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ВСТУП 

Навчальна дисципліна „Педагогічна психологія” займає одне з 

центральних місць в структурі підготовки професійних психологів. Як 

зазначає Б. Г. Ананьев, педагогічна психологія – погранична, комплексна 

галузь знань, яка „… зайняла певне місце між психологією і педагогікою, 

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 (І. А. Зімняя). 

Міжпредметні зв’язки. Засвоєння цього курсу спирається на такі 

дисципліни, як філософія, педагогіка, загальна психологія, соціальна 

психологія, вікова психологія.  

Мета курсу педагогічної психології: усвідомлення значущості знань про 

становлення підростаючої особистості в умовах організованих і 

неорганізованих чинників соціального впливу. 

Завдання курсу педагогічної психології: 

 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. 

Для вивчення навчальної дисципліни „Педагогічна психологія” студент 

повинен бути націлений на засвоєння мети, завдань, змісту, принципів, 

функцій, засобів і технологій психолого-педагогічної роботи. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен мати наступні 

загальні та спеціальні компетентності. 

Загальні та спеціальні компетентності:  

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії. 
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СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку 

психічних явищ. 

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків. 

СК5. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу 

(індивідуальну та групову). 

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну роботу 

відповідно до запиту спільноти. 

Програмні результати: 

ПР1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати 

психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. 

ПР2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань.  

ПР5. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний 

інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) 

психологічного дослідження та технології психологічної допомоги. 

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем 

у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні 

рішення щодо їх розв’язання. 

ПР11. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з 

урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, 

забезпечувати ефективність власних дій. 

ПР12. Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та 

просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, 

бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо, відповідно до вимог 

замовника.  

ПР16. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної 

діяльності психолога. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 

слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

Методичні матеріали до вивчення дисципліни „Педагогічна психологія” 

складаються із вступу, семестрового плану дисципліни, списку навчальної 

літератури, тем та змісту навчальних лекційних і семінарських занять, 

контрольних питань до курсу, завдань для самостійної роботи, кредитно-

модульної системи оцінювання, короткого словника основних термінів. 

До змісту лекційних та семінарських занять входять: історія, предмет, 

завдання, структура і методи педагогічної психології. Розглядаються базові 

проблеми навчання, педагога та учня як його суб’єктів, навчальної та 

педагогічної діяльності, навчально-педагогічного співробітництва і 

спілкування. 
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Вивчення навчальної дисципліни відбувається за допомогою різних 

форм опанування матеріалу: лекцій, семінарських занять, роботі з науковою 

літературою, конспектуванні першоджерел, проведенні практичних робіт, 

опрацюванні та розв’язанні психолого-педагогічних задач. 

  



7 

СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

№ 

теми 
Тема заняття 

Кількість годин 

лекції семінари 
самостійна 

робота 

Модуль І. Теми 1-6 

Розділ 1. Загальні основи педагогічної психології 

1.  Педагогічна психологія як наука. 2 2 2 

2.  Методи педагогічної психології. 2 2 2 

Розділ 2. Психологія навчання 

3.  Психологія навчання. 4 4 4 

4.  Навчальна мотивація і контроль. 2 2 2 

Розділ 3. Психологія виховання 

5.  Психологія виховання. 4 4 2 

6.  Виховна робота з „важкими” школярами. 2 2 2 

Модуль ІІ. Теми 7-10 

Розділ 4. Психологія педагогічної діяльності 

7.  Педагогічна діяльність. 4 4 4 

8.  Особистість педагога. 4 4 2 

Розділ 5. Педагогічне спілкування і взаємодія 

9.  Педагогічне спілкування і взаємодія. 4 4 4 

10.  Психологія педагогічного колективу. 2 2 2 

Усього: 32 32 26 

Разом: 90 

  



8 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна література: 

1. Левус Н. І., Волошок О. В. Педагогічна психологія в схемах і таблицях : 
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4. Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. 
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Режим доступу: https://westudents.com.ua/knigi/518-pedagogchna-

psihologya-sergnkova-op.html 
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pc.com.ua/product/271 

Додаткова література: 

1. Бочелюк В. Й., Зарицька В. В. Педагогічна психологія : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закладів. Київ: Центр навч. л-ри, 2006. 247 с. 

2. Выготский Л. С. Педагогическая психология / под ред. Л. М. Штутиной, 

Л. М. Маловой. Москва: Педагогика-Пресс, 1999. 536 с. Режим доступу: 

https://www.twirpx.com/file/222334/ 

3. Гуцало Е. У. Педагогічна психологія. Практикум : навч.-метод. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. Кіровоград: Александрова М. В., 2013. 202 с. 

4. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебное пособие. Третье 

издание. Москва: Логос, 2004. 384 с. Режим доступу: 

https://alleng.org/d/psy/psy069.htm 

5. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : 

навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 128 с. 

Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/417831.pdf 

6. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: навчальний посібник. 2-е вид., 

випр. і доп. Київ: Каравела, 2012. 264 с. 

7. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія : практикум : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. Київ: Каравела, 2009. 223 с. 

8. Немов Р. С. Психология: В 3 кн. Кн. 2: Психология образования : 

учебник для высш. пед. учеб. Заведений. 4-е изд. Москва: Владос, 2005. 

608 с. 

http://lecture.in.ua/vlasova-oi-pedagogichna-psihologiya-navch-posibnik-k-libide.html
http://lecture.in.ua/vlasova-oi-pedagogichna-psihologiya-navch-posibnik-k-libide.html
http://lib.khnu.km.ua/fond/NOV/new09_2016/452863.pdf
https://westudents.com.ua/knigi/518-pedagogchna-psihologya-sergnkova-op.html
https://westudents.com.ua/knigi/518-pedagogchna-psihologya-sergnkova-op.html
https://academia-pc.com.ua/product/271
https://academia-pc.com.ua/product/271
https://www.twirpx.com/file/222334/
https://alleng.org/d/psy/psy069.htm
https://library.udpu.edu.ua/library_files/417831.pdf
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9. Савелюк Н. М. Психологія педагогічна : навчальний посібник. 

Кременець: КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012. 288 с. Режим доступу: 

https://www.academia.edu/14552467/ 

10. Савчин М. В. Педагогічна психологія : навчальний посібник. Київ: 
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pc.com.ua/product/26 
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http://alleng.org/d/psy/psy012.htm 
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http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/1758 
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http://books.zntu.edu.ua/book_info.pl?id=215758 
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ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ 

 

РОЗДІЛ 1. Загальні основи педагогічної психології 

  
Тема 1 

Педагогічна психологія як наука 

1. Визначення педагогічної психології. Педагогічна психологія як 

погранична галузь знань. Визначення терміну „педагогічна психологія” у 

психологічній та педагогічній науках (Н. В. Клюєва, Б. Г. Ананьєв та ін.). 

Педагогічна психологія як базова та як прикладна наука. 

2. Предмет педагогічної психології. Навчання, виховання, розвиток як 

предмет педагогічної психології. Порівняльний аналіз визначень 

предмета педагогічної психології за різними авторами (В. А. Крутецький, 

Т. В. Габай, Л. І. Божович, М. В. Гамезо, І. А. Зімняя). 

3. Завдання педагогічної психології. Розкриття механізмів і 

закономірностей навчального і виховного впливу на інтелектуальний 

розвиток учня. 

4. Структура педагогічної психології. Складові педагогічної психології: 

психологія, навчання, психологія виховання, психологія вчителя. 

Структура педагогічної психології за І. А. Зімньою. Напрями педагогічної 

психології на сучасному етапі. 

5. Історія розвитку педагогічної психології як науки. Етапи становлення 

педагогічної психології. Перший етап – загально-дидактичний з 

потребою психологізувати педагогіку (Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо,  

І. Песталоцці, А. Дістервег, К. Д. Ушинський та ін.). Другий етап – 

оформлення педагогічної психології в самостійну галузь (А. Біне,  

Е. Торндайк, Б. Скіннер, Л. С. Виготський, Ж Піаже та ін.). Третій етап – 

створення власне психологічних теорій навчання; розробка теоретичних 

основ педагогічної психології (Д. Б. Ельконін, Л. В. Занков, Г. С. Костюк, 

П. Я. Гальперін, О. Н. Леонтьєв, В. А. Крутецький та ін.). 

Література: 
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1. Блонский П. П. Педология: Кн. для преподават. и студ. высш. пед. учеб. 

заведений; под ред. В. А. Сластенина. Москва: ГИЦ ВЛАДОС, 1999. 288 

с. 

2. Бордовская Н. В. Об интеграции психологического и педагогического 

знания. Инновации в образовании. 2008. № 1. С. 86-90. 

3. Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905–1920). К. : Мандрівець, 1999. 

359 с. 

4. Дічек Н. П. Особливості дослідження питань педагогічної психології в 

перші роки діяльності українського Інституту психології. Наукові записки 

[Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : 

Психолого-педагогічні науки. 2013. № 5. С. 236–244. 

https://cutt.ly/QEaq0HS 

5. Дубровина И. В. Педагогическая психология: от теории к практике. 

Педагогика. 2008. № 2. С. 61−69. 

  
Тема 2 

Методи педагогічної психології 

1. Класифікація методів психолого-педагогічного дослідження. Основні 

та допоміжні методи педагогічної психології. Практичні психологічні 

методи, якими послуговується педагогічна психологія: активне соціальне 

навчання (тренінг), психологічне консультування, психологічна корекція. 

2. Спостереження. Визначення, види. Основні вимоги до психолого-

педагогічного спостереження. 

3. Експеримент. Суть методу експерименту. Види психолого-педагогічних 

експериментів. Основні вимоги до організації психолого-педагогічного 

експерименту. 

4. Допоміжні методи психолого-педагогічного дослідження. Аналіз 

результатів (продуктів) діяльності. Опитування. Тестування. Метод 

професіографії. 

5. Етапи психолого-педагогічного дослідження. Підготовчий етап. Власне 

дослідницький етап. Етап якісного і кількісного аналізу (опрацювання) 

отриманих даних. Етап інтерпретації та узагальнення. 

Література: 

1. Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования : учеб. пособ. для студ. пед. вузов. 

Москва: Академия, 2001. 208 с. 

2. Иванов Д. А. Экспертиза педагогической эксперимен-тальной и 

инновационной деятельности. Москва: Чистые пруды, 2009. 32 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668857:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85.-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668857:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85.-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668857:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85.-%D0%BF%D0%B5%D0%B4.%D0%BD.
https://cutt.ly/QEaq0HS
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3. Кловак Г. Т. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. для студ. пед. 

спец. вузів. Чернігів, 2003. 260 с. 

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

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

5. Фельдштейн Д. И. Приоритетные направления развития психологических 

исследований в области образования и самообразования современного 

человека. Вопросы психологии. 2003. № 6. С. 7−10. 

 

РОЗДІЛ 2. Психологія навчання 

  
Тема 3 

Психологія навчання 

1. Научіння, учіння, навчання: співвідношення понять. Істотні ознаки 

процесу навчання (С. П. Баранов). Теорії навчання. Традиційне навчання. 

Проблемне навчання. Теорія поетапного формування розумових дій П. Я. 

Гальперіна. Теорії розвиваючого навчання (Л. В. Занков, В. В. Давидов, 

Д. Б. Ельконін). Достоїнства і недоліки різних типів навчання. 

2. Компонентний склад навчальної діяльності. Основні компоненти 

навчальної діяльності за І. А. Зімньою: навчальна мотивація, навчальна 

задача, розв’язання навчальної задачі, контроль викладачем, оцінка 

викладачем. Навчальна діяльність у теорії Д. Б. Ельконіна – В. В. 

Давидова. Особливості навчальної задачі (Е. І. Машбіц). 

3. Научуваність. Визначення поняття. Основні показники научуваності. 

Індивідуальні відмінності учнів у навчальній діяльності. Параметри 

визначення індивідуальних відмінностей навчання. 

4. Психологія засвоєння знань. Психологічні компоненти засвоєння. Стадії 

процесу засвоєння. Рівні засвоєння навчальної інформації та їх 

характеристика. 

5. Неуспішність. Трактування поняття „неуспішність” в психології і 

педагогіці. Причини неуспішності (П. П. Борисов, Л. С. Славіна,  

А. Л. Венгер, Г. А. Цукерман). Класифікація типів неуспішності. 

Типологія невстигаючих учнів. 

Література: 

1. Горобець С. М., Горобець О. В. Застосування технологій 

дистанційного навчання у процесі післядипломної освіти. 

Андрагогічний вісник. №1(8). 2017. С. 133–142. 

http://eprints.zu.edu.ua/28756/ 

2. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. Москва: 

Директмедиа Паблишинг, 2008. 613 с. 

http://eprints.zu.edu.ua/28756/
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3. Давыдов В. В. Учебная деятельность: состояние и проблемы 

исследования. Вопросы психологии. 1991. № 6. С. 5−13. 

4. Джонсон Д. Джонсон Р., Джонсон-Холубек Э. Методы обучения: 

обучение в сотрудничестве; пер. с англ.: З. С. Замчук. СПб.: 

Экономическая школа, 2001. 256 с. 

5. Занков Л. В. К вопросу о соотношении обучения и развития. 

Психологическая наука и образование. 1996. № 4. С. 5-17. 

6. Ильясов И. И. Структура процесса учения. Москва: МГУ, 1986. 200 с. 

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

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

8. Максименко С. Д. Асоціативно-рефлекторна теорія навчання Н. О. 

Менчинської / С. Д. Максименко // Проблеми сучасної психології. – 

2015. – Вип. 30. – С. 7–18. https://cutt.ly/HEaq5AC 

9. Максименко С. Д. Теорія експериментального навчання. Проблеми 

сучасної психології. 2017. Вип. 37. С. 7–18. https://cutt.ly/4EauniB 

10. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : учеб. 

