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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Психологія педагогічна» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки з напряму 

підготовки 6.010102 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості структури 

педагогічної діяльності в її творчому характері, ролі особистості вчителя як 

організатора навчально-виховного процесу. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: програма упорядкована відповідно 

до анотації освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, базується 

на знаннях з таких нормативних дисциплін, як фізіологія людини, педагогіка, 

філософія, загальна психологія, та є підґрунтям для вивчення дисциплін 

психологічного циклу. 

Програма навчальної дисципліни містить 3 змістових модулі:  

Змістовний модуль 1. Психологія педагогічна: становлення, сучасний 

стан. 

Змістовний модуль 2. Психологічні основи навчання. 

Змістовний модуль 3. Психологія педагога і педагогічної діяльності. 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни „Психологія 

педагогічна” є надання студентам фундаментальних знань психологічних 

особливостей і закономірностей інтелектуального та особистісного розвитку 

людини під час навчання та виховання., використання досягнень усіх галузей 

психології для удосконалення педагогічної практики.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія 

педагогічна» є розкриття змісту основних понять педагогічної психології, 

механізмів і закономірностей засвоєння особистісного соціокультурного 

досвіду, особливостей його структурування, збереження в індивідуальній 

свідомості та використання у різних ситуаціях, психологічних особливостей 

педагогічної діяльності. 



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати:  

 основні поняття педагогічної психології; - основні методи 

психолого-педагогічних досліджень;  

 основні закономірності особистісного та інтелектуального розвитку 

індивіда під впливом навчання та виховання;  

 механізми і закономірності навчання та виховання; - психологічні 

аспекти освітньої діяльності;  

 психологічні засади педагогічної та учбової діяльності;  

 психологічні особливості учнів та педагогів;  

 психологічні характеристики учбово-педагогічної взаємодії та 

спілкування. 

уміти:  

 визначати механізми та закономірності засвоєння учнями 

соціокультурного досвіду, його структурування та збереження в 

індивідуальній свідомості учня;  

 визначати зв’язки між рівнем інтелектуального і особистісного 

розвитку 5 учня та формами і методами впливу на його навчання та 

виховання;  

 визначати особливості організації та управління учбовою 

діяльністю учнів і вплив цих процесів на їх інтелектуальний і особистісний 

розвиток та учбово-пізнавальну активність; 

 застосовувати базові методики психолого-педагогічних досліджень. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 250 годин /7 кредита 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Загальнонаукова характеристика педагогічної психології. 

Значення педагогічної психології, її місце в системі психологічних та 

інших наук, об`єктом вивчення яких є людина. Зв`язок педагогічної 

психології з іншими науками. 

Предмет і методи педагогічної психології 



Об`єкт та предмет педагогічної психології. Основні напрямки 

психологічних досліджень.  

Завдання педагогічної психології у виявлені, вивченні та описуванні 

психологічних закономірностей інтелектуального і особистісного розвитку 

людини у різних умовах навчально-виховної діяльності, освітнього процесу.  

Структура педагогічної психології: традиційні та сучасні погляди на її 

структурну організацію та розділи, які входять в дану науку. Основні 

проблеми педагогічної психології, їх теоретичне та практичне значення. 

Методи педагогічної психології та їх характеристика. 

Научіння та його характеристика. 

Психологічна характеристика основних понять:навчання, научіння, 

учіння, навчальна діяльність, навчаємість.  

Види научіння. Навчально-інтелектуальні механізми научіння. 

Фактори, які визначають його успішність. Научіння дітей немовлячого та 

раннього віку. Початковий етап научіння. Поєднання різних форм научіння. 

Особливості научіння у немовлячому віці. Научіння в ранньому віці.  

Вдосконалення пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку. 

Підготовка до навчання в школі. Розвивальні навчально-дидактичні ігри та 

форми занять з дітьми дошкільного віку.  

Психологія навчання у молодшому, середньому та старшому 

шкільному віці. 

Організація навчання в молодших класах . Труднощі та проблеми 

адаптації, шляхи їх подолання. Навчання молодших школярів в домашніх 

умовах. Ігрова та навчальна діяльність молодших школярів. 

Учіння та научіння у середніх та старших класах. Становлення 

творчого інтелекту, основні напрямки розвитку теоретичного мислення учнів 

старших класів. 

Вдосконалення практичного мислення. Основні напрямки, засоби та 

прийоми розвитку практичного мислення. 



Розвиток загальних та спеціальних здібностей. Загальні положення про 

розвиток здібностей. Проблема адекватної мотивації професійного 

спрямованого навчання підлітків та юнаків. Способи практичного виріщення 

даної проблеми.  

Загальна характеристика навчальної діяльності  

Навчальна діяльність – специфічний вид діяльності, визначення 

навчальної діяльності , її основні характеристики. 

Предметний зміст навчальної діяльності, її предмет, засоби, способи, 

продукт та результат. 

Навчальна задача в структурі навчальної діяльності, загальна 

характеристика навчальної задачі, її особливості, психологічні вимоги до 

навчальних задач. Навчальна задача і проблемна ситуація, етапи вирішення 

проблемної ситуації. 

