

41. Вчитель як суб’єкт педагогічної діяльності. Самооцінка в структурі 

професійної Я-концепції педагога. 

42. Професійно значущі якості та здібності вчителя, їх розвиток. 
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43. Мотивація і продуктивність педагогічної діяльності. 

44. Педагогічна діяльність, її структура, особливості та функції. 

45. Стиль педагогічної діяльності, його основні ознаки та види. 

 

46. Поняття про педагогічне спілкування, функції, стилі та види 

педагогічного спілкування. 

47. Культура педагогічного спілкування. Бар’єри, які заважають 

ефективності педагогічного спілкування. 

48. Роль керівника в організації діяльності педагогічного колективу. Стилі 

керівництва: їх доцільність і психологічний зміст. 

49. Психологічна служба в системі освіти. 

50. Батьки як суб’єкти освітньої діяльності. Батьківська позиція як вагомий 

чинник забезпечення ефективності освітньої діяльності. 
 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 

Навчально-методична картка дисципліни «Психологія освіти» для студентів спеціальності 053 Психологія  
Разом: 120 год., лекції – 10 год., практичні заняття – 32 год., модульний контроль – 6 год., самостійна робота – 42 год.  

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Назва 

модуля 
Загальні засади психології 

освіти 

Психологія організації 

навчально-виховного процесу 

Психологія суб’єктів освітньої 

діяльності 
Кіль-сть 

балів за 

модуль   

 92  бали 92  бали  102 бали 

 

Теми  

лекцій 

 

1. Психологія освіти як наука  – 1 

бал. 

 2. Основні проблеми досліджень та 

напрямки розвитку психології освіти 

– 1 бал. 

 3. Психологічні засади організації 

навчальної діяльності  – 1 бал. 

4. Психологічні засади організації 

виховної діяльності  – 1 бал.  

5. Психологічні засади взаємодії суб’єктів 

освітньої діяльності – 1 бал.  

 

Кількість 

балів 

2 бали 2 бали 1 бал 

 

Теми 

практичних 

занять 

 

 

1. Психологія освіти в системі 

психологічних наук – 11 балів 

2. Методи психології освіти – 11 

балів 

3. Історія розвитку психології освіти 

– 11 балів. 

4. Основні завдання психології 

освіти відповідно до законодавства 

України – 11 балів. 

5. Основні проблеми психології 

освіти та напрямки її розвитку – 11 

балів. 

6. Особливості навчання, як провідного 

виду діяльності осіб дитячого, 

підліткового та юнацького віку – 11 

балів.  

7. Основні методи і форми організації 

навчальної діяльності: історія і 

сучасність. – 11 балів. 

8. Диференціація навчальної діяльності – 

11 балів. 

9. Основні форми і методи виховання – 

11 балів.  

10. Психологічні основи перевиховання і 

самовиховання – 11 балів. 

11. Учень дошкільного і молодшого 

шкільного віку як суб’єкт освітньої 

діяльності – 11 балів.  

12. Учень середньої та старшої школи як 

суб’єкт освітньої діяльності – 11 балів. 

13. Студент як суб’єкт освітньої діяльності – 

11 балів. 

14. Вчитель як суб’єкт освітньої діяльності – 

11 балів. 

15. Батьки як суб’єкти освітньої діяльності – 

11 балів. 

16. Педагогічний колектив як умова 

ефективної освітньої діяльності – 11 балів. 

Кількість 

балів 

55 балів 55 балів 66 балів 
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Самостійна 

робота  

1. Тлумачення прислів’їв – 5 балів 

2. Аналіз публікацій в ЗМІ на тему 

освіти – 5 балів 

1. Основні методи навчання - заповнення  

таблиці  – 5 балів. 

2. Основні методи виховання - 

заповнення  таблиці  – 5 балів. 

1. Специфіка психологічної взаємодії між 

вчителем та учнями різних вікових категорій 

- заповнення  таблиці  – 5 балів. 

2. Конфлікти між учасниками освітнього 

процесу - заповнення  таблиці  – 5 балів. 

Кількість 

балів 

10 балів 10 балів 10 балів 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота – 25 

балів 

Модульна контрольна робота – 25 балів Модульна контрольна робота – 25 балів 

Рейтингові 

бали 

Загальна кількість балів – 286 

Коефіцієнт для переведення у 60-бальну шкалу – 4,76 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен  - 40 балів 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 

1. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посіб.-К.: Либідь, 2010.-400 с..  

2. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.О., Пасєка О.В. 

Педагогічна психологія. Навч посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. 

– 168 с. 

3. Степанов О.М. Педагогічна психологія : Навч. посіб. – К. : Академвидав, 

2011. – 416 с. 

 

Додаткова література: 

 

1. Ильин Е.П. Психология для педагогов. – СПб.: Питер, 2012. – 640 с. 

2. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 2010. – 128 с.  

3. Лефрансуа Г. Прикладная педагогическая психология. / Ги Лефрансуа. – 

СПб.: пройм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 576 с. 

4. Нестерова О.В. Педагогическая психология в схемах, таблицях и опорніх 

конспектах: учеб. пособие для вузов / О.В. Нестерова. – М.: Айрис-пресс, 

- 2014. – 112 с.  

5. Токарева Н.М. Шамне А.В. Вікова та педагогічна психологія: навчальний 

посібник / Н.М. Токарева, А.В. Шамне. – Київ, 2017. – 548 с. 

 

 

Додаткові ресурси (за наявності) 

 

 

https://pidruchniki.com/1584072037148/psihologiya/vikova_i_pedagogichna_psihologiya  

 

https://pidruchniki.com/13990507/psihologiya/vikova_ta_pedagogichna_psihologiya  

 

http://www.razlib.ru/psihologija/pedagogicheskaja_psihologija_konspekt_lekcii/  

 

https://pidruchniki.com/1584072037148/psihologiya/vikova_i_pedagogichna_psihologiya
https://pidruchniki.com/13990507/psihologiya/vikova_ta_pedagogichna_psihologiya
http://www.razlib.ru/psihologija/pedagogicheskaja_psihologija_konspekt_lekcii/