пособие. Москва: Народное образование, 1998. 256 с. 

11. 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. 

12. Хегeнxaн Б., Олсон М. Теории научения, 6-e изд. СПб.: Питер, 2004. 

474 c. 

13. Ясюкова Л. А. Психологическая профилактика проблем в обучении и 

развитии школьников. СПб.: Речь, 2003. 348 с. 

  
Тема 4 

Навчальна мотивація і контроль 

1. Навчальна мотивація. Визначення. Чинники навчальної мотивації. 

2. Види навчальних мотивів. Поняття мотивів навчальної діяльності. 

Класифікація мотивів. Рівні мотивів навчання. Категорії мотивів 

навчання (за Р. Розенфельдом). Якості навчальних мотивів. 

3. Шляхи формування навчальної мотивації. Чинники позитивної стійкої 

мотивації до навчальної діяльності. Загальні підходи до формування 

мотивації навчання. Причини негативного ставлення до навчання. 

4. Контроль в навчальній діяльності. Властивості контролю. Види 

контролю: за етапами навчання, за часовою спрямованістю, за частотою, 

за широтою, за організаційними формами навчання, за формами 

соціальної опосередкованості, за способами здійснення. 

5. Навчальна оцінка та самооцінка. Перевірка у навчанні. Оцінювання. 

Принципи оцінки (Ш. А. Амонашвілі). Умови об’єктивності та 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673585
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обґрунтованості оцінки. Етапи переходу зовнішніх форм оцінювання до 

самооцінки. Види самооцінки учня. 

Література: 

1. Белоголовцев Н. Учебная мотивация. Москва: Говорит Моска, 2018. 

https://cutt.ly/MEauMuv 

2. Буснюк О. В. Динаміка мотивів навчальної діяльності студентів-

психологів // Перспективи розвитку сучасної психології. – Випуск 6. 

– 2020. – С. 12–20. https://cutt.ly/LEp1WTD 

3. Гордашніков В. А., Осін А. Я. Мотивація навчальної і педагогічної 

діяльності // Гордашников В. А., Осин А. Я. Образование и здоровье 

студентов медицинского коледжа / В. А. Гордашников, А. Я. Осин. – 

М. : Академия Естествознания, 2009. – 395 с.  https://cutt.ly/fEaqX0c 

4. Дзюбко Л. В., Гриценок Л. І. Мотивація навчальної діяльності як 

психолого-педагогічна проблема // Психолінгвістика. 2009. Вип. 4. С. 

33–43. https://cutt.ly/7EaqMw1 

5. Коваленко Л. А. Інтерактивні змагання – мотивація для навчання. 

Педагогічна майстерня. 2016. № 12. С. 24–28. 

6. Лук’янова М. Психологія навчальної мотивації школярів. Відкритий 

урок: розробки, технології, досвід. 2006. № 3–4. С. 26–32. 

7. Процесс учения: контроль, диагностика, коррекция, оценка : учебное 

пособие / под ред. Е. Д. Божович. Москва: Моск. психол.-соц. ин-т, 

1999. 224 с. 

8. Роджерс К., Фрейберг Д. Свобода учиться. Москва: Смысл, 2004. 527 

с. 

 

РОЗДІЛ 3. Психологія виховання 

  
Тема 5 

Психологія виховання 

1. Психологія виховання. Визначення поняття „виховання” в психологічній 

та педагогічній літературі. Критерії вихованості. Психологічні умови 

формування особистості. 

2. Закономірності виховання. Педагогічні закономірності виховання. 

Закономірності виховання за П. І. Підкасистим. 

3. Методи виховання. Визначення. Класифікація методів виховання. 

Методи переконань. Методи вправляння. Методи оцінки і самооцінки. 

4. Моральне виховання. Рівні та стадії морального розвитку за  

Л. Колбергом. Передморальний рівень. Конвенційний рівень. 

Постконвенційний рівень. Почуття, які переживає людина при порушенні 

https://cutt.ly/LEp1WTD
http://express.rae.ru/
https://cutt.ly/fEaqX0c
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673578


15 

моральних норм. Механізми інтеріоризації норм і правил моральної 

поведінки. 

5. Роль дитячого колективу у вихованні особистості. Механізм впливу 

класу на особистість. Моделі розвитку відносин між особистістю і 

колективом. Вплив внутрішньогрупового статусу на формування і 

розвиток особистісних якостей. Робота психолога з ізольованими і 

відкинутими учнями, з негативними лідерами. 

Література: 

1. Авдулова Т. П., Аксенова Е. Г., Захарова Т. Н. Диагностика и 

развитие моральной компетентности личности дошкольника. 

Москва: ВЛАДОС, 2016. 126 с. 

2. Бевз І. Д. Виховання особистості : підручник. Київ: Либідь, 2008. 848 

с. 

3. Бочкарьова Н. С. Реалізація педагогічних ідей К. Роджерса в теорії та 

практиці освітньої діяльності України. Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. №20. 2012. С. 88–91. https://cutt.ly/FEaqBIM 

4. Виховання духовності особистості : навч.-метод. посіб. / 

[Боришевський М. Й. та ін.] ; заг. ред. М. Й. Боришевського ; Нац. 

акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. К. : [б. в.], 

2013. 103 с. 

5. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навчальний посібник. 

Київ: Вища школа, 2005. 180 с. 

6. Подоляк Л., Главник О. Основи педагогічної психології (психологія 

виховання). Київ: Главник, 2006. 112 с. 

7. Федик А. О. Психологічні механізми навчання, що сприяють 

розвитку професійного мислення. International Journal of Education 

and Science. № 3(1). С. 18–28. https://cutt.ly/wEp9NiD 

  
Тема 6 

Виховна робота з „важкими” школярами 

1. Перевиховання та його способи. Сутність перевиховання. Способи 

перевиховання: врахування внутрішніх мотивів, врахування психічного 

стану учня, метод „заміни дії”, концентрація на позитивних сторонах та 

аспектах. 

2. Групи „важких” школярів та методи їх корекції. Група емоційно 

нестійких учнів. Збудливі та афективні учні. Недовірливі, скритні, 

образливі учні. Школярі з комплексом неповноцінності. 
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3. Емоційні дефекти характеру та їх педагогічна корекція. Емоційно 

зумовлені недоліки характеру. Оволодіння способами регуляції 

емоційних станів. Зняття емоційної напруги в конфліктній ситуації. 

Робота шкільного психолога з учнями, що мають емоційні дефекти 

характеру. 

4. Активно-вольові дефекти характеру та їх педагогічна корекція. 
Формування вольових рис. Методи корекції слабовілля. Робота 

шкільного психолога з учнями, що мають афективно-вольові дефекти 

характеру. 

5. Типи педагогічного спілкування та роль особистості вихователя у 

перевихованні. Позитивні та негативні типи педагогічного спілкування. 

Особистість вчителя у перевихованні. 

Література: 

1. Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Полякова, Є. В. Анохін, Г. Л. 

Єфремова та ін. ; за ред. О. М. Полякової. Суми: Університет. книга, 

2009. 345 с.  

2. Замашкіна О. Девіантна поведінка підлітків: узагальнення, 

класифікація видів поведінкових відхилень. Науковий вісник 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія 

«Педагогічні науки». Вип. 42. 2019. С. 75–81. https://cutt.ly/oEaqZgB 

3. Максимова Н. Ю. Основи психології девіантної поведінки : 

підручник. Київ: ВПУ «Київський університет», 2008. 439 с. 

4. Некрасова І. М., Седнєв В. В. Психологія і педагогіка проблемних 

підлітків. Київ: Сімейне коло, 2010. 64 с.  

5. Рождественская Н. А. Девиантное поведение и основы его 

профилактики у подростков. Учебное пособие 2-е изд. Москва: 

Генезис, 2016. 209 с. https://cutt.ly/1Eaoush 

6. Степанов В. Г. Психология трудных школьников : учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Академия, 2001. 336 с. 

 

  

https://cutt.ly/oEaqZgB
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РОЗДІЛ 4. Психологія педагогічної діяльності 

  
Тема 7 

Педагогічна діяльність 

1. Педагогічна діяльність. Компоненти педагогічної діяльності. 

Характеристики педагогічної діяльності. Рівні продуктивності 

педагогічної діяльності за І. А. Зімньою. Предметний зміст педагогічної 

діяльності. 

2. Структура педагогічної діяльності. Етапи і компоненти педагогічної 

діяльності. Педагогічні дії та професійно важливі вміння і навички на 

кожному етапі педагогічної діяльності. 

3. Стилі педагогічної діяльності. Поняття стилю педагогічної діяльності. 

Індивідуальний стиль діяльності вчителя, його ознаки та складові. 

Компоненти стилю діяльності. Характеристики стилю діяльності вчителя. 

4. Класифікація стилів педагогічної діяльності за управлінським типом. 
Авторитарний стиль і його характеристика. Демократичний стиль і його 

характеристика. Ліберальний стиль і його характеристика. 

5. Класифікація стилів педагогічної діяльності за навчальним типом. 
Емоційно-імпровізаційний стиль і його характеристика. Емоційно-

методичний стиль і його характеристика. Розмірковувально-

імпровізаційний стиль і його характеристика. Розмірковувально-

методичний стиль і його характеристика. 

Література: 

1. Брюховецька О. В., Чаусова Т. В. Професійно значущі якості 

особистості викладача ВНЗ. Післядипломна освіта в Україні. 2012. № 

1. С. 74–78. https://cutt.ly/0Ep8VoM 

2. Вітебська П. В. А. С. Макаренко про педагогічний оптимізм 

вихователя. Вісник Житомирського державного університету. 

Випуск 48. Педагогічні науки. 2009. С. 97–101. https://cutt.ly/iEaogqq 

3. Волобуєва О. Ф. Творча компетентність викладача вищої школи. 

Вісник Національної академії Державної прикордонної служби 

України. 2011. Вип. 4. https://cutt.ly/VEaoU4O 

4. Ермоленко М. Н. Введение в педагогическую деятельность : учеб. 

пособие. М. : Педагогическое общество России, 2002. 272 с. 

5. Казанжи О. В. Сутність і специфіка педагогічної творчості. 

https://cutt.ly/PEp7YMT 

6. Князева Н. Н. Педагогическая деятельность и творчество учителя : 

учебное пособие. Омск, 2000. 76 с. 

https://cutt.ly/0Ep8VoM
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000054
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000054
https://cutt.ly/VEaoU4O
https://cutt.ly/PEp7YMT
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7. Коэн Д. К. Ловушки преподавания; пер. с англ. И. Муриан, О. 

Левченко; под науч. ред. М. Добряковой. Москва: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2017. 288 с. https://cutt.ly/6EaaN5j 

8. Мельникова В. О. Психологія педагогічної діяльності та управління : 

навчальний посібник; за ред. В. В. Лутаєва. Рівне: РДГУ, 2001. 148 с. 

9. Практическая психология образования : учеб. пособие. 4-е изд.; под 

ред. И. В. Дубровиной. СПб.: Питер, 2004. 592 с. 

10. Профессиональная культура учителя; под ред. В. А. Сластенина. 

Москва: Просвещение, 1993. 178 с. 

11. Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії : зб. наук. пр. : у 

2 ч. Харків: НТУ «ХПІ», 2012. 

12. Семиченко В. А Психологія педагогічної діяльності : навчальний 

посібник. Київ: Вища школа, 2004. 335 с. 

13. Сергеев И. С. Основы педагогической деятельности. СПб.: Питер, 

2004. 316 с. 

14. Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія 

педагогічної праці : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-е 

вид. Київ: Професіонал, 2004. 142 с. 

  
Тема 8 

Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності 

1. Особистість педагога. Особистісні особливості вчителя. Структура 

суб’єктивних чинників (Н. В. Кузьміна). Структура суб’єктних 

властивостей вчителя (А. К. Маркова). Структурні компоненти 

психологічного портрету вчителя. 

2. Професійно зумовлені властивості педагога. Компоненти професійно-

зумовлених властивостей і характеристик вчителя (В. А. Сластьонін). 

Професійні якості педагога. 

3. Педагогічні вміння і здібності. Структура загальних педагогічних 

здібностей (В. А. Крутецький). Прогностична модель педагогічних 

здібностей (Дж. Райнс). Погляд К. Роджерса на педагогічні вміння і 

здібності. 

4. Типи педагогів. Типологія професійних позицій (М. Тален). Ролевий 

репертуар вчителя (за В. Леві). 

5. Психологічний аналіз уроку. Аналіз структурних компонентів та 

організації уроку. Комплексний аналіз уроку. 

Література: 

1. Ryans D. G. Characterises of teachers. Washington. DC: American 

Council on Educate, 1960. 
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2. Алекса М. Професійно-значущі якості педагога як фактор навчально-

виховного процесу. Право та психологія : матеріали І Міжнародної 

конференції молодих вчених LPS-2013, 21–23 листопада 2013 року, 

Україна, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». 

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. С. 78–81. 

https://cutt.ly/dEaa8Wx 

3. Євсюков О. Ф. Індивідуально-психологічні особливості педагогів: 

вплив на мотивацію інноваційної діяльності. Новий колегіум. 2010. № 

6. С. 39−44. 

4. Корчак Я. Як любити дитину. Януш Корчак. Дитя 

людське: вибр. твори; пер. з пол. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 

2007. С. 7–260. 

5. Коссов Б. Б. Личность и педагогическая одаренность. Москва: 

Институт практической психологии, 1998. 128 с. 

6. Коханова О. П. Особистість педагога в професійній педагогічній 

діяльності. Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. 

Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем 

виховання АПН Ук-раїни. Київ, 2008. № 9. С. 95–99. 

7. Мирошник О. Г. Педагогічна рефлексія як чинник вияву творчого 

потенціалу особистості вчителя. Естетика і етика педагогічної дії. 

