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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Психологія професійної діяльності 

вчителя» складена  відповідно до освітньої програми  та навчального плану  

підготовки  здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 013 

Початкова освіта.  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Психологія професійної 

діяльності вчителя» є психологічні особливості особистості  вчителя, будова 

та функції професійної педагогічної діяльності вчителя. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: вікова та педагогічна психологія, соціальна 

психологія, педагогіка вищої школи, галузеві методики викладання; 

психофізіологія, анатомія і фізіологія молоді; філософія вищої освіти, економіка 

вищої освіти, соціологія, історія вищої освіти. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Особистість педагога.    

2. Самовдосконалення педагогічної діяльності. 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни ―Психологія професійної 

діяльності вчителя‖ є забезпечити загальну теоретичну підготовку 

магістрантів у галузі професійної педагогічної діяльності вчителя,  яка 

слугуватиме основою для їхньої подальшої практичної роботи, що  пов’язана 

з викладацькою діяльністю. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни ―Психологія 

професійної діяльності вчителя‖ є: 

– опанування знаннями про  місце педагога у сучасному світі; 

– ознаймлення із психологічними вимогами до особистості педагога; 



 

 

– вивчення психологічних аспектів загальних та спеціальних здібностей 

педагога; 

– усвідомлення ролі та місця індивідуального стилю у професійній 

діяльності педагога; 

– формування вмінь та навичок психологічної самоосвіти педагога; 

– розвиток якостей педагогічної саморегуляції та психокорекції у 

професійній педагогічній діяльності. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

- готовність до володіння основними психологічними 

закономірностями та вимогами до проектування та реалізації 

навчально-виховним процесом у професійній діяльності вчителя 

початкових класів;  

- здатність психологічно обґрунтовувати професіограму сучасного 

фахівця вищої кваліфікації на основі змісту та напрямів професійної 

підготовки вчителя початкових класів; 

спеціальні: 

- здатність навчати й виховувати майбутнього вчителя початкової 

школи на основі глибокого усвідомлення сутності навчально-виховного 

процесу як управління розвитком особистості, знання рушійних сил та 

специфіки навчально-виховного процесу як системи, її функціональних 

та структурних компонентів;   

- здатність до здійснення психолого-педагогічної діагностики у 

професійній педагогічній діяльності вчителя початкової школи;   

спроможність організовувати діяльність та керувати педагогічним 

навчальним закладом на основі психологічних знань про світові та 

вітчизняні концепції освітнього менеджменту, системні методи 

управління у сфері освіти;  



 

 

- готовність приймати управлінські рішення в галузі початкової та  

вищої освіти. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1  

Особистість педагога 

Тема 1. Місце педагога в сучасному суспільстві 

Криза освіти в середині ХХ століття, його причини і шляху подолання. 

Збільшення засобів, що направляються на освіту в другій половині ХХ 

століття в найбільш розвинених країнах світу. Освіта як найбільш 

"прибуткова" галузь. Основні ознаки і етапи зміни відношення до освіти 

упродовж декількох останніх десятиліть. Проблема "витоку мізків". Роль 

учителя в соціальному, ідеологічному, економічному і культурному прогресі 

суспільства. Необхідність значного збільшення засобів, що направляються на 

професійну підготовку учителя і оплату його праці. Тенденція зменшення 

кількості учнів, що доводяться на одного учителя, розвинених країнах світу. 

Тема 2. Психологічні вимоги до особистості педагога 

Основні вимоги, що пред'являються до інтелекту, ерудиції, культури і 

особистості педагога. Індивідуальність педагога, необхідність бути 

особистістю для здійснення виховного впливу на дітей. Постійні і ситуаційні 

вимоги до особистості  педагога. Індивідуальність педагога. Методика 

визначення соціально-специфічних якостей педагога. 

Тема 3. Загальні і спеціальні здібності педагога 

Поняття про загальні і спеціальні педагогічні здібності. Спеціальні 

здібності учителя, їх джерела і процес формування. Необхідність відбору 

людей для педагогічної професії і розвитку у них відповідних здібностей. 

Необхідність відбору людей для педагогічної професії . Труднощі поєднання 



 

 

в одній особі вчительських і виховних здібностей. Комунікативні здібності, їх 

роль і місце в діяльності педагога. Структура комунікативних здібностей. 