Дії і операції в структурі навчальної діяльності. Контроль 

(самоконтроль), оцінка (самооцінка) в структурі навчальної діяльності.  

Навчальна мотивація. 

Мотивація як психологічна категорія. Основні підходи до дослідження 

мотивації. Поняття мотив – мотивація – мотиваційна сфера. Структура 

мотивації. 

Навчальна мотивація: загальна характеристика та системна організація. 

Інтерес до мотиваційної сфери. Відношення до навчання в мотиваційній 

сфері. Стійкість навчальної мотивації. Проблемна ситуація і мотивація. 

Вивчення навчальної мотивації учнів різного віку у психологічних 

дослідженнях.  

Загальна характеристика педагогічної діяльності. 

Форми педагогічної діяльності. Загальна характеристика педагогічної 

діяльності. Предмет, засоби, способи, продукт та результати педагогічної 

діяльності. 

Мотивація педагогічної діяльності. Загальна характеристика 

педагогічної діяльності. Основні ознаки потреби у домінування. Мотив влади 



, його види і педагогічна діяльність. Мотивація і цент рація. Види 

педагогічної цент рації в гуманістичній психології. 

Педагогічні функції та уміння. 

Основні функції педагогічної діяльності. Загальна характеристика 

основних функцій. 

Педагогічні уміння, Загальна їх характеристика. Дев′ять груп 

педагогічних умінь та їх складові. Співвідношення груп педагогічних умінь з 

основними сторонами праці вчителя. 

Стиль педагогічної діяльності. 

Загальна характеристика стилю діяльності. Визначення стилю 

діяльності. Формальна та змістовна сторони стилів: авторитарного, 

демократичного та ліберального. 

Стилі педагогічної діяльності. Загальна характеристика стилів 

педагогічної діяльності. Види стилів педагогічної діяльності та їх 

характеристика. Стилі педагогічної діяльності в залежності від їх характеру. 

Психологічний аналіз уроку (заняття) 

Психологічний аналіз уроку в діяльності педагога. Загальна 

характеристика психологічного аналізу уроку. 

Форми психологічного аналізу уроку.  

Рівні (етапи) психологічного аналізу уроку. Попередній, поточний, 

ретроспективний етапи аналізу уроку. 

Схема психологічного аналізу уроку. Об’єкти аналізу та схема їх 

розглядання. Загальна схема розглядання уроку. 

Завдання вчителя в психологічному аналізі уроку. 

Психологія педагогічної оцінки. 

Засоби стимулювання навчання та виховання дітей. Мотивація 

навчальної діяльності та виховання. Комплексний характер стимулювання. 

Поняття валентності (цінності) вірогідності успіху або невдачі. Місце 

педагогічної оцінки в системі мотивування учіння дітей і стимулювання їх 

особистісного розвитку. 



Педагогічна оцінка як засіб стимулювання її види. Способи 

стимулювання навчальної діяльності. Функції та засоби підвищення 

ефективності педагогічної оцінки. 

Вікові особливості педагогічної оцінки. Залежність оцінки від віку 

дитини та її особистісного і інтелектуального розвитку. 

Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності. 

Педагог в світі педагогічної діяльності. Педагогічна професія серед 

інших професій. Вибір професії та фактори, що впливають на цей процес. 

Суб’єктивні якості педагога. Структурне представлення суб’єктивних 

якостей педагога. 

Психофізіологічні (індивідуальні) передумови (задатки) діяльності 

педагога. Показники психофізіологічного компоненту структури педагога. 

Здібності в структурі педагогічної діяльності. Загальний склад 

педагогічних здібностей. Структура педагогічних здібностей. 

Особистісні якості педагога. Професійно-педагогічні якості 

особистості. Особистісна спрямованість та професійна самосвідомість у 

структурі суб’єкту педагогічної діяльності. 

Педагог дощкільного та молодшого шкільного ступеню освіти. 

Рольовий репертуар учителя.  
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майбутнього вчителя із застосуванням: модифікованого тесту «20 тверджень 

самоставлення» / В. І. Юрченко// Практична психологія та соціальна робота. 

– 2000. – № 3. – С. 5–7. 

http://ua-referat.com/Особистість
http://ua-referat.com/Освіта


Додаткові рекомендовані джерела 

1. Видра О. Г. Психологічна культура особистості майбутнього 

вчителя трудового навчання: Монографія. – Чернігів: Чернігівський 

державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2008. – 164 с. 

2. Концепція розвитку психологічної служби системи освіти 

України на період до 2012 року / 

http://www.mon.gov.ua/gr/obg/2008/18_04_08.doc 

3. Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник / 

В. Шапар – Харків : Вид-во НУЦЗУ, 2005. – 640 с.  

4. Яценко Т. С. Активная социально-психологическая подготовка 

учителя к общению с учащимися : Кн. для учителя / Т. С. Яценко. – К. : 

Освіта, 1993. – 208 с. 

 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання  

Іспит – 3 семестр 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) теоретичні (тести, ситуаційні задачі, усні відповіді); 

2) практичні (використання експериментальних методик на практиці, 

графічні зображення); 

3) творчі (реферат, презентації, доповіді). 
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