2011. Вип. 2. С. 47–57. https://cutt.ly/dEaaZuL 

8. Никитенко О. Професійно-особистісні якості як основа виховання 

майбутніх учителів. Людинознавчі студії. Педагогіка. 2013. Вип. 27. 

С. 33–45. https://cutt.ly/gEaa7Kg 

9. Олексюк В. Р. Тренінг педагогічної рефлексії. Практична психологія 

та соціальна робота. 2011. № 5. С. 30−40. 

10. Сергєєнкова О. П. Психологічні основи формування професійної 

моделі педагога. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. 

Психологія : зб. наук. пр. / КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, Ін-т проблем 

виховання АПН України. 

11. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям : наук.-попул. 

вид. Київ: Акта, 2012. 537 c.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674063
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670595:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
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РОЗДІЛ 5. Педагогічне спілкування і взаємодія 

  
Тема 9 

Педагогічне спілкування і взаємодія 

1. Педагогічне спілкування і взаємодія. Варіанти спілкування викладача і 

учнів. Рівні педагогічного спілкування. Функції взаємодії при 

оптимальному педагогічному спілкуванні. Цілі педагогічного 

спілкування. 

2. Стилі педагогічного спілкування. Стилі за В. А. Кан-Каліком. 

Спілкування на базі професійних установок педагога. Спілкування на базі 

дружньої прихильності. Спілкування-дистанція. Спілкування-усунення. 

Спілкування-загравання. Моделі поведінки викладача. 

3. Комунікативні прийоми оптимізації педагогічного спілкування. 
Прийоми профілактики і зняття блокуючих комунікативних афектів. 

Прийоми надання комунікативної підтримки. Прийоми ініціації 

зустрічної навчально-пізнавальної активності. 

4. Бар’єри в педагогічному спілкуванні. Інформаційні та особистісні 

бар’єри. Види конфліктів між вчителем і учнем (М. Рибакова). Конфлікти 

діяльності. Конфлікти поведінки. Конфлікти стосунків. 

5. Конфлікти між вчителем і учнями. Особливості педагогічних 

конфліктів. Рекомендації вчителям по управлінню конфліктами. 

Література: 

1. Бутенко Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача. К. : КНЕУ, 

2005. 336 с. 

2. Галузяк В. М. Класифікація стилів педагогічного спілкування. 

Проблеми освіти. 2001. Вип. 26. С. 23–33. https://cutt.ly/lEp4HYi 

3. Даукша Л. М. Психология педагогического общения. Гродно : ГрГУ, 

2004. 120 с. 

4. Ежова Т. В. Субъект-субъектное диалогическое взаимодействие 

студента и преподавателя как педагогическое условие построения 

гуманитарного педагогического дискурса. Инновации в образовании. 

2008. № 11. С. 16−25. 

5. Ершова А. П., Букатов В. М. Режиссура урока, общения и поведения 

учителя. Москва: Флинта, 2010. 344 с. 

6. Заваденко Н. Н. Как понять ребенка. Москва: Школа-Пресс, 2001. 

122 с. 

7. Капська А. Й. Педагогіка живого слова : навч.-метод. посібник. Київ: 

Інститут змісту і методів навчання МОУкраїни,1997.140 с. 

https://cutt.ly/lEp4HYi
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8. Ковальчук З. Я. Педагогічне спілкування як категорія психологічної 

науки. Психол. перспективи. 2011. Вип. 18. С. 121–132. 

https://cutt.ly/gEp5dCb 

9. Кондратьев С. В. Типические особенности педагогического 

взаимодействия. Вопросы психологии. 2004. № 4. С. 130−132. 

10. Коханова О. П. Партнерство як умова успішної соціально-

педагогічної роботи в закладах освіти. Педагогічна освіта: теорія і 

практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. Київ, 2009. № 11, ч. 2. 

С. 147–151. 

11. Липченко Т. С., Кость С. П. Педагогічне спілкування: особливості, 

закони, функції. Науковий вісник Львівського державного 

університету внутрішніх справ. серія психологічна. 2017. Вип. 2. С. 

147–155. https://cutt.ly/VEasiGZ 

12. Матвієнко О. В. Педагогічне спілкування вчителя / О. В. Матвієнко // 

Педагогічні науки. Випуск 95. 2011. С. 123–130. 

https://cutt.ly/REp59Nw 

13. Постников А. Н. Мастерство педагогического общения : учебное 

пособие. Москва: Аспект Пресс, 2007. 243 с. 

14. Рогов Е. И. Психология общения. Москва: Владос, 2001. 336 с. 

  
Тема 10 

Психологія педагогічного колективу 

1. Особливості педагогічного колективу. Поняття „педагогічний 

колектив”. Якості педагогічного колективу, що розвивається. Стосунки у 

педагогічному колективі. Показники успішності діяльності педагогічного 

колективу (Р. C. Нємов). 

2. Соціально-психологічна структура педагогічного колективу. Реалізація 

навчально-виховної функції. Реалізація соціально-гуманітарної функції. 

Інтелектуальна, емоційна, вольова комунікативність. 

3. Психологічний клімат в педагогічному колективі. Поняття 

„психологічний клімат”. Умови спрямованості педагогічного колективу 

на творчість і професійну мобільність. Індивідуально-активний та 

індивідуально-пасивний типи психологічного клімату.  

4. Керівництво та самоуправління педагогічним колективом. Стадії 

керівництва педагогічним колективом. Самоврядування в педагогічному 

колективі. Способи ефективного впливу на педагогічний колектив. 

Функції психолога школи в педагогічному колективі. 

5. Професійно важливі якості керівника навчального закладу. 
Загальнолюдські якості. Психофізіологічні якості. Професійні знання. 

Ділові й організаторські здібності. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8
https://cutt.ly/gEp5dCb
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670364:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670364:%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB.
https://cutt.ly/VEasiGZ
https://cutt.ly/REp59Nw


22 
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ТЕМИ ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

  
Практичні поради щодо участі в семінарі: 

 чітко усвідомити мету і питання семінару; 

 розібрати конспект лекції, ознайомитись з рекомендованою літературою;  

 підготувати відповіді на питання семінарського заняття; виділити 

питання, які потребують додаткового роз'яснення;  

 зробити виписки, посилання з рекомендованої літератури, які 

знадобляться для аргументації своєї позиції;  

 зорганізуйтесь на активну участь у семінарі. 

  
Тема 1 

Педагогічна психологія як наука 

1. В чому полягає проблема визначення педагогічної психології? Чим 

відрізняється педагогічна психологія від педагогіки та інших галузей 

психології? 

2. Які проблеми досліджує педагогічна психологія? 

3. Назвіть завдання педагогічної психології. Які з них є найбільш 

актуальними на сучасному етапі? 

4. На які розділи поділяється педагогічна психологія? Виділіть основні 

змістовні компоненти структури педагогічної психології. Порівняйте їх за 

предметом і основними завданнями. Результати занесіть в таблицю. 

 
Психологія 

навчання 

Психологія 

виховання 

Психологія 

вчителя 

Предмет    

Основні завдання    

5. Які етапи розвитку педагогічної психології ви знаєте? Які вчені внесли 

найбільший вклад в розвиток психолого-педагогічної думки? 
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6. Задача: Проаналізуйте текст, що наводиться нижче, з точки зору завдань 

педагогічної психології на сучасному етапі. 

Притча „Знання дорого коштує” 

У селянина перестав працювати трактор. Всі спроби селянина та його 

сусідів полагодити машину були даремні. Нарешті він покликав спеціаліста. 

Той оглянув трактор, спробував, як діє стартер, підняв капот і все ретельно 

перевірив. Потім взяв молоток, один раз ударив по мотору і привів його в 

дію. Мотор затарахкотів, ніби він і не був поламаний. Коли майстер подав 

селянину рахунок, той, здивовано подивився на нього і обурився: „Як, ти 

хочеш 50 туманів лише за один удар молотком!” „Дорогий друже,  сказав 

майстер,  за удар молотком я порахував лише один туман, а 49 туманів я 

повинен взяти з тебе за мої знання, завдяки яким я зміг зробити цей удар по 

потрібному місцю”. 

Взято з книги: Пезешкиан Н. Торговец и попугай. – СПб., 1995. 

Література: 

1. Зязюн І. Педагогічна психологія чи психологічна педагогіка. 

Естетика і етика педагогічної дії. Вип. 3. 2012. С. 20–37. 

https://cutt.ly/LEaq3qZ 

2. Квас О. Дитинство у психолого-педагогічних дослідженнях Степана 

Балея. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : 

збірник наукових праць. 2010. № 2(29). С. 148–151. 

https://cutt.ly/SEaq8Jr 

3. Литвин А. В., Руденко Л. А. Вплив психології на педагогічну науку і 

практику. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики 

навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми. Випуск 50. 2018. С. 144–151. https://cutt.ly/qEp2TzT 

4. Максименко С. Д. Генетична епістемологія Ж. Піаже. Проблеми 

сучасної психології. №32. 2016. https://cutt.ly/lEaqOZg 

5. Морозов А. В., Чернилевский Д. В. Креативная педагогика и 

психология : учеб. пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: 

Академический проект, 2004. 560 с. 

6. Ясвин В. А. Образовательная среда. От моделирования к 

проектированию. Москва : Смысл, 2001. 365 с. 
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Тема 2 

Методи педагогічної психології 

1. В які групи можна об’єднати методи педагогічної психології (назвіть 

критерії класифікації)? 

2. Опишіть достоїнства та недоліки таких методів як спостереження та 

експеримент. 

3. Допоміжні методи психолого-педагогічного дослідження. 

4. Етапи психолого-педагогічного дослідження. 

5. Задача: Порівняйте наступні записи двох паралельних спостережень за 

поведінкою дівчинки Оленки (7 років). 

Номер 

акту 
Спостерігач I Спостерігач ІІ 

1 
Вихователька покликала дітей 

їсти кашу. 

Ніна кличе: „Оленка, іди на своє 

місце”.. 

15 
Оленка повільно встала. Мовчки 

підійшла. 

Оленка йде не відразу. Щось 

говорить Віті. 

21, 22 

Піднялася, подивилася на дітей 

біля столу, підійшла до 

виховательки: „Хліба”. 

Ще декілька дитячих голосів 

попросили хліба, в вихователька 

відповіла: „Як потрібно сказати?” 

„Дайте, будь-ласка, хліба”,  

сказала Оленка. 

Встала на місці; оглядає свій та 

сусідній столи. Підійшла до 

виховательки, попросила хліба. 

Коли вихователька підійшла 

ближче, Оленка звернулася: 

„Будь-ласка, хліба”. 

24 

Голосно промовила: „Дякую”. Оленка, підійшовши до 

виховательки, впівголоса 

говорить: „Дякую”. 

Запитання: 

1. Знайдіть відмінності і суперечності в записах спостерігачів. 

2. Поясніть причини відмінностей і суперечностей в записі одних і тих же 

актів поведінки різними спостерігачами. 

3. Якими способами можна уникнути спотворення в записах 

спостережуваних фактів? 

Взято з книги: Басов М. Я. Избранные психологические произведения. – 

М., 1975. – С. 89. 
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Література: 

1. Аверьянова А. В. Психологи-ческий тренинг как эффективный 

инструмент усвоения знаний. Инновации в образова-нии. 2009. № 11. 

С. 69−75. 

2. Безносюк О. О. В. О. Сухомлинський про відповідальність у науково-

педагогічних дослідженнях. Збірник наукових праць Полтавського 

державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Полтава, 2005. Вип. 5(44). С. 267–273. 

3. Медведев А. М. Экспериментально-генетический метод в 

диагностике развивающих эффектов учебной деятельности. Вопросы 

психологии. 2011. № 2. С. 72−81. 

4. 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. 

5. Шашенкова Е. А. Щербакова Т. Н. Психолого-педагогический 

практикум : учебно-метод. пособие. Москва, 2010. 176 с. 

  
Тема 3 

Психологія навчання 

Заняття 1. Теорії навчання 

1. Назвіть достоїнства та недоліки різних типів навчання. 

2. Порівняйте традиційне та проблемне навчання. 

3. Теорії розвиваючого навчання. 

4. Програмоване начання та його форми. 

5. Теорія сугестопедії. 

6. Дискусія: Переваги та недоліки використання комп’ютера в навчальному 

процесі. 

Література: 

1. Wells G. Dialogic inquiry: Towards a sociocultural practice and theory of 

education. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1999. 

2. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване навчання : навч.метод. посібник. 

Київ: ІЗТН, 1998. 203 с. 

3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / упоряд. Н. П. 

Наволокова. Харків: Основа, 2010. C. 147–148. 

4. Максименко С. Д. Теорія поетапного формування розумових дій П. 

Я. Гальперіна. Проблеми сучасної психології. 2018. Вип. 39. С. 7–18. 

https://cutt.ly/FEauWJj 
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5. Максименко С. Д. Теорія учбової діяльності В. В. Давидова. 

Проблеми сучасної психології. 2016. Вип. 34. С. 7–16. 

https://cutt.ly/BEauRzQ 

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

метод. посібник. Київ: Таксон, 2006. 88 с. 

7. Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного обучения 

в современной школе. Москва: Сентябрь, 2000. 176 с. 

Заняття 2. Навчальна діяльність 

1. Як співвідносяться поняття „научіння”, „учіння”, „навчання”. 

2. Що входить до структури навчальної діяльності? 

3. Дайте визначення научуваності. Які вчені займалися проблемою 

научуваності? Чому научуваність пов’язана з успішністю? 

4. Які індивідуально-психологічні особливості учнів впливають на 

розуміння ними навчального матеріалу? Чи можна навчатися не 

припускаючись помилок? 

5. Назвіть причини неуспішності школярів. Як може вчитель вплинути на 

неуспішність?  