Поняття про здібності до педагогічного спілкування. Проблема 

виховання комунікативних здібностей, засоби і способи їх розвитку у 

педагога. Застосування педагогом  заохочень і покарань як ознаку розвитку 

його педагогічних здібностей. 

Тема 4. Індивідуальний   стиль   діяльності   педагога 

Поняття про індивідуальний стиль педагогічної діяльності. 

Формування індивідуальності дитини через індивідуальний стиль діяльності 

педагога. Проблема поєднання індивідуальності і загальних вимог, що 

пред'являються до педагогічної професії. Прояв індивідуального стилю 

педагогічної діяльності. Однакова ефективність різних стилів індивідуальної 

діяльності педагога. Індивідуальність педагога і поширення передового 

педагогічного досвіду, проблеми соціально-психологічного характеру, 

пов'язані з цим. 

 

Змістовий модуль 2 

Самовдосконалення педагогічної діяльності 

Тема 5. Організація психологічної самоосвіти педагога 

Обмеженість обсягу психологічних знань, що отримуються майбутніми 

педагогами у вищих учбових закладах. Здатність цих знань швидко 

застарівати. Необхідність безперервної психологічної самоосвіти педагога, 

підвищення його кваліфікації. Основні шляхи і засоби самоосвіти. Галузі 

психологічних знань і джерела інформації, корисні для педагога. Труднощі 

психологічної самоосвіти і способи їх подолання. Стимулювання 

психологічної самоосвіти учителя і вихователя. 

Тема 6. Психологія педагогічної саморегуляції 

Значення саморегуляції в професійній діяльності педагога. 

Психологічні аспекти саморегуляції. Основні сфери діяльності, які вимагають 

саморегуляції. Специфічні особливості педагогічних ситуацій, , що 



 

 

породжують необхідність, і потребу в саморегуляції діяльності. Психологічні 

і поведінкові явища, що піддаються ефективній саморегуляції. Особливості 

саморегуляції сприйняття. Шляхи і засоби самоуправління увагою. Система 

регуляції пам'яті, процесів запам'ятовування, збереження і відтворення 

інформації. Особлива роль мови в саморегулюванні психічних процесів і 

станів. Емоційно-особистісна саморегуляція. 

Тема 7. Елементи  психокорекції  в  діяльності  педагога 

Поняття про психотерапію і психокорекцію. Основні напрями і цілі 

психокорекційної роботи. Класифікація психокорекційних методів, вживаних 

в педагогічній практиці. Соціально-психологічний тренінг. Т-групи, групи 

зустрічей, особливості цих груп, їх завдання і етапи роботи з ними. Прийоми 

саморозкриття і підвищення рівня самосвідомості учасників. Гештальтгрупи і 

гештальттерапія, цілі і основополагаючі моменти в їх роботі. Групи 

психодрами, їх специфіка. Групи тілесної терапії. Групи тренінгу умінь. 

Завдання цих груп, процедура, етапи і техніка роботи. Можливості і сфера 

практичного використання різних психокорекційних груп і методів в 

педагогічній практиці. 

Тема 8. Аутотренінг у роботі  педагога 

Що таке аутогенне тренування? Значення і шляхи практичного 

застосування аутотренінгу в педагогічній діяльності, в роботі педагога над 

собою і з учнями. Основні цілі і завдання аутогенного тренування. Засоби 

аутогенної дії. Аутогенні вправи, спрямовані на регуляцію тонусу м'язів, 

уваги, уяви, ритміки дихання, стану серцево-судинної системи. 

 

 

3. Рекомендована література 

1. Балл Г. О. Внутрішня свобода особи і особистісна надійність у 

контексті гуманізації освіти / Г. О. Балл // Практична психологія та соціальна 

робота. – 2003. – № 9. – С. 1 – 8. 

2. Бернс Р. В. Развитие Я-концепции и воспитание / Бернс Р. — М.: 



 

 

Просвещение, 1986. – С. 302-332. 

3.  Болсун С. Модель ідеального вчителя / С. Болсун // Рідна школа. 

– 1999.  – № 2. – С. 55 – 58. 

4. Видра О. Г. Експериментальне дослідження зв’язків 

між особистісними професійними якостями і здібностями та компонентами 

психологічної культури майбутніх вчителів трудового навчання / О. Г. Видра 

// Вісник ЧДПУІ ім. Т.Г. Шевченка. Випуск 22. Серія: психологічні науки: 

Збірник наукових праць. – Чернігів: ЧДПУ, 2004.  – С. 35 – 38. 

5. Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология /                    

М. В. Гамезо и др.– М.: Просвещение, 1984. – С. 245 – 254. 

6. Годорів Л. Д. Рефлексивні складові самосвідомості та їх розвиток 

в умовах занять з елементами тренінгу / Л.Д. Годорів // Практ. психологія та 

соціальна робота. – 2003.  – № 2. – С. 79 – 83.   

7. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. – 

М.: Высшая школа, 1991. – С. 358 – 372. 

8. Гнатюк О. Особистість сучасного педагога / О. Гнатюк // 

Початкова освіта. – 2002. – № 3.– С. 3 – 5. 

9. Гоноболин Ф. Н. Внимание и его воспитание / Ф. Н. Гоноболин.– 

М.:Высшая школа, 1972. – С. 127 – 147. 

10. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / В.А. Кан-

Калик.–М.: Высшая школа, 1987. – С. 155 – 176. 

11. Костюк Г. С. Навчально-виховний процесс і психічний розвиток 

особистості / Г. С. Костюк. – К.: Радянська школа, 1979. – 608 с. 

12. Кузьмина Н. В. Способности, одаренность, талант учителя /             

Н. В. Кузьмина. – Л.: Проосвещение, 1985. – С. 14 – 17. 

13. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев. — М.: 

Проосвещение, 1979. – С. 6 – 10. 

14. Папуча М. В. Особистість: розвиток, соціалізація, виховання / 

М. В. Папуча, Т. Д. Кричковська. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ 

НДПУ ім. Миколи Гоголя, 2001. – 146 с. 

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


 

 

15. Солодухова О. Г. Становлення особистості вчителя у процесі 

професійної адаптації / О. Г. Солодухова. – Донецьк: тов. «Либідь», 1996. – 

175 с. 

16. Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика 

обучения / Э. Стоунс.— М: Просвещение, 1984.  –С. 129 – 144. 

17. Чернобровкин В. М. Психологія прийняття педагогічних рішень: 

Монографія / В. М. Чернобровкин. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 416 с. 

18. Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Шапар 

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

19. Юрченко В. І. Дослідження особливостей «Образу-Я» 

майбутнього вчителя із застосуванням: модифікованого тесту «20 тверджень 

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

– 2000. – № 3. – С. 5 – 7. 

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

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

1993. – 208 с. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – 

екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання –  

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

практичні (використання тренінгових занять на практиці, графічні 

зображення); творчі (реферат, презентації, доповіді, розробка і 

психологічний аналіз лекції). 
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Тема заняття: Місце педагога в сучасному суспільстві. 

Мета вивчення: Оволодіння здобувачами основними відомостями щодо 

місця педагога у сучасному суспільстві.  

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: мультимедійна дошка, таблиці, схеми, діаграми. 

План заняття:  

1. Криза освіти в середині ХХ століття, її причини і шляхи подолання. 

2. Роль учителя в соціальному, ідеологічному, економічному і культурному 

прогресі суспільства. 

3. Збільшення фінансового забезпечення, що направляються на освіту в 

другій половині ХХ століття в найбільш розвинених країнах світу. 

Основні завдання для засвоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Написання ессе «Вплив стану матеріально-технічного забезпечення 

закладу на розвиток особистості учня». 

2.  Підгтовка доповіді «Соціокультурні та особистісні чинники 

індивідуальності вчителя у розвитку сучасного суспільства». 

3.  Обговорення ролі повноцінного психологічного, професійного та 

особистісного функціонування вчителя, як людини, що відповідальна за 

передачу учневі накопиченого досвіду людства. 

Література: 

1. Балл Г. О. Внутрішня свобода особи і особистісна надійність у контексті 

гуманізації освіти / Г. О. Балл // Практична психологія та соціальна робота. 

– 2003. – № 9. – С. 1 – 8. 

2. Болсун С. Модель ідеального вчителя / С. Болсун // Рідна школа. – 1999.  – 

№2. – С. 55 – 58. 

3. Папуча М. В. Особистість: розвиток, соціалізація, виховання / М.В. 

Папуча, Т.Д. Кричковська. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ 

ім. Миколи Гоголя, 2001. – 146 с. 
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Тема заняття: Психологічні вимоги до особистості педагога. 

Мета вивчення: Засвоєння здобувачами системи вимог до особистості 

вчителя та вихователя.  