6. Психолого-педагогічна задача: 
Класний керівник, побачивши, що основною причиною неуспішності 

школярів є відсутність уваги і постійні розмови учнів на уроках, 

запропонувала наступне: 

  У нас в класі багато розмов і я постійно вимушена робити вам 

зауваження. Мені це не подобається. Досить часто мені потрібна повна тиша, 

але коли ви розмовляєте, я вимушена повторювати все ще раз, повертатися до 

вже пройденого матеріалу. Тепер я знаю, що вам необхідно говорити. 

Давайте подумаємо про усе, що могло б допомогти задоволенню вашої 

потреби поговорити і моїй потребі в тиші. Я сама запропоную деякі способи, і 

ви скажете, що придумали. Я запишу усі ваші пропозиції на дошці. Кожну 

пропозицію ми запишемо без всяких коментарів. Потім ми обговоримо усі 

пропозиції і викреслимо ті, які не подобаються вам або не подобаються мені. 

Учні і учитель запропонували наступні варіанти рішень: 

1. Пересадити учнів. 

2. Ввести покарання за розмови. 

3. Дозволити розмовляти коли хочеться. 

4. Виділити на уроці спеціальний час для розмов. 

5. Кожен учень повинен говорити тільки тоді, коли інші мовчать. 

6. Взагалі не розмовляти на уроці. 

7. Вчити тільки половину класу, яка сидить ближче до учителя, інші 

можуть розмовляти. 

8. Не розмовляти, але шепотіти. 

9. Нічого не писати на уроці, а тільки виконувати усні завдання. 

  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673585
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Запитання: 

1. Як ви оцінюєте спробу вчительки підійти до вирішення конфлікту? Чи 

може вона, на Ваш погляд, дати відчутний результат? 

2. Як Ви думаєте, які варіанти запропонованих рішень були прийняті 

учнями і вчителькою, а які – відхилені? Яке рішення конфлікту могли б 

запропонувати Ви? 

Взято з книги: Крупенин А. Л., Крохина И. М. Эффективный учитель: 

Книга о технологии превращения детей в хороших учеников. – Ростов н/Д, 

1995. – С. 413 – 414. 

Література: 
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2. Борисов П. П. Психологические причины неуспеваемости и 

второгодничества, пути их преодоления. Якутск: Якуткнигоиздат, 

1980. 95 с. 

3. Корсакова Н. К., Микадзе Ю. В., Балашова Е. Ю. Неуспевающие 

дети: нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении 

младших школьников. Москва: Российское педагогическое агенство, 

1997. 124 с. 

4. Локалова Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, 

психокоррекция, психопро-филактика : учебное пособие. СПб.: 

Питер, 2009. 368 с. 

5. Машбиць Ю. І. Психологічний аналіз навчання як управління 

учбовою діяльністю. Актуальні проблеми психології. Психологічна 

теорія і технологія навчання / За ред. С. Д. Максименка, М. Л. 

Смульсон. К. : Міленіум, 2006. Т. 8, вип. 2. С. 194–202. 

https://cutt.ly/kEp9cDx 

6. Монина Г. Б., Панасюк Е. В. Тренинг взаимодействия с 

неуспевающим учеником. СПб.: Речь, 2005. 200 с. 

  
Тема 4 

Навчальна мотивація і контроль 

1. Навчальна мотивація. 

2. Види навчальних мотивів. 

3. Шляхи формування навчальної мотивації. 

4. Контроль в навчальній діяльності. 

5. Навчальна оцінка та самооцінка. 

  

https://cutt.ly/kEp9cDx
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6. Психолого-педагогічна задача: 
Відомо, що до підлітка рекомендується застосовувати в основному 

заохочувальні заходи психологічної дії, намагатися уникати прямого 

примусу. Прочитайте уривок із статті учителя А. Гармаєва і дайте відповідь 

на запитання. 

„..Усе почалося зі статті в газеті. З неї дізнався, що є вчителі, які майже 

не користуються негативними оцінками. Більше того, вони при усній оцінці 

роботи учнів шукають спочатку досягнення, примудряються бачити їх навіть 

в дуже посередніх відповідях. Діти у них займаються із задоволенням – усі 

діти. 

Як же так? Майже відмовитися від оцінки „два”? Це не вкладалося в 

голові. Тим більше не виходило на уроці. Але одного разу… 

Клас дуже хотів знайти рішення, але воно ніяк не вдавалося. Усі 

пропозиції були далекі від нього. І раптом, немов осяяння,  репліка. Ще не 

рішення, але шлях до нього.  Ось воно! Сергію! Ти молодець! І шквал рук в 

класі: „Я зрозумів! Запитаєте мене!” А він розгубився, невпевнено озирався, 

ніби боявся признатися в тому, що це він  він!  винуватець прозріння, що 

сталося. 

Учень не знав, що з цієї хвилини почалося саме моє, педагогічне 

прозріння. Уся правильність колишніх аргументів перевернулася. Поступово 

почало зникати сприйняття навчальної програми як догми, вищої цінності. 

Тепер був Сергій. І було багато інших, зі своїми іменами, індивідуальними 

здібностями. 

Стало ясно: своєю безжальною трійкою з уроку в урок я знищував в 

учневі відчуття хоч якогось руху вперед. Він йшов, засвоюючи лише частину 

програми. І нехай повільно, але збільшував об’єм знань. Проте я спочатку 

помічав лише одне: з кожної нової теми трієчник брав лише частину. 

А відповідь посилювала вимогливість. Він починав злитися, зовсім 

переставав займатися, отримував декілька двійок і різної сили прочухани. 

Підтягувався усе на ту ж трійку, і ми жили з ним, намагаючись не помічати 

один одного, до наступного зриву. 

Яку ж моральну силу мають ті педагоги, хто своєю любов’ю і увагою до 

кожного школяра зумів зберегти в них найважливішу людську якість – 

бажання вчитися! 

Не вкладалося в голові, як увагу до кожного помістити в сорок п’ять 

хвилин. В процесі роботи стало зрозуміло і це. Встигав же я „вмістити” в 

урок принижуючу оцінку слабких учнів. Треба, мабуть, замінити цю оцінку 

увагою. Спробував – кількість контактів з учнями залишилася тією ж, але 

характер їх змінився. 

…Через „заохочувальні оцінки” вони раптом виявили, що першим 

навчитися якійсь дії може не обов’язково відмінник. І здивування колективу 

змішувалося з радістю за трієчника, а разом з ним і за увесь клас. 
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Проходили місяці, і я виявив, що клас (весь-весь) включений в роботу. 

Знав, що всі хлопці й дівчата не заради оцінки і не через страх перед вчителем 

зайняті нею. Через роботу кожен намагається навчитися дії. А в засвоєнні 

бачить тепер власне становлення”. 

Запитання: 

1. Які способи позитивного оцінювання поведінки і навчальних успіхів 

учнів, окрім оцінки в журналі та запису в щоденник, є в арсеналі 

педагога-майстра? 

2. Наведіть приклади (з особистих спостережень) використання вчителем 

різноманітних мовних і немовних засобів впливу на учнів. Оцініть їх 

придатність для підліткового віку. 

Взято з книги: Щербаков А. И. Психологические задачи. – Л., 1980.  С. 59. 

Література: 

1. Занюк C. С. Мотивація та саморегуляція учня. Київ: Главник, 2004. 

96 с. 

2. Кольцова М. М. Медлительные дети. СПб.: Речь, 2003. 96 с. 

3. Подтикан І. В. Особливості формування мотиваційної  сфери  

особистості. Практична психологія та соціальна робота. 2006. № 9. 

С. 29–36. 

4. Руда Н. Л. Врахування мотиваційних теорій як основа ефективного 

навчання. Модернізація вищої освіти України: історія, досвід,  

перспективи : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф. (Київ, 9–11 

листопада  

2004 р.). Київ: Наук.-метод. центр вищої освіти МОН України, 2005. 

С. 171–178. 

5. Діхтяренко С. Ю. Мотиви досягнення успіху та уникнення невдач 

студентів // Вісник Національного університету оборони України. – 

№1(40). 2018. С. 32–37. https://cutt.ly/NEaqM6f 

6. Кочарян О. С., Фролова Є. В., Павленко В. М. Структура мотивації 

навчальної діяльності студентів : навч. посіб. Нац. аерокосм. ун-т ім. 

М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін.-т», 2011. 40 с.  

https://cutt.ly/PEaq7uJ 

7. Сілкова О. В. Контроль знань в концепціях психології навчання. 

Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2001. С. 186–

191. https://cutt.ly/lEae3EF 

  

https://cutt.ly/NEaqM6f
https://cutt.ly/PEaq7uJ
https://cutt.ly/lEae3EF
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Тема 5 

Психологія виховання 

1. В чому принципова відмінність сучасного підходу до виховання від того, 

що існував раніше? 

2. Яка роль психолога в організації виховного процесу навчального 

закладу? 

3. Дайте психологічний аналіз висловлювання: „Поганий той вихователь, 

який не пам’ятає свого дитинства” (М. Ебнер-Ешенбах). 

4. Які ви знаєте методи виховання? 

5. Роль дитячого колективу у вихованні особистості. Чи можуть батьки 

вплинути на статус дитини в класі? Чи може вчитель повідомляти учневі 

результати соціометричного опитування? 

6. Психолого-педагогічні задачі: 
Задача 1. Прочитайте наведені нижче замальовки з шкільного життя. 

Проаналізуйте ситуації і, враховуючи знання психологічних особливостей 

виховання, дайте відповіді на запитання: 

„У мене в класі був дуже симпатичний, але дуже „важкий” хлопчик. 

Вчителі ніяк не могли змусити його постригтися. Я підійшла до нього і 

зробила з приводу його красивого волосся комплімент, але зауважила, що він 

був би набагато привабливіший, якби трішки постриг його. Він спочатку не 

погодився, але я його переконала, описавши стрижку, яка йому б підійшла. 

Наступного дня він прийшов з акуратною стрижкою, повідомивши мене, між 

іншим, що постригався в салоні”. 

1. Завдяки чому дії педагога призвели до позитивного результату? 

2. Наведіть помилкові варіанти поведінки педагога, що зустрічаються в 

таких ситуаціях, дайте психологічні обґрунтування їх неправильності. 

3. Поясніть психологічні причини помилок учителя. 

Задача 2. Повертаючись з роботи додому, вчителька бачить відсутнього 

на уроках учня, який миє машини. Як вчинити? 

а) зробити вигляд, що нічого не бачила: що тут поробиш – життя зараз 

таке! 

б) підійти до учня, промовисто на нього подивитися і, не кажучи ні 

слова, піти; 

в) суворо запитати, що хлопчик тут робить і чому пропустив школу? 

г) негайно зв’язатися з батьками хлопчика, обговорити з ними ситуацію і 

застерегти від наслідків; 

д) звернутися до найближчого патрульного міліціонера і попросити 

допровадити хлопчика додому. 
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Задача 3. Дитина приносить в школу домашнього щура (хом’ячка). У 

такий день усі уроки „шкереберть”. Що робити? 

а) як тільки „причина” (щур, хом’ячок) виявлена, тут же відправити 

учня, щоб „злітав” додому і залишив там свою живність. А сам, природно, 

повернувся; 

б) на час уроків „конфіскувати” живність і заховати в недоступному 

місці. Після уроків повернути разом із зауваженням в щоденнику; 

в) запропонувати ящик свого столу в якості вольєру для звірятка і 

відразу дати письмову контрольну роботу, щоб діти були зайняті, а Ви – 

вільні і могли простежити, щоб тварина нічого не забруднила, нічого не 

прогризла і не втекла; 

г) спочатку всім разом погодувати звірятко і помилуватися ним; урок 

доброти – це головне. А математика (хімія, фізика і ін.) зачекає. 

Взято з книги: Практикум по возрастной и педагогической психологии: 

Учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / А. А. Алексеев, И. А. Архипова, В. Н. Ба-

бий и др.; Под ред. А. И. Щербакова. – М.: Просвещение, 1987. – С. 135. 

Література: 

1. Грэй Д. Дети – с небес. Уроки воспитания. София, 2009. 384 с. 

https://cutt.ly/OEai9Rr 

2. Лишин О. В. Педагогическая психология воспитания : учеб. пособие 

для шк. психологов и педагогов. Москва: Ин-т практ. психологии, 

1997. 253 с. 

3. Онанко О. С. Виховний простір загальноосвітніх навчальних закладів 

Львівщини та моніторинг його якості. Виховна робота в школі. 2016. 

№ 12. С. 8–13. 

4. Пастушенко Р. Я. Побудова нової школи: інновації щодо організації 

виховання в системі загальної освіти Львівщини. Виховна робота в 

школі. 2016. № 12. С. 2–7. 

5. Помиткін Е. О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти : 

науково-методичний посібник. Київ: ІЗМН, 1996. 64 с. 

6. Смульсон М. Л. Психологічні механізми в концепції навчання Ю. І. 

Машбиця / М. Л. Смульсон // Технології розвитку інтелекту. – 2014. – 

Т. 1 Вип. 6. https://cutt.ly/hEaioSd 

7. Тадеєва Т. Д. Теорія самодетермінації Дісі-Раяна і навчальна 

мотивація. Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. 

Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук ; редкол.: Л. Вознюк, В. Кравець, В. 

Мадзігон [та ін.]. Тернопіль, 2012. № 3. С. 213–221. 

https://cutt.ly/HEawrZH 

  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000083
https://cutt.ly/HEawrZH
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Практична робота 1 

Методи дослідження учня, студента 

1. Діагностика структури навчальної мотивації М. В. Матюхіної. 

2. Діагностика мотивації успіху та страху невдачі А. Реана. 

3. Шкала загальної самоефективності Р. Шварцера і М. Єрусалема  

(адаптація І. І. Галецької). 

4. Тест-опитувальник самоставлення В. В. Століна. 

Література: 

1. Дзюбко Л. В., Гриценюк Л. І. Діагностика навчальної мотивації : 

збірник методик. Київ: Шкільний світ, 2011. 128 с. 

2. Діагностика мотивації успіху та страху невдачі А. Реана // 

https://cutt.ly/bE055Wc 

3. Діагностика структури навчальної мотивації М. В. Матюхіної // 

https://cutt.ly/KE051h0 

4. Тест-опитувальник самоставлення В. В. Століна // http://um.co.ua/2/2-

6/2-65389.html 

5. Шкала загальної самоефективності Р. Шварцера і М. Єрусалема  

(адаптація І. І. Галецької) // 

https://core.ac.uk/download/pdf/32309843.pdf 

  
Тема 6 

Виховна робота з „важкими” школярами 

Психотренінгова вправа: 

„Труднощі взаємодії з „важкими” учнями” 

1. Перший етап: 

Чотири підгрупи впродовж 15 хв. складають перелік проблем, з якими 

зустрічаються дорослі (вчителі, батьки, психологи) в процесі взаємодії з 

„важкими” учнями. Потім кожна група зачитує свій список, після чого вик-

ладач на дошці записує загальний перелік труднощів, які названі студентами. 

2. Другий етап: 

Впродовж 15-хвилинного обговорення члени групи рангують проблеми, 

зафіксовані в загальному списку, в залежності від їх складності та важкості. 

Відповідно, на першому місці буде стояти найважча і найскладніша 

проблема, а на останньому – найменш вагома. Потім кожна група пише поряд 

з назвою кожної проблеми таку кількість балів, якою оцінила її складність. 

Підраховується кількість балів, присуджена кожній проблемі. Далі 

https://cutt.ly/bE055Wc
https://cutt.ly/KE051h0
https://core.ac.uk/download/pdf/32309843.pdf
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виділяються чотири проблеми, які виявилися найбільш значимими (тобто ті, 

які набрали найменшу кількість балів). 

3. Третій етап: 

Кожна група пропрацьовує одну з виділених проблем, визначає основні 

напрями та методи роботи з нею (для цього варто скористатися лекційним 

матеріалом та рекомендованими статтями). Потім команди по черзі 

зачитують свої рекомендації, інші учасники доповнюють їх. 

Після цього проводиться групове обговорення, підсумком якого може 

стати „Книга рецептів” для подолання труднощів та взаємодії з „важкими” 

учнями. 

Взято з книги: Монина Г. Б., Панасюк Е. В. Тренинг взаимодействия с 

неуспевающим учеником. – СПб.: Речь, 2005. – С. 77-78. 

Література: 

1. Бадмаев С. А. Психологическая коррекция отклоняющегося 

поведения школьников. М. : Магистр-Пресс, 2005. 96 с. 

2. Горбунова В. Виховання без нервування, або як упоратися з 

упертюхами, ледарями, плаксіями, розбишаками, крикунами та 

хитрунами. Х. : Книжковий Клуб «Клуб Сімей-ного Дозвілля», 2015. 

400 с. 

3. Підласистий І. П., Шарапова О. В. Корекція девіантної поведінки 

молодших школярів: Експериментальні матеріали. Черкаси: ЧДГУ, 

2002. 44 с. 

4. Раттер М. Помощь трудным детям: Пер. с англ. / Общ. ред. А. С. 

Спиваковской. Москва: Прогресс, 1987. 424 с. Режим достпу: 

http://www.xn--80aim3aeec.xn--p1ai/Library/ratter_m-

pomoshh_trudnym_detjam.pdf 

5. Психологічні особливості дітей деяких категорій дезадаптованості. 

Адаптація дитини до школи / упоряд. : C. Максименко, К. 

Максименко, О. Главник. Київ: Мікрос-СВС, 2003. С. 46108. 

  

http://www.страдис.рф/Library/ratter_m-pomoshh_trudnym_detjam.pdf
http://www.страдис.рф/Library/ratter_m-pomoshh_trudnym_detjam.pdf
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Тема 7 

Педагогічна діяльність 

Заняття 1. Предмет та структура педагогічної 
діяльності 

1. Чим відрізняється предмет педагогічної діяльності від предмету будь-

якого іншого виду діяльності? 

2. Назвіть рівні продуктивності навчальної діяльності та проілюструйте їх 

прикладами. 

3. Побудуйте схему, в якій відображено предметний зміст навчальної 

діяльності. 

4. Що входить до структури педагогічної діяльності. Чим можна пояснити 

включення мотиву влади до структури мотивації педагогічної діяльності? 

5. Обговорення статті: Т. В. Форманюк „Синдром емоційного вигорання 

як показник професійної дезадаптації вчителя”. 

6. Практичне завдання: Методика діагностики рівня емоційного вигорання 

(В. В. Бойко). 

Література: 

1. Дистервег А. Из книги «Руководство к образованию немецких 

учителей»  Хрестоматия по истории педагогики. Москва: Сфера, 

2007. 512 с. 

2. Лещинский В.,  Кульневич С. Учимся управлять собой и детьми. 

Москва: Владос,1995. 240 с. 

3. Литвинова Н. Психотехнологія розвитку мотивації до творчості у 

майбутніх педагогів. Післядипломна освіта в Україні. 2009. № 2. С. 

92−95. 

4. Падалка О. С. Педагогічні технології. Київ: ІСДО, 1994.  

124 с. 

5. Педагогічна майстерність : підручник; за ред. І. А. Зязюна. Київ: 

Вища школа, 1997. 397 с. 

6. Дубчак О. Синдром вигорання як прояв професійної деформації 

педагогів. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: 

Педагогіка, Психологія. №12. 2018. С. 118–123. 

https://cutt.ly/dEaqARR. 

Заняття 2. Стилі педагогічної діяльності 

1. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності є стійким чи ситуативним 

психологічним феноменом? Чи погоджуєтеся ви з думкою, що від типу 

темпераменту залежить індивідуальний стиль діяльності? 

https://cutt.ly/dEaqARR
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2. В чому полягають основні відмінності індивідуального стилю 

педагогічної діяльності від індивідуального підходу до учня? 

3. В яких ситуаціях найяскравіше проявляється індивідуальний стиль 

педагогічної діяльності? 

4. Які особливості у зовнішньому вигляді і в манері поведінки вчителя 

можуть бути носіями інформації про його індивідуальний стиль? 

Наведіть приклади. 

5. Практичне завдання: Опитувальник „Стиль педагогічної діяльності” 

(див. Додатки – с. 49). 

Література: 

1. Амонашвили Ш. Как любить детей. Москва: Амрита-Русь, 2017. 140 

с. Режим доступу: http://iknigi.net/avtor-shalva-amonashvili/133166-

kak-lyubit-detey-opytsamoanaliza-shalva-amonashvili.html 

2. Вознюк Н. М. Етико-педагогічні основи формування особистості : 

навчальний посібник. Київ: Центр навч. літ-ри, 2005. 196 с. 

3. Волянюк Н. Ю., Ложкин Г. В. Психологические предпосылки 

формирования циничности в педагогической профессии. Практична 

психологія та соціальна робота. 2010. № 8. С. 1−4. 

4. Калошин В. Ф. Співпраця з дитиною – найефективніший засіб 

виховання. Обдарована дитина. 2014. № 9. С. 59–64; № 10. С. 51–57.  

5. Маланьїна Т. М. Стильові особливості копінг-поведінки вчителів. 

Педагогічна освіта : теорія і практика. Педагогіка. Психологія : зб. 

наук. пр. Київ, 2007. № 8. С. 51–57.. 

  
Тема 8 

Педагог як суб’єкт педагогічної діяльності 

Заняття 1. Особистість педагога 

1. Які індивідуальні властивості (задатки) забезпечують схильність людини 

до педагогічної діяльності, її готовність і включеність в педагогічний 

процес? 

2. В будь-якому виді праці потрібна не одна, а комплекс здібностей. Нижче 

наводиться перелік здібностей, які важливі для професії педагога. 

Визначте, які з них є загальними, а які спеціальними? Відповідь 

обґрунтуйте: 

а) творче ставлення до праці; 

б) високий рівень розумових здібностей; 

в) здатність розуміти внутрішній стан іншої людини; 

г) організаторські здібності; 

д) здатність добре володіти собою, керувати своїми почуттями; 

http://iknigi.net/avtor-shalva-amonashvili/133166-kak-lyubit-detey-opytsamoanaliza-shalva-amonashvili.html
http://iknigi.net/avtor-shalva-amonashvili/133166-kak-lyubit-detey-opytsamoanaliza-shalva-amonashvili.html
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е) здібність передбачати зміни в поведінці і розвитку особистості учня; 

ж) здібність заражати інших своїм ставленням до справи. 

3. Порівняйте особливості різних видів педагогічних здібностей у 

класифікації В. А. Крутецького. 

4. Побудуйте схему прогностичної моделі педагогічних здібностей Дж. 

Райнса. 

5. Проаналізуйте і поясніть „Питання, які б я собі поставив, якщо б був 

вчителем…” К. Роджерса (див. Додатки у методичних матеріалах – с. 54). 

Література: 

1. Аминов Н. А., Осадчева И. И. Определение мотива власти как 

фактора повышения качества обучения. Ежегодник Российского 

психологического общества. Материалы ІІІ съезда Российского 

психологического общества 25 - 28 июня 2003 г.; под ред. В. А. 

Аверина, В. М. Аллахвердова. СПб., 2003. Т. 1. 677 с. 

2. Крутецкий В. А., Балбасова Е. Г. Педагогические способности, их 

структура, диагностика, условия формирования и развития : учебное 

пособие. Москва: Прометей, 1991. 109 с.  

3. Митина Л. М. Эмоциональная гибкость учителя: психологическое 

содержание, диагностика, коррекция : учеб.-метод. пособие. Москва: 

Флинта, 2001. 191 с. 

4. Семиченко В. А., Снісаренко О. С., Брюховецька О. В., Кудусова А. 

Ш. Плекаємо педагогічну майстерність : навчальний посібник. 

Вінниця: Планер, 2010. 674 с. 

5. Сыманюк Э. Э. Профессионально обусловленные деструкции 

педагогов. Мир психологии. 2004. № 3. С. 202–207. 

Заняття 2. Типи педагогів 

1. Проаналізувати переваги та недоліки різних педагогів за типологією 

професійних позицій М. Талена. 

2. Психотренінгова вправа: П’ятьом студентам дається завдання програти 

ролі відповідно до типології М. Талена. Решту студентів повинні 

здогадатися, про яку роль йдеться. 

3. Проаналізуйте рольовий репертуар вчителя за В. Леві. 

4. Психотренінгова вправа: Метою вправи є практично пропрацювання 

труднощів, з якими зустрічається вчитель, працюючи в класі. 

„Інструкція” 

Перший етап: 

Один із бажаючих студентів отримує роль „вчителя” і виходить з 

аудиторії. Викладач дає йому нескладне зображення на листку паперу і 

просить підготуватися до проведення уроку, мета якого – малювання з дітьми 

вказаного на листку зображення. Викладач повинен попередити „вчителя”, 
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щоб він не дивувався тому, що буде відбуватися в аудиторії, оскільки основна 

його мета – пояснити „учням”, що і як потрібно малювати. 

Другий етап: 

Студенти, які залишилися в аудиторії, розраховуються за номерами: 

„перший-другий-третій; перший-другий-третій і т. д.”. Викладач повідомляє, 

що зараз в клас зайде „вчитель” і буде вести урок. Кожному з присутніх 

дається завдання: студенти під номером „один” повинні ставити вчителю 

якомога більше запитань; студенти під номером „два” – дивитися у вікно і 

рахувати перехожих та машини (якщо вікна виходять на вулицю) або 

предмети, назви яких починаються на букви „а”, „о” та ін. Треті номери 

закривають очі і рахують про себе до тисячі. Викладач наголошує, що під час 

пояснення вони не повинні нічого писати і малювати, а завдання будуть 

виконувати після пояснення. 

Третій етап: 

В аудиторію запрошується „вчитель”, який починає пояснення. „Учні” 

виконують дану їм перед тим інструкцію. Після цього викладач просить 

кожного „учня” намалювати те, що пояснював „вчитель”. Всі малюють, після 

чого „вчитель” проходить по колу і переглядає роботи. 

Обговорення:  

В обговоренні кожен розповідає про свої відчуття та почуття, які 

виникли під час проведення вправи. Окремо потрібно звернути увагу на те, як 

почувався „вчитель”. 

Взято з книги: Монина Г. Б., Панасюк Е. В. Тренинг взаимодействия с 

неуспевающим учеником. – СПб.: Речь, 2005. – С. 86-88. 

Література: 

1. Максименко І. О., Ручко С. С. Його величність урок: (засідання 

школи молодого спеціаліста). Педагогічна майстерня. 2016. № 11. С. 

2–6. 

2. Туріщева Л. В. Психолого-педагогічні аспекти уроку. Харків: 

Основа, 2007. 128 с. 

3. Шевченко О. Д. Школьный урок: как научить каждого. Москва: 

Просвещение, 1991. 175 с. 

4. Эверт Н. А., Сосновский А. И., Кулиев С. Н. Критерии оценки 

деятельности учителя. Красноярск: Книжное издательство, 1991. 80 

с. 

5. Яковлев Н. М., Сохор А. М. Методика и техника урока в школе: В 

помощь начинающему учителю. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Просвещение, 1985. 208 с. 
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Практична робота 2. 

Методи дослідження діяльності педагога 

1. „Методика діагностики рівня емоційного вигорання” (В. В. Бойко). 

2. Опитувальник „Стиль педагогічної діяльності” (А. К. Маркова, А. Я. 

Ніконова). 

3. Опитувальник „Моделі педагогічного спілкування” (І. Юсупов). 

4. „Методика діагностики „перешкод” у встановленні  

емоційних контактів” (В. В. Бойко). 