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: мультимедійна дошка, таблиці, схеми, діаграми. 

План заняття: 

1. Основні вимоги, що пред'являються до інтелекту, ерудиції, культури і 

особистості педагога. 

2. Індивідуальність педагога, необхідність бути особистістю для здійснення 

виховного впливу на учнів. 

3. Постійні і ситуаційні вимоги до особистості  педагога. 

Основні завдання для засвоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1.  Підготовка доповіді «Проблема структури особистості педагога». 

2.  Обговорення питання про особистісні якості педагога як чинники 

конфліктності у професійній діяльності. 

3.  Аналіз та обговорення літератури з питання про особистісні якості 

вчителя як передумови психологічного професіоналізму. 

Література: 

1.  Гамезо М. В. Возрастная и педагогическая психология / М. В. Гамезо и др. 

– М.: Просвещение, 1984. – С. 245 – 254. 

2.  Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М.: 

Высшая школа, 1991. – С. 358 – 372. 

3.  Видра О. Г. Експериментальне дослідження зв’язків 

між особистісними професійними якостями і здібностями та компонентами 

психологічної культури майбутніх вчителів трудового навчання /                    

О.Г. Видра // Вісник ЧДПУІ ім. Т.Г. Шевченка. Випуск 22. Серія: 

психологічні науки: Збірник наукових праць. –Чернігів: ЧДПУ, 2004.  –             

С. 35 – 38.  

 

http://ua-referat.com/Особистість


 

 

Тема заняття: Загальні та спеціальні здібності педагога. 

Мета навчання: Ознайомлення здобувачів із основними видами загальних 

та спеціальних педагогічних здібностей. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: мультимедійна дошка, таблиці, схеми, діаграми. 

План заняття: 

1. Поняття про загальні і спеціальні педагогічні здібності. 

2. Спеціальні здібності учителя, їх джерела і процес формування. 

3. Необхідність відбору людей для педагогічної професії і розвитку у них 

відповідних здібностей. 

Основні завдання для засвоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Обговорення питання про необхідність відбору людей для педагогічної 

професії . 

2. Підготовка та обговорення ессе «Труднощі поєднання в одній особі 

вчительських і виховних здібностей». 

3. Розробка глосарію з теми «Комунікативні здібності, їх роль і місце в діяльності 

педагога». 

Література: 

1.  Костюк Г. С. Навчально-виховний процесс і психічний розвиток 

особистості / Г.С. Костюк. – К.: Радянська школа, 1979. – 608 с. 

2.  Кузьмина Н. В. Способности, одаренность, талант учителя / 

Н.В. Кузьмина. – Л. : Просвещение, 1985. – С. 14 – 17. 

3.  Солодухова О. Г. Становлення особистості вчителя у процесі професійної 

адаптації / О. Г. Солодухова. – Донецьк: тов. «Либідь», 1996. – 175 с. 

 

 

 

 

 



 

 

Тема заняття: Індивідуальний стиль діяльності педагога. 

Мета навчання: Ознайомлення здобувачів із чинниками, формами та 

психологічним змістом індивідуального стилю професійної педагогічної 

діяльності. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: мультимедійна дошка, таблиці, схеми, діаграми. 

План заняття: 

1. Поняття про індивідуальний стиль педагогічної діяльності. 

2. Формування індивідуальності дитини через індивідуальний стиль діяльності 

педагога. 

3. Проблема поєднання індивідуальності і загальних вимог, що пред'являються до 

педагогічної професії. 

Основні завдання для засвоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Опрацювання та обговорення першоджерел з питання прояву 

індивідуального стилю педагогічної діяльності 

2. Розробка практичних рекомендацій та обговорення проблеми ефективності 

різних стилів індивідуальної діяльності педагога. 

3. Розробка глосарію з питання індивідуальності педагога і поширення 

передового педагогічного досвіду 

Література: 

1. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / В. А. Кан-Калик.–

М.: Высшая школа, 1987. – С. 155 – 176. 

2. Чернобровкин В. М. Психологія прийняття педагогічних рішень: 

Монографія / В. М. Чернобровкин. – Луганськ: Альма-матер, 2006. –416с. 

3. Юрченко В. І. Дослідження особливостей «Образу-Я» майбутнього 

вчителя із застосуванням: модифікованого тесту «20 тверджень 

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

робота.  – 2000. – № 3. – С. 5 – 7. 

 



 

 

Тема заняття: Організація психологічної самоосвіти педагога. 

Мета навчання: Засвоєння основних навичок психологічної самоосвіти у 

сфері професійної педагогічної діяльності. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: мультимедійна дошка, таблиці, схеми, діаграми. 

План заняття: 

1. Обмеженість обсягу психологічних знань, що отримуються майбутніми 

педагогами у вищих учбових закладах. 

2. Проблема швидкої втрати актуальності психологічних знань майбутніх педагогів.  

3. Необхідність безперервної психологічної самоосвіти педагога, підвищення його 

кваліфікації. 

Основні завдання для засвоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Підготовка та захист реферату на тему «Основні шляхи і засоби самоосвіти 

майбутнього педагога». 

2. Аналіз першоджерел за теми «Галузі психологічних знань і джерела 

інформації, корисні для педагога». 

3. Написання та обговорення ессе за проблемою труднощів психологічної 

самоосвіти і способи їх подолання. 

Література: 

1.  Яценко Т.С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к 

общению с учащимися: Кн. для учителя / Т.С. Яценко. – К.: Освіта, 1993. – 

208 с. 

2.  Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения 

/ Э. Стоунс.— М: Просвещение, 1984.  –С. 129-144. 

3.  Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М.: 

Высшая школа, 1991. – С.358-372. 

 

 

 



 

 

Тема заняття: Психологія педагогічної саморегуляції. 

Мета навчання: Знайомство з психологічними прийомами, методами та 

методиками саморегуляції особистості педагога. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: мультимедійна дошка, таблиці, схеми, діаграми. 

План заняття: 

1. Значення саморегуляції в професійній діяльності педагога 

2. Психологічні аспекти саморегуляції вчителя. 

3. Основні сфери діяльності, які вимагають саморегуляції. 

Основні завдання для засвоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Розробка класифікації та практичних рекомендацій про специфічні 

особливості педагогічних ситуацій,, що породжують необхідність і потребу в 

саморегуляції діяльності 

2. Обговорення проблеми психологічних і поведінкових явищ, що піддаються 

ефективній саморегуляції. 

3. Написання та захист реферату на тему «Особливості саморегуляції 

сприйняття педагога». 

Література: 

1.  Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Шапар – 

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

2.  Годорів Л. Д. Рефлексивні складові самосвідомості та їх розвиток в 

умовах занять з елементами тренінгу / Л. Д. Годорів // Практ. психологія та 

соціальна робота. – 2003.  – № 2. – С. 79 – 83.   

3.  Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения 

/ Э. Стоунс.— М: Просвещение, 1984.  – С. 129 – 144. 
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Тема заняття: Елементи психокорекції в діяльності педагога. 

Мета навчання: Оволодіння здобувачами основними знаннями про 

елементи та форми психологічної корекції в професійній педагогічній 

діяльності. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: мультимедійна дошка, таблиці, схеми, діаграми. 

План заняття: 

1. Поняття про психотерапію і психокорекцію 

2. Основні напрями і цілі психокорекційної роботи. 

3. Класифікація психокорекційних методів, вживаних в педагогічній практиці. 

Основні завдання для засвоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Аналіз та обговорення першоджерел з питань про соціально-психологічний 

тренінг, Т-групи, групи зустрічей, особливості цих груп, їх завдання і етапи 

роботи з ними. 

2. Написання та обговорення ессе за темою «Прийоми саморозкриття і 

підвищення рівня самосвідомості учасників». 

3. Розробка глосарію «Гештальтгрупи і гештальттерапія, цілі і основні 

особливості в їх роботі». 

Література: 

1. Яценко Т. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к 

общению с учащимися: Кн. для учителя / Т. С. Яценко. – К.: Освіта, 1993. – 

208 с. 

2. Юрченко В. І. Дослідження особливостей «Образу-Я» майбутнього 

вчителя із застосуванням: модифікованого тесту «20 тверджень 

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

робота.  – 2000. – № 3. – С. 5 – 7. 

3. Бернс Р. В. Развитие Я-концепции и воспитание / Бернс Р. — М.: 

Просвещение, 1986. – С. 302 – 332. 

 



 

 

Тема заняття: Аутотренінг в роботі педагога. 

Мета навчання: Ознайомлення здобувачів із призначенням, формами та 

психологічним змістом психологічного аутотренінга у педагогічній 

діяльності. 

Обсяг навчального часу: 2 год. 

Обладнання: мультимедійна дошка, таблиці, схеми, діаграми. 