Література: 

1. „Методика діагностики рівня емоційного вигорання” (В. В. Бойко) // 

Райгородский Д. Я. (редактор-составитель). Практическая 

психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Самара: 

Издательский Дом «БАХРАХ», 1998. С. 161-169. 

2. Аминов Н. А. Диагностика педагогических способностей. Москва: 

Институт практической психологии, 1998. 80 с. 

3. Опитувальник „Моделі педагогічного спілкування” (І. Юсупов) // 

Терлецька Л. Г. Вікова психологія і психодіагностика : підручник. 

Київ : Слово, 2013. С. 330–333, 555–556. 

4. Піковець Н. В. Дослідження впливу рівня психічного вигорання на 

самоефективність викладача. Актуальні проблеми психології. Т.ХІ. 

Випуск 19. С. 411–423. https://cutt.ly/MEaqHi8 

5. Рогов Е. И. Учитель как объект психологического исследования. 

Москва: ВЛАДОС, 1998. 496 с. 

  
Тема 9 

Педагогічне спілкування і взаємодія 

Заняття 1. Стилі педагогічного спілкування 

1. Яке спілкування прийнято називати педагогічним? Які умови успішності 

педагогічного спілкування? 

2. Наведіть приклади функцій взаємодії при оптимальному педагогічному 

спілкуванні. 

3. Охарактеризуйте стилі педагогічного спілкування. Пригадайте, який тип 

взаємодії переважав у вчителів вашого класу? 

4. Назвіть переваги та недоліки восьми моделей поведінки викладача. 

5. Психотренінгова вправа: „Стиль педагогічного звертання” (вправа 

побудована на основі методики В. Леві). 

Перший етап: 

https://cutt.ly/MEaqHi8
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Студентам пропонують ознайомитися із системою координат, за якою 

може бути оцінене звертання вчителя до учня. 

Другий етап: 

Один із членів групи грає роль вчителя, інший – дитини. Решта 

виступають в ролі експертів. Завдання „вчителя” – звернутися до дитини з 

якоюсь фразою, наприклад: 

 Ну як справи? 

 Йди до дошки! … тощо. 

Можна розіграти і всю ситуацію початку уроку, який починається з 

опитування, тобто викликати учня до дошки. 

Кожному учаснику пропонується продемонструвати два-три „чужих” 

способи звертання, наприклад, пасивно з м’якістю, активно з м’якістю, 

пасивно з жорсткістю та ін. А потім запропонувати свій власний варіант 

звертання. 

Обговорення:  

Експерти оцінюють манеру поведінки та інтонацію за наведеною вище 

схемою, вказуючи точку в систему координат. „Вчителю” насамкінець 

бажано знайти оптимальний тон звертання, який знаходиться на перетині 

системи координат в точці „дитина”. 

 

 

Взято з книги: Карандашев В. Н. Основы психологии общения.  

Челябинск, 1990. – С. 4-16. 
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Література: 

1. Галузяк В. М. Основні характеристики ефективного стилю 

педагогічного спілкування. Наукові записки. Педагогічна серія. 

Випуск 32. С. 30–34. https://cutt.ly/1Ep44hX 

2. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: Книга для 

учителя. Москва: Просвещение, 1987. 190 с. 

3. Кірюхіна М. В., Кошева Ю. В., Хомяк О. В. Педагогічний аспект 

спілкування як фактор взаємодії з учнями (студентами). Вісник 

ХНТУ. № 1(68). 2019. С. 182–188. https://cutt.ly/jEaqDXH 

4. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. Москва; Нальчик: Эль-Фа, 

1996. 95 с. 

5. Монина Г. Б. Лютова-Робертс Е. К. Коммуникативный тренинг. 

Педагоги, психологи, родители. СПб.: Речь, 2010. 224 с. 

6. Полякова О. Б. Особенности психологической защиты в общении и 

способов реагирования в конфликтных ситуациях психологов и 

педагогов. Практична психологія та соціальна робота. 2010. № 10. 

С. 43−47. 

7. Столяренко Л. Д. Педагогическое общение. Столяренко Л. Д. 

Педагогическая психология для студентов вузов. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2004. C. 238–247. 

 
Заняття 2. Конфлікти між вчителем і учнями 

1. Як встановити психологічний контакт з учнем? 

2. Які прийоми може застосувати вчитель для заохочення відповідей учнів? 

3. Назвіть бар’єри в педагогічному спілкуванні. Виявіть типові помилки 

ваших вчителів, які виникали у спілкуванні з учнями. 

4. Які рекомендації може дати психолог вчителям щодо попередження 

виникнення в педагогічному спілкуванні конфліктних ситуацій? 

5. Психолого-педагогічна задача: 
На прийом до психолога прийшли батьки, діти яких вчаться в початковій 

школі (1 клас). На їх думку, вчитель, який працює з їх дітьми, дозволяє собі 

підвищувати голос, провокує конфлікти в класі своєю нестриманістю і 

емоційною нестійкістю. Батьки просять психолога вплинути на вчителя. Як 

слід вчинити психологу? 

6. Психотренінгова вправа: Стиль педагогічного спілкування проявляється 

в тоні педагогічного звертання, в голосі вчителя. 

„Виклик учня” 

Інструкція: Ви – вчитель. Вам потрібно викликати учня до дошки. 

 Викличте учня спокійно. 

 Викличте учня весело, життєрадісно. 

 Викличте учня байдуже. 

https://cutt.ly/1Ep44hX
https://cutt.ly/jEaqDXH
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 Викличте учня доброзичливо. 

 Викличте учня недоброзичливо. 

 Викличте учня з іронією тощо. 

Взято з книги: Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: 

Кн. для учителя.  М., 1987. 

Література: 

1. Багмет К. В., Гусева А. С., Козлов В. В. Конфликт в педагогической 

деятельности : учеб.-метод. пособие. Москва: ФОН, 1998. 73 с. 

2. Калина В. Конфлікти в педагогічному середовищі. Освіта. 

Технікуми, Коледжі.  2004. № 2. С. 57−60. 

3. Калошин В. Ф. Шлях до подолання негативних педагогічних 

стереотипів (переконань). Практична психологія та соціальна 

робота. 2005. № 4. С. 5–10. 

4. Мусатов С. О. Про психологічні витоки педагогічної комунікації. 

https://cutt.ly/dEp6vUs 

5. Рыбакова М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом 

процессе: Книга для учителя. Москва: Просвещение, 1991. 128 с. 

6. Сирова Г. О., Козуб С. М., Козуб П. А. Педагогічне спілкування. 

Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у 

медичних освітніх закладах : матеріали VІІІ Науково-практичної 

конференції, присвяченої 210-й річниці ХНМУ та 60-й річниці 

кафедри медичної та біоорганічної хімії, (Харків, 26–27 травня 2015 

р.). Харків : ХНМУ, 2015. С. 96–98. https://cutt.ly/2Eawqmj. 

  
Тема 10 

Психологія педагогічного колективу 

1. Навіщо потрібно педагогам об’єднуватися в колектив? 

2. Як впливають один на одного ділова і соціально-психологічна структури 

колективу? 

3. Які ознаки свідчать про розвинутість педагогічного колективу? 

4. Які норми формуються в педагогічному колективі і як вони формуються? 

5. Навіщо потрібно розвивати в педагогічному колективі самоуправління? 

6. Які рекомендації може дати психолог адміністрації закладу освіти для 

створення атмосфери співробітництва в колективі? 

7. Психолого-педагогічна задача: 
В їдальні вчителька випадково почула, як діти обговорюють одну з її 

колег: „Вона взагалі вижила з розуму, їй давно пора на пенсію” і так далі. Як 

реагувати на подібні репліки? 

а) краще промовчати, адже мова не про вас; 

https://cutt.ly/dEp6vUs
https://cutt.ly/2Eawqmj
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б) в делікатній формі обов’язково повідомити про почуте колегу, про яку 

йшла мова,  їй краще бути до усього готовою! 

в) повідомити про усе директорові – може, вчителька, яку обговорювали 

діти, і насправді не в змозі продовжувати роботу в школі? 

г) спокійно перервати „обговорення”, а пізніше поговорити з учнями – 

вислухати їх і навести свої аргументи на користь колеги; 

д) голосно присоромити тих, хто говорить. 

Взято з книги: Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной 

компетентности. – СПб, 2002. 

Література: 

1. Березняк Є. С. Реалізація принципу демократизації в управлінській 

діяльності директора школи : метод. посібник [для керівників шкіл]. 

Київ: Генеза, 1996. 80 с. 

2. Бондар В. Теорія і технологія управління процесом навчання у школі. 

Київ: УДПУ, 1996. 67 с. 

3. Ильин Г. Л. Психология педаго-гического управления : учебное 

пособие. Москва: Исследова-тельский центр, 2000. 98 с. 

4. Мусатов С. О. Педагогічна комунікація: психологічні витоки та 

особливості. Особисті освітні потреби в системі післядипломної 

педагогічної освіти. 2005. С. 21–29. https://lib.iitta.gov.ua/710230/ 

5. Новиков В. В., Забродин Ю. М. Психологическое управление. 

Москва: Менеджмент, 1992. 246 с. 

6. Яланська С. Професійне становлення вчителя як актуальна проблема 

педагогічної психології. Естетика і етика педагогічної дії. Вип. 7. 

2014. https://cutt.ly/XEawwHJ 

  

https://lib.iitta.gov.ua/710230/
https://cutt.ly/XEawwHJ


44 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна робота полягає у: 

 систематизації знань з курсу, формуванні цілісного, системного бачення 

питань психолого-педагогічної проблематики; 

 узагальненні знань, форм і методів роботи відповідно до їх логіко-

змістовного викладення в процесі навчального курсу; 

 опрацюванні першоджерел, які сприяють опануванню основних понять 

вітчизняного і закордонного досвіду, розумінню закономірностей 

процесу розвитку, навчання та виховання в традиціях демократичних 

підходів. 

Конспектування наукової літератури. Впродовж семестру 

заплановано самостійне опрацювання студентами рекомендованої наукової 

літератури до навчальних тем. Опрацювання подається у вигляді конспекту, 

який повинен становити не менше двох сторінок для кожного літературного 

джерела. Конспекти здаються вкінці кожного модуля. 

Оцінювання самостійної роботи. Розподіл балів за конспектування 

літератури див. у табл. 2 на с. 49. 

 

Рекомендації щодо написання конспекту. Сам термін „конспект” 

означає короткий виклад якоїсь статті, книги, виступу, промови тощо. Існує 

думка, що конспектування необхідне лише для кращого запам’ятовування 

матеріалу (наприклад, лекцій). Проте важливішим тут є можливість 

звернення до конспекту з метою глибшого або новішого (під новою точкою 

зору) осмислення законспектованого матеріалу. Для цього конспект має бути 

коротким, чітким, повним і точним. 

При конспектуванні спочатку буває важко відволіктися від авторського 

тексту, абстрагуватися від неістотних деталей. Але у міру засвоєння думок 

автора і їх формулювання своїми словами досягається необхідна чіткість і 

стислість записів. 

Стислість і чіткість викладу не повинні суперечити вимогам повноти і 

точності, без яких конспект перетворюється на нотатки з приводу прочитаної 

книги. Для досягнення більшої точності основні положення роботи необхідно 

записувати у формулюваннях автора, вказуючи сторінку, на якій викладена 

записувана думка. Повнота конспекту досягається за рахунок фіксації 

основних положень роботи, відтворення логіки авторського викладу 

матеріалу. Під час конспектування джерело, що вивчається, корисно читати 

щонайменше двічі. При першому читанні складається загальне враження про 

роботу, при другому виділяється основний зміст, який і заноситься в 

конспект. 

Досвідчений читач при конспектуванні наукової роботи спирається на її 
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основні структурні елементи: гіпотезу, теоретичну і експериментальну 

перевірку гіпотези, факти, емпіричні і теоретичні узагальнення, методику 

експерименту. 

Гіпотеза – припущення (на основі наявних знань) про існування якої-

небудь закономірності, причини явища або зв'язку декількох явищ. 

Наприклад, на основі фактів, що говорять про розвиток психіки дитини в 

процесі навчання, можна передбачити (висунути гіпотезу), що у старших 

школярів в порівнянні з підлітками більш розвинуті здібності до довільного 

запам'ятовування, або, знаючи про те, що психіка людини розвивається і 

функціонує як цілісне утворення, можна висунути гіпотезу про взаємозв'язок 

мови і рівня розвитку мислення. 

Теоретична перевірка гіпотези є співставлення припущення з наявними 

в науковій літературі вже доведеними положеннями, принципами, в ході 

якого виявляється логічна несуперечливість висунутої гіпотези і цих 

принципів. 

В процесі експериментальної перевірки гіпотези її правильність або 

помилковість встановлюється експериментальним шляхом, на основі аналізу 

даних, отриманих в дослідженні. 

Фактами називаються події, явища, які дослідникові вдасться помітити і 

зафіксувати. Тому одним із цінних якостей науковця є спостережливість: 

здатність помітити, здавалося б, неістотні особливості досліджуваних, умов 

проведення експерименту тощо. 

Емпіричне узагальнення – об'єднання явищ, об'єктів на основі лише 

зовнішніх ознак. Теоретичне узагальнення – об'єднання об'єктів (явищ) за 

істотними ознаками, що визначають специфіку даного явища. 

Так, всіх учнів на основі спостереження можна розділити на дві групи – 

дисципліновані і недисципліновані. Це буде емпіричне узагальнення, 

оскільки враховується лише зовнішня характеристика учнів. Якщо ж ми 

об'єднуватимемо учнів залежно від властивостей темпераменту, 

сформованості позитивних властивостей особистості, своєрідності 

функціонального стану тощо, виділені групи будуть результатом 

теоретичного узагальнення, оскільки тут пояснюється причина 

недисциплінованості одних і дисциплінованості інших. 