План заняття: 

1. Психологічна структура та зміст аутогенного тренування. 

2. Шляхи практичного застосування аутотренінгу в педагогічній діяльності, 

3. Значення практичного застосування аутотренінгу в педагогічній діяльності, в 

роботі педагога над собою і з учнями. 

Основні завдання для засвоєння навчального матеріалу та поточного 

контролю: 

1. Аналіз першоджерел за темою «Основні цілі і завдання аутогенного 

тренування». 

2. Підготовка та захист реферату «Засоби аутогенної психологічної дії». 

3. Обговорення та розробка практичних рекомендацій з питання про аутогенні 

вправи, спрямовані на регуляцію тонусу м'язів, уваги, уяви, ритміки дихання, 

стану серцево-судинної системи та їх значення  у професійній педагогічній 

діяльності. 

Література: 

1. Годорів Л.Д. Рефлексивні складові самосвідомості та їх розвиток в умовах 

занять з елементами тренінгу / Л.Д. Годорів // Практ. психологія та 

соціальна робота. – 2003.  – № 2. – С.79 – 83.   

2. Яценко Т. С. Активная социально-психологическая подготовка учителя к 

общению с учащимися: Кн. для учителя / Т. С. Яценко. – К.: Освіта, 1993. – 

208 с. 

3. Балл Г. О. Внутрішня свобода особи і особистісна надійність у контексті 

гуманізації освіти / Г. О. Балл // Практична психологія та соціальна робота. 

– 2003. – № 9. – С. 1 – 8. 
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Тема Завдання Рекомендована література 
Форма 

контролю 

Змістовий 

модуль 1. 
Особистість 

педагога 

Тема 1.1. Місце 

педагога в 

сучасному 

суспільстві 

 

1.Ведення глосарію; 

2.Тестові завдання з 

теми; 

3.Опрацювати 

першоджерела 

(конспект, тезиси) 

 

1. Модель ідеального вчителя / 

С. Болсун // Рідна школа. – 1999. 

– №2. – С.55-58. 

2.Леонтьев А. А. Педагогическое 

общение / А.А. Леонтьев. — 

М.:Проосвещение, 1979. –  

С. 6-10. 

3.Бернс Р. В. Развитие Я-

концепции и воспитание /  

Бернс Р. — М.: Просвещение, 

1986. – С. 302-332. 

1. Перевірка 

глосарію 

2. Оцінювання 

тестових 

завдань 

3. Перевірка 

конспекту 

Тема1.2.   
Психологічні 

вимоги до 

особистості 

педагога. 

1.Ведення глосарію; 

2. Написання 

реферату; 

3. Тестові завдання з 

теми. 

1.Бернс Р. В. Развитие Я-

концепции и воспитание /  

Бернс Р. — М.: Просвещение, 

1986. – С. 302-332. 

2.Болсун С. Модель ідеального 

вчителя / С. Болсун // Рідна 

школа. – 1999.  – №2. – С.55-58. 

3.Костюк Г.С. Навчально-

виховний процесс і психічний 

розвиток особистості /  

Г.С. Костюк. – К.: Радянська 

школа, 1979. – 608 с.Костюк Г.С. 

Навчально-виховний процесс і 

психічний розвиток особистості / 

Г.С. Костюк. – К.: Радянська 

школа, 1979. – 608 с. 

1. Перевірка 

глосарію 

2. Захист 

реферату. 3. 

Оцінювання 

тестових 

завдань 

 

Тема 1.3. 
Загальні та 

спеціальні 

здібності 

педагога. 

1.Ведення глосарію; 

2.Тестові завдання з 

теми; 

3. Аналіз 

педагогічної 

ситуації. 

1.Папуча М.В., Кричковська Т.Д. 

Особистість: розвиток, 

соціалізація, виховання /  

М.В. Папуча, Т.Д. Кричковська. – 

Ніжин: Редакційно-видавничий 

відділ НДПУ ім. Миколи Гоголя, 

2001. – 146 с. 

2. Солодухова О.Г. Становлення 

особистості вчителя у процесі 

професійної адаптації /  

О.Г. Солодухова. – Донецьк: тов. 

«Либідь», 1996. – 175 с. 

3. Леонтьев А. А. Педагогическое 

общение / А.А. Леонтьев. — 

М.:Проосвещение, 1979. –  

С. 6-10. 

1. Перевірка 

глосарію. 