Знання наведених понять допомагає грамотніше (з наукової точки зору) 

читати і конспектувати наукові публікації. Будь-яку з робіт можна і потрібно 

аналізувати на основі вказаних понять. У конспекті повинні знайти 

віддзеркалення відповіді на запитання: «Яка гіпотеза (або гіпотези) автора 

публікацій?», «Яким способом перевіряється ця гіпотеза?», «Наскільки 

переконливий доказ?», «Які факти отримані?» і т.д. 

При конспектуванні важливо відразу ж знаходити значення незрозумілих 

термінів, використовуючи для цього різноманітну довідкову літературу, а 

також словники психологічних термінів (окремим виданням або як розділ в 

кінці підручника).  



46 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ 
„ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ” 

Модуль І. Теми 1-6 
1.   Визначення педагогічної психології. 

2. Предмет педагогічної психології. 

3. Завдання педагогічної психології. 

4. Структура педагогічної психології. 

5. Історія розвитку педагогічної психології як науки. 

6. Педологія як напрям в історії педагогічної психології. 

7. Класифікація методів психолого-педагогічного дослідження. 

8. Спостереження у педагогічній психології. 

9. Види спостереження. 

10. Основні вимоги до проведення психолого-педагогічного спостереження. 

11. Експеримент в педагогічній психології. 

12. Види педагогічного експерименту. 

13. Основні вимоги до організації психолого-педагогічного експерименту. 

14. Допоміжні методи психолого-педагогічного дослідження. 

15. Аналіз результатів (продуктів) діяльності в психолого-педагогічному 

дослідженні. 

16. Метод опитування в психолого-педагогічному дослідженні. 

17. Метод тестування в психолого-педагогічному дослідженні. 

18. Метод професіографії в психолого-педагогічному дослідженні. 

19. Методи практичної психології, що використовуються в педагогічній 

практиці. 

20. Етапи психолого-педагогічного дослідження. 

21. Співвідношення понять „научіння”, „учіння”, „навчання”. 

22. Теорії навчання. 

23. Традиційне навчання. 

24. Проблемне навчання. 

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

26. Дидактико-методична система Л. В. Занкова. 

27. Теорія розвиваючого навчання В. В. Давидова і Д. Б. Ельконіна. 

28. Достоїнства і недоліки різних типів навчання. 

29. Компонентний склад навчальної діяльності. 

30. Структура навчальної діяльності за І. А. Зімньою. 

31. Научуваність. 

32. Індивідуальні відмінності учнів в навчальній діяльності. 

33. Психологія засвоєння знань. 

34. Психологічні компоненти засвоєння знань. 

35. Стадії засвоєння знань. 

36. Рівні засвоєння навчальної інформації та їх характеристика. 

37. Неуспішність. 
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38. Причини неуспішності. 

39. Класифікація типів неуспішності. 

40. Навчальна мотивація. 

41. Чинники навчальної мотивації. 

42. Види навчальних мотивів. 

43. Якості навчальних мотивів. 

44. Шляхи формування навчальної мотивації. 

45. Чинники позитивної стійкої мотивації до навчальної діяльності. 

46. Причини негативного ставлення до навчання. 

47. Контроль в навчальній діяльності. 

48. Види та властивості контролю. 

49. Навчальна оцінка та самооцінка. 

50. Принципи оцінки. 

51. Етапи переходу від оцінки до самооцінки. 

52. Самооцінка учня. 

53. Психологія виховання. 

54. Критерії вихованості. 

55. Психологічні умови формування особистості. 

56. Закономірності виховання. 

57. Методи виховання. 

58. Моральне виховання. 

59. Рівні та стадії морального розвитку за Л. Колбергом. 

60. Механізми інтеріоризації норм і правил моральної поведінки. 

61. Роль дитячого колективу у вихованні особистості. 

62. Моделі розвитку відносин між особистістю і колективом. 

63. Вплив внутрішньогрупового статусу на формування і розвиток 

особистісних якостей. 

64. Робота психолога з учнями, що мають негативний статус у класі. 

65. Перевиховання та його способи. 

66. Групи „важких” школярів та методи їх корекції. 

67. Виховна робота з емоційно нестійкими школярами. 

68. Виховна робота із збудливими, афективними школярами. 

69. Виховна робота із недовірливими, скритними, образливими школярами. 

70. Виховна робота із школярами, що мають комплекс неповноцінності. 

71. Емоційні дефекти характеру та їх педагогічна корекція. 

72. Оволодіння способами регуляції емоційних станів. 

73. Активно-вольові дефекти характеру та їх педагогічна корекція. 

74. Типи педагогічного спілкування у перевихованні. 

75. Роль особистості вихователя у перевихованні. 
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Модуль ІІ. Теми 7-10 
76. Педагогічна діяльність. 

77. Предметний зміст педагогічної діяльності. 

78. Структура педагогічної діяльності. 

79. Стилі педагогічної діяльності. 

80. Характеристики індивідуального стилю діяльності вчителя. 

81. Класифікація стилів педагогічної діяльності за управлінським типом. 

82. Класифікація стилів педагогічної діяльності за навчальним типом. 

83. Особистість педагога. 

84. Дослідження бажаних якостей вчителів. 

85. Професійно зумовлені властивості педагога. 

86. Педагогічні вміння і здібності. 

87. Прогностична модель педагогічних здібностей. 

88. Типи педагогів. 

89. Психологічний аналіз уроку. 

90. Педагогічне спілкування і взаємодія. 

91. Рівні педагогічного спілкування. 

92. Функції взаємодії при оптимальному педагогічному спілкуванні. 

93. Цілі педагогічного спілкування. 

94. Стилі педагогічного спілкування. 

95. Моделі поведінки викладача у спілкуванні з учнями. 

96. Комунікативні прийоми оптимізації педагогічного спілкування. 

97. Бар’єри в педагогічному спілкуванні. 

98. Рекомендації вчителям щодо управління конфліктами. 

99. Конфлікти між вчителем і учнями. 

100. Особливості педагогічного колективу. 

101. Якості педагогічного колективу, що розвивається. 

102. Особливості стосунків в педагогічному колективі. 

103. Показники успішності діяльності педагогічного колективу. 

104. Соціально-психологічна структура педагогічного колективу. 

105. Психологічний клімат в педагогічному колективі. 

106. Керівництво педагогічним колективом. 

107. Стадії керівництва педагогічним колективом. 

108. Самоуправління в педагогічному колективі. 

109. Способи ефективного впливу на педагогічний колектив. 

110. Професійно важливі якості керівника навчального закладу. 
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Максимальна кількість балів: 100 балів 

 робота упродовж семестру – 50 балів; 

 іспит – 50 балів. 

 

Складові роботи упродовж семестру: 

 семінарські заняття – 14 балів; 

 конспектування наукової літератури – 10 балів; 

 практичні роботи – 6 балів; 

 тестові контрольні завдання – 20 балів. 

 

Семінарські заняття. За одне семінарське заняття студент може 

максимально отримати 1 бал (див. табл. 1). Якщо студент пропустив 

семінарське заняття з поважної причини (хвороба, дозвіл деканату), він має 

право його відпрацювати під час консультацій викладача. В іншому випадку 

семінарське заняття вважається пропущеним без поважної причини, і студент 

його не відпрацьовує. 

Таблиця 1 

Розподіл балів за семінарські заняття 

Параметри Бали 

Повна відповідь, не заглядаючи у конспект (підручник) 1 

Неповна відповідь; доповнення 0,5 

Неправильна відповідь 0 

 

Конспектування наукової літератури. Впродовж семестру 

заплановано самостійне опрацювання студентами рекомендованої наукової 

літератури до навчальних тем. Опрацювання подається у вигляді конспекту, 

який повинен становити не менше двох сторінок для кожного літературного 

джерела. Конспекти здаються вкінці кожного модуля. Розподіл балів див. у 

табл. 2. 

Таблиця 2 

Розподіл балів за конспектування літератури 

Параметри Бали 

Конспект 5 літературних джерел 5 

Конспект 4 літературних джерел 4 

Конспект 3 літературних джерел 3 

Конспект 2 літературних джерел 2 

Конспект 1 літературного джерела 1 
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Практичні роботи стосується проведення та опрацювання результатів 

психологічних методик. Максимальна оцінка за виконання та належне 

оформлення однієї практичної роботи становить 3 бали. Впродовж семестру 

заплановано 2 практичні роботи – сумарно 6 балів. 

Таблиця 4 

Розподіл балів за практичні роботи 

Параметри Бали 

Результати опрацьовані безпомилково і проінтерпретовані 

правильно, робота оформлена акуратно. 

3 

Незначні помилки в опрацюванні або інтерпретації, чи робота 

оформлена неакуратно. 

2 

Помилки в аналізі та інтерпретації та робота оформлена 

неакуратно 

1 

Значні помилки аналізі, інтерпретація неповна чи відсутня; робота 

оформлена неакуратно. 

0 

 

Контрольні тестові завдання здають у зазначений день (див. 

календарний план) під час семінарських занять викладачеві, що проводить ці 

заняття. У випадку відсутності студента з поважних причин, тести 

складаються у час, призначений викладачем. 

Контрольні питання, за якими складаються тести див. у методичних 

матеріалах. Загальна кількість контрольних тестових запитань до кожного 

модуля становить 20. Розподіл балів за виконання тестових завдань є 

наступним: 

Таблиця 3 

Розподіл балів за тестові завдання 

Модулі 
Бали 

(максимальна кількість) 

І МОДУЛЬ 10 балів за 20 запитань 

ІІ МОДУЛЬ 10 балів за 20 запитань 

Разом 20 

 

Іспит містить 50 тестових контрольних питань, кожне з яких 

оцінюється в 1 бал. Іспит вважається зданим, якщо сумарна кількість балів за 

контрольні питання та роботу впродовж семестру перевищує 51 бал. Допуск 

(право здачі іспиту) отримують ті студенти, котрі впродовж семестру набрали 

25 і більше балів. Систему підсумкового розподілу балів див. у табл. 4. 
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Таблиця 4 

Система підсумкового оцінювання знань 

Відмінно 5 A 90-100 балів 

Дуже добре 
4 

B 81-89 балів 

Добре C 71-80 балів 

Задовільно 
3 

D 61-70 балів 

Достатньо E 51-60 балів 

Незадовільно 
2 

FX 25-50 балів 

Незадовільно без права перездачі F 0-24 бали 
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ДОДАТКИ 

АНКЕТА 
„ВЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ” 

Інструкція: „Уважно прочитайте кожне твердження. Якщо ви 

вважаєте, що воно правильне і відповідає вашим стосункам з вчителем, то 

напишіть «Так», якщо воно неправильне, – «Ні»”. 

1. Вчитель вміє точно передбачити успіхи своїх учнів. 

2. Мені важко ладнати з вчителем. 

3. Вчитель – справедлива людина. 

4. Вчитель вміло готує мене до контрольних та екзаменів. 

5. Вчителю явно не вистачає чуйності у стосунках з людьми. 

6. Слово вчителя для мене закон. 

7. Вчитель ретельно планує роботу зі мною. 

8. Я повністю задоволений вчителем. 

9. Вчитель недостатньо вимогливий до мене. 

10. Вчитель завжди може дати розумну пораду. 

11. Я повністю довіряю вчителю. 

12. Оцінка вчителя дуже важлива для мене. 

13. Вчитель в основному працює по шаблону. 

14. Працювати з вчителем – одне задоволення. 

15. Вчитель приділяє мені мало уваги. 

16. Вчитель зазвичай не враховує моїх індивідуальних особливостей. 

17. Вчитель погано відчуває мій настрій. 

18. Вчитель завжди вислуховує мою думку. 

19. У мене не має сумнівів в правильності і необхідності методів і засобів, 

які застосовує вчитель. 

20. Я не стану ділитися з вчителем своїми думками. 

21. Вчитель карає мене за найменшу провину. 

22. Вчитель добре знає мої слабкі і сильні сторони. 

23. Я хотів би стати схожим на вчителя. 

24. У нас з вчителем суто ділові стосунки. 

 

Оцінювання: кожне питання, яке співпадає з ключем, оцінюється в 

один бал. 

Гностичний компонент (виявляє рівень компетентності вчителя як 

спеціаліста з точки зору учня): 

відповідь „Так” – 1, 4, 7, 10, 19, 22; 

відповідь „Ні” – 13, 16. 
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Емоційний компонент (визначає ступінь симпатії учня до вчителя): 

відповідь „Так” – 8, 11, 14, 23; 

відповідь „Ні” – 2, 5, 17, 20. 

Поведінковий компонент (показує, як складається реальна взаємодія 

вчителя і учня): 

відповідь „Так” – 3, 6, 12, 18; 

відповідь „Ні” – 9, 15, 21, 24. 

 

ОПИТУВАЛЬНИК 
„СТИЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

Інструкція: „Відповіді на запитання, що знаходяться нижче, 

допоможуть вам з’ясувати свій індивідуальний стиль роботи. Для цього в 

пропонованому опитувальнику дайте відповідь „Так”, на ті запитання, що 

підходять вам, і відповідь „Ні” на запитання, які вам не підходять”. 

1. Ви складаєте детальний план уроку. 

2. Ви плануєте урок лише в загальних рисах. 

3. Ви часто відхиляєтеся від плану уроку. 

4. Ви відхиляєтеся від плану, якщо помічаєте пробіли у знаннях учнів чи 

труднощі в засвоєнні матеріалу. 

5. Ви відводите більшу частину уроку для пояснення нового матеріалу. 

6. Ви постійно слідкуєте за тим, як засвоюється новий матеріал в процесі 

пояснення. 

7. Ви часто звертаєтеся до учнів із запитаннями в процесі пояснення. 

8. В процесі опитування ви багато часу відводите для відповіді кожного 

учня. 

9. Ви завжди добиваєтеся абсолютно правильних відповідей. 