2. Оцінювання 

тестових 

завдань. 

3. Оцінка 

виконання 

ситуативних 

пед впрах. 

Тема1.4. 
Індивідуальний 

стиль діяльності 

педагога. 

1.Ведення глосарію; 

2.Тестові завдання з 

теми; 

3.  Інсценування 

педпгогічної 

ситуації. 

1. Видра О.Г. Експериментальне 

дослідження зв’язків 

між особистісними професійним

и якостями і здібностями та 

компонентами психологічної 

культури майбутніх вчителів 

1. Перевірка 

глосарію. 

2. Оцінювання 

тестових 

завдань. 3. 

Оцінка 

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


 

 

трудового навчання / О.Г. Видра 

// Вісник ЧДПУІ ім. Т.Г. 

Шевченка. Випуск 22. Серія: 

психологічні науки: Збірник 

наукових праць. –Чернігів: ЧДПУ, 

2004.  – С. 35-38. 

2. Гнатюк О. Особистість 

сучасного педагога / О. Гнатюк // 

Початкова освіта. – 2002. – №3.– 

С.3-5. 

ефективності  

рекомендації 

щодо 

вирішення 

педагогічної 

ситуації 

Модуль 2. 
Самоудосконален

ня педагогічної 

діяльності. 

Тема2.1. 
Організація 

психологічної 

самоосвіти 

педагога. 

1.Ведення глосарію; 

2.Тестові завдання з 

теми; 

3. Написання 

реферату. 

1. Кузьмина Н. В. Способности, 

одаренность, талант учителя / 

Н.В. Кузьмина. – Л.: 

Проосвещение, 1985. – С.14-17 

2. Стоунс Э. Психопедагогика. 

Психологическая теория и 

практика обучения / Э. Стоунс.— 

М: Просвещение, 1984.  – 

С. 129-144. 

3. Чернобровкин В.М. Психологія 

прийняття педагогічних рішень: 

Монографія /  

В.М. Чернобровкин. – Луганськ: 

Альма-матер, 2006. –416с. 

1. Перевірка 

глосарію. 

2. Оцінювання 

тестових 

завдань. 

3. Захист 

реферату. 

 

Тема2.2. 
Психологія 

педагогічної 

саморегуляції. 

1.Ведення глосарію; 

2.Тестові завдання з 

теми 

3.Проведення 

самопрезентації з 

саморегуляції 

поведінки у 

конкретній 

педагогічній 

ситуації 

  

1. Юрченко В.І. Дослідження 

особливостей «Образу-Я» 

майбутнього вчителя із 

застосуванням: модифікованого 

тесту «20 тверджень 

самоставлення» / В.І. Юрченко// 

Практична психологія та 

соціальна робота.  – 2000. – №3. – 

С.5-7. 

2. Ложкін Г., Глуханюк Н., 

Волянюк Н. Проблема суб’єкта 

як теоретична основа 

професіоналізації особистості // 

Психологія і суспільство. – 2003. 

- № 2. – С. 97-103.3. 

3. Кан-Калик В. А. Учителю о 

педагогическом общении /  

В.А. Кан-Калик.–М.: Высшая 

школа, 1987. – С.155-176. 

1. Перевірка 

глосарію. 

2. Оцінювання 

тестових 

завдань. 

3. Оцінка 

результатів 

проведенняса

мопрезентації. 

Тема 2.3. 
Елементи 

психокорекції в 

діяльності 

педагога. 

1.Ведення глосарію; 

2.Тестові завдання з 

теми; 

3.Проведення 

соціально-

психологічного 

тренінгу з 

психокорекції 

1. Видра О.Г. Експериментальне 

дослідження зв’язків 

між особистісними професійним

и якостями і здібностями та 

компонентами психологічної 

культури майбутніх вчителів 

трудового навчання / О.Г. Видра 

// Вісник ЧДПУІ ім. Т.Г. 

Шевченка. Випуск 22. Серія: 

1. Перевірка 

глосарію. 

2. Оцінювання 

тестових 

завдань. 

3. Оцінка 

результатів  

психологічног

о тренінгу 

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


 

 

психологічні науки: Збірник 

наукових праць. –Чернігів: ЧДПУ, 

2004.  – С. 35-38. 

2. Годорів Л.Д. Рефлексивні 

складові самосвідомості та їх 

розвиток в умовах занять з 

елементами тренінгу / Л.Д. 