10. Ви завжди добиваєтеся, щоб опитуваний самостійно виправив свою 

відповідь. 

11. Ви часто використовуєте додатковий навчальний матеріал при 

поясненні. 

12. Ви часто змінюєте види роботи на уроці. 

13. Ви допускаєте, щоб опитування учнів спонтанно перейшло в колективне 

обговорення або пояснення нового навчального матеріалу. 

14. Ви відразу відповідаєте на несподівані запитання учнів. 

15. Ви постійно слідкуєте за активністю всіх учнів під час опитування. 

16. Неготовність або настрій учнів під час уроку можуть вивести вас з 

рівноваги. 

17. Ви завжди самі виправляєте помилки учнів. 

18. Ви завжди вкладаєтеся в рамки уроку. 

19. Ви строго слідкуєте за тим, щоб учні відповідали і виконували перевірку 

роботи самостійно: без підказок, не підглядаючи в підручник. 
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20. Ви завжди ретельно оцінюєте кожну відповідь. 

21. Ваші вимоги до сильних і слабких учнів дуже відрізняються. 

22. Ви часто заохочуєте за хороші відповіді. 

23. Ви часто засуджуєте учнів за погані відповіді. 

24. Ви часто контролюєте знання учнів. 

25. Ви часто повторюєте пройдений матеріал. 

26. Ви можете перейти до вивчення наступної теми, не будучи впевненим, 

що попередній матеріал засвоєний всіма учнями. 

27. Ви думаєте, що учням зазвичай цікаво у вас на уроках. 

28. Ви думаєте, що учням зазвичай приємно у вас на уроках. 

29. Ви постійно підтримуєте високий темп уроку. 

30. Ви сильно переживаєте невиконання учнями домашнього завдання. 

31. Ви завжди вимагаєте чіткого дотримання дисципліни на уроці. 

32. Вас відволікає „робочий шум” на уроці. 

33. Ви часто аналізуєте свою діяльність на уроці. 

Оцінювання: кожне питання, яке співпадає з ключем, оцінюється в 

один бал. Переважаючий педагогічний стиль визначається за найбільшою 

кількістю балів. 

Емоційно-імпоровізаційний стиль (ЕІС): 
відповідь „Так” – 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29; 

відповідь „Ні” – 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33. 

Емоційно-методичий стиль (ЕМС): 
відповідь „Так” – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 

відповідь „Ні” – 2, 8, 10, 13, 14, 18, 21, 26. 

Розмірковувально-імпровізаційний стиль (РІС): 
відповідь „Так” – 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28; 

відповідь „Ні” – 1, 5, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33. 

Розмірковувально-методичний стиль (РМС): 
відповідь „Так” – 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 31, 32, 33; 

відповідь „Ні” – 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30. 

Інтерпретація: 

Емоційно-імпровізаційний стиль (ЕІС). 
Вчителя з ЕІС відрізняє орієнтація на процес навчання. Пояснення 

нового матеріалу такий вчитель будує логічно, цікаво, проте в процесі 

пояснення у нього часто відсутній зворотній зв’язок з учнями. Під час 

опитування вчитель з ЕІС звертається до великої кількості учнів, в основному 

сильних, тих, які цікавлять його, опитує їх у швидкому темпі, ставить 

неформальні запитання, але мало дає їм говорити, не чекає доки вони 
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сформулюють відповідь самостійно. Для опрацювання на уроці він обирає 

найцікавіший матеріал; менш цікавий, хоча і важливий, він залишає на 

самостійне вивчення учнів. Тут недостатньо представлені закріплення і 

повторення навчального матеріалу, контроль знань учнів. Вчителя з ЕІС 

вирізняє висока оперативність, використання великого арсеналу 

різноманітних методів навчання. Він часто практикує колективні 

обговорення, стимулює спонтанні висловлювання учнів. Для вчителів з ЕІС 

притаманна інтуїтивність, що проявляється в невмінні проаналізувати 

особливості і результати своєї діяльності на уроці. 

Емоційно-методичний стиль (ЕМС). 
Для вчителя з ЕМС притаманні орієнтація на процес і результати 

навчання, адекватне планування навчально-виховного процесу, висока 

оперативність, певне переважання інтуїтивності над рефлективністю. Такий 

вчитель поетапно відпрацьовує весь навчальний матеріал, уважно слідкує за 

рівнем знань всіх учнів (як сильних, так і слабких), в його діяльності постійно 

представлені закріплення і повторення навчального матеріалу, контроль 

знань учнів. Такий вчитель вирізняється високою оперативністю, він часто 

змінює види роботи на уроці, практикує колективні обговорення. На відміну 

від вчителя з ЕІС прагне активізувати дітей не зовнішнім розважанням, а 

міцно зацікавити особливостями самого предмету. 

Розмірковувально-імпровізаційний стиль (РІС). 
Для вчителя з РІС притаманні орієнтація на процес і результати 

навчання, адекватне планування навчально-виховного процесу. В порівнянні 

з вчителями емоційних стилів вчитель з РІС проявляє меншу винахідливість у 

підборі та зміні методів навчання, не завжди здатний забезпечити високий 

темп роботи, рідше практикує колективні обговорення, відносний час 

спонтанного мовлення його учнів під час уроків менший. Вчитель з РІС 

менше говорить сам, особливо під час опитування, надаючи перевагу тому, 

щоб впливати на учнів непрямим шляхом (за допомогою підказок, уточнень 

тощо), даючи можливість учням детально оформити відповідь. 

Розмірковувально-методичний стиль (РМС). 
Орієнтуючись переважно на результати навчання і адекватно плануючи 

навчально-виховний процес, вчитель з РМС проявляє консервативність у 

використанні засобів і способів педагогічної діяльності. Висока методичність 

(систематичність закріплення, повторення навчального матеріалу, контролю 

знань учнів) поєднується з малим, стандартним набором використовуваних 

методів навчання, наданням переваги репродуктивній діяльності учнів, 

нечастим проведенням колективних обговорень. В процесі опитування 

звертається до невеликої кількості учнів, даючи кожному багато часу на 

відповідь, окремо приділяючи час слабким учням. Для вчителя з РМС в 

цілому притаманна рефлективність. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ 
(Л. Т. ОХІТІНА) 

I. Організація уроку: 

1. Самоорганізація вчителя: 

а) творче робоче самопочуття, 

б) психологічний контакт з класом. 

2. Організація вчителем пізнавальної діяльності учнів: 

а) організація сприймання і спостереження, 

б) організація уваги, 

в) тренування пам'яті, 

г) формування понять, 

д) розвиток мислення, 

е) виховання уяви, 

ж) формування умінь і навичок. 

II. Організованість учнів: 

1. Рівень розумового розвитку учнів. 

2. Ставлення учнів до навчання. 

3. Самоорганізація розумової праці. 

4. Научуваність. 

III. Загальний план проведення аналізу уроку: 

1. Психологічна мета уроку. 

2. Стиль уроку, тобто стиль діяльності педагога. 

3. Організація пізнавальної діяльності учнів. 

4. Організованість учнів. 

5. Врахування вікових особливостей учнів. 

IV. Стиль уроку: 

1. Чи відповідають зміст і структура уроку принципам розвиваючого 

навчання: 

а) співвідношення навантаження на пам'ять учнів і їх мислення; 

б) співвідношення відтворюючої діяльності учнів і творчої; 

в) співвідношення засвоєння знань в готовому вигляді (із слів вчителя, 

підручника, посібника тощо) і в процесі самостійного пошуку; 

г) які ланки проблемно-евристичного навчання виконуються вчителем і які – 

учнями (хто ставить проблему, хто її формулює, хто вирішує); 

д) співвідношення контролю, аналізу і оцінки діяльності школярів, 

здійснюваних вчителем, і взаємної критичної оцінки, самоконтролю і 

самоаналізу учнів; 

е) співвідношення позитивного стимулювання учнів до діяльності 

(коментарі, що викликають позитивні почуття у зв'язку з виконаною 

роботою, установки, стимулюючі інтерес, вольове зусилля до подолання 

труднощів тощо) і примусів (нагадування про оцінку, різкі зауваження, 

нотації і тощо). 
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2. Які особливості самоорганізації вчителя: 

а) підготовка вчителя до уроку (опанування змістом і структурними 

компонентами уроку, усвідомлення психологічної мети і внутрішньої 

готовності до її здійснення); 

б) робоче самопочуття вчителя на початку уроку і в процесі його здійснення 

(зібраність, налаштованість на тему і психологічну мету уроку, 

енергійність, наполегливість в здійсненні поставленої мети, 

оптимістичний підхід до всього, що відбувається, педагогічна 

винахідливість і ін.); 

в) педагогічний такт вчителя; 

г) психологічний клімат в класі (як підтримує вчитель атмосферу радісного, 

щирого спілкування учнів з ним та один з одним, діловий контакт або інші 

стосунки). 
 

3. Аналіз організації пізнавальної діяльності учнів: 

а) як вчитель домагався потрібної вибірковості, свідомості, цілісності 

сприймання учнями навчального матеріалу; 

б) які установки використовував і в якій формі (переконання, навіювання); 

в) як домагався стійкості і зосередженості уваги учнів; 

г) які форми роботи використовував для актуалізації в пам'яті засвоєних 

раніше знань необхідних для розуміння нового матеріалу (індивідуальне 

опитування, співбесіда з класом, вправи на повторення тощо). 
 

4. Аналіз організації мислення і уяви в процесі формування нових знань і 

умінь: 

а) на якому рівні формувалися знання учнів (на рівні конкретних уявлень, 

понять, узагальнюючих образів, „відкриттів”, виведення формул тощо); 

б) на які психологічні закономірності формування уявлень, понять, рівнів 

розуміння, створення нових образів спирався вчитель в організації 

діяльності мислення і уяви школярів; 

в) за допомогою яких прийомів і форм роботи домагався вчитель активності 

і самостійності мислення учнів (система питань, створення проблемних 

ситуацій, різні рівні проблемно-евристичного вирішення завдань, 

використання завдань із зайвими даними, організація пошукової, 

дослідницької роботи на уроці тощо); 

г) якого рівня розуміння (описового, порівняльного, пояснювального, 

узагальнюючого, оцінювального, проблемного) домагався вчитель від 

учнів і як у зв'язку з цим керував формуванням переконань та ідеалів; 

д) які види творчих робіт використовувалися на уроці і як керував вчитель 

творчою уявою учнів (пояснення теми і мети роботи, умов її виконання, 

навчання відбору і систематизації матеріалу, а також опрацюванні 

результатів і оформленню роботи). 

Взято з книги: Охитина Л. Т. Психологические основы урока.   

М., 1977.  С. 85-86.  
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ПИТАННЯ, ЯКІ Я Б СОБІ ПОСТАВИВ, ЯКЩО Б БУВ ВЧИТЕЛЕМ... 
(К. РОДЖЕРС) 

 Чи вмію я входити у внутрішній світ людини, яка вчиться і 

дорослішає? Чи зміг би я віднестися до цього світу без забобонів, без 

упереджених оцінок, чи зміг би я особистісно, емоційно відгукнутися на цей 

світ? 

 Чи вмію я дозволити самому собі бути особистістю і будувати 

відкриті, емоційно насичені, нерольові взаємини з моїми учнями, стосунки, в 

яких всі учасники вчаться? Чи вистачає у мене мужності розділити зі своїми 

учнями цю інтенсивність наших стосунків? 

 Чи зумію я виявити інтереси кожного в моєму класі і чи зможу 

дозволити йому або їй слідувати цим індивідуальним інтересам, куди б вони 

не вели? 

 Чи зможу я допомогти учням зберегти живий інтерес, цікавість до 

самих себе, до світу, який їх оточує, зберегти і підтримати найдорожче, чим 

володіє людина? 

 Чи в достатній мірі я сам – творча людина, яка зможе познайомити 

дітей з людьми і з їх внутрішнім світом, з книгами, всіма видами джерел 

знань – з тим, що дійсно стимулює допитливість і підтримує інтерес? 

 Чи зміг би я приймати та підтримувати народжені недосконалі ідеї і 

творчі задуми моїх учнів, цих посланців майбутніх творчих форм навчання і 

активності? Чи зміг би я прийняти тих творчих дітей, які так часто 

виглядають неспокійними і не відповідають прийнятим стандартам в 

поведінці? 

 Чи зміг би я допомогти дитині зростати цілісною людиною, почуття 

якої народжують ідеї, а ідеї – почуття? 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Авторитарні здібності – здатність безпосереднього емоційно-вольового 

впливу на учнів і уміння на основі цього добиватися у них авторитету 

Академічні здібності – здібності до відповідної галузі наук (до 

математики, фізики, біології, літератури тощо). 

Активне соціальне навчання (тренінг) – це сукупність методів, 

спрямованих на розвиток знань, соціальних установок, умінь і навичок 

самопізнання і саморегуляції, спілкування і міжособистісної взаємодії. 

Аналіз результатів (продуктів) діяльності  метод опосередкованого 

вивчення психолого-педагогічних явищ за практичними результатами і 

предметами праці, в яких втілюються творчі сили і здібності учнів (усіх форм 

відтворення знань, творів, малюнків, різних виробів). 

Анкета – метод для отримання первинної соціологічної і психолого-

педагогічної інформації на основі вербальної комунікації, складається з 

набору питань, кожне з яких логічно пов'язане з центральним завданням 

дослідження. 

Бесіда – метод дослідження, який дозволяє безпосередньо ознайомитися 

з особистістю досліджуваного в процесі взаємодії за допомогою постановки 

питань, що стосуються предмету вивчення. 

Виховання – процес цілеспрямованого формування особистості в 

умовах спеціально організованої системи, що забезпечує взаємодію 

вихователів і вихованців (В. І. Смирнов). Виховання – цілеспрямований 

процес формування особистості за допомогою педагогічних впливів 

відповідно до певного