Годорів // Практ. психологія та 

соціальна робота. – 2003.  – №2. – 

С.79-83. 

3. Артемьева Е.Ю., Вяткин Ю.Г. 

Психосемантические методы 

описания профессии // Вопросы 

психологии. – 1986. - № 3. – 

С.127-133. 

Тема 2.4. 
Аутотренінг в 

роботі педагога. 

1.Ведення глосарію; 

2.Тестові завдання з 

теми; 

3. Вправи 

направлені на 

регуляцію тонусу 

м‖язів. Вправи, які 

призначені для 

керуванням уваги та 

чуттєвими образами. 

1. Яценко Т.С. Активная 

социально-психологическая 

подготовка учителя к общению с 

учащимися: Кн. для учителя / 

Т.С. Яценко. – К.: Освіта, 1993. – 

208 с. 

2. Юрченко В.І. Дослідження 

особливостей «Образу-Я» 

майбутнього вчителя із 

застосуванням: модифікованого 

тесту «20 тверджень 

самоставлення» / В.І. Юрченко// 

Практична психологія та 

соціальна робота.  – 2000. – №3. – 

С.5-7. 

3.Бажин Е.Ф., Голынкина Е.А., 

Эткинд А.М. Метод 

исследования субъективного 

контроля // Психологический 

журнал. – 1984. – Т.5. - № 3. –  

С. 152-162. 

1. Перевірка 

глосарію. 

2. Оцінювання 

тестових 

завдань. 

3. Оцінка 

результатів за 

проведенням 

аутотренінгів. 
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Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

містять розподіл балів під час поточного контролю та підсумкового 

контролю відповідно до робочої навчальної програми.  

Поточний контроль результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Психологія професійної діяльності вчителя» проводиться за такими 

формами: 

а) під час лекційних занять;  

б) під час практичних (семінарських, лабораторних) занять: 

 – опитування або тестування; 

 – оцінка виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття; 

 в) за результатами виконання завдань самостійної роботи: 

 – оцінка виконання домашніх завдань під час заняття; 

 – оцінка підготовки глосарію, презентацій; 

 – обговорення матеріалів рефератів під час практичних занять; 

 – обговорення матеріалів доповідей із поставленого проблемного 

питання, проведення дискусій, підведення резюме з цього питання під час 

практичного заняття тощо.  

Підсумковий контроль результатів навчання з навчальної дисципліни 

«Психологія професійної діяльності вчителя» проводиться у формі екзамену.  

Сумарна підсумкова оцінка, яку здобувач може отримати за 

результатами семестрового контролю, складається з кількості балів, 

отриманих за результатами поточного контролю знань під час семестру, та 

кількості балів, отриманих під час контрольного заходу.  

За 100-бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 балів відмінно 

89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно 

0 – 25 балів неприйнято 



 

 

Результати підсумкових заходів оцінюються за 100-бальною 

накопичувальною шкалою з подальшою трансформацією у національну 

шкалу оцінювання.  

Шкала оцінювання: національна та накопичувальна 100-бальна. 

Фактична кількість балів, отримана здобувачем за результатами 

поточного контролю або підсумками контрольного заходу, переводиться в 

національну шкалу оцінювання за такими критеріями:  

А – оцінка «відмінно» (90 – 100 балів) виставляється за глибокі знання 

навчального матеріалу, наявного в основних і додаткових рекомендованих 

літературних джерелах, уміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 

взаємозв’язку та розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати 

на поставлені питання, уміння застосовувати теоретичні положення під час 

виконання практичних завдань;  

ВС – оцінка «добре» (89 –75 балів) виставляється за міцні знання 

навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені питання, 

уміння застосовувати теоретичні положення під час виконання практичних 

завдань, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності;  

DE – оцінка «задовільно» (60 – 74 балів) виставляється за посередні 

знання навчального матеріалу, недостатньо аргументовані відповіді, слабке 

застосування теоретичних положень під час виконання практичних завдань;  

FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання 

екзамену (26 – 59 балів) виставляється за незнання значної частини 

навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння 

застосувати теоретичні положення під час виконання практичних завдань; 

 F – оцінка «неприйнято» з обов’язковим повторним вивченням модуля 

(навчальної дисципліни) (0 – 25 балів) виставляється за незнання значної 

частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, 

невміння орієнтуватися під час виконання практичних завдань, незнання 

основних фундаментальних положень. 

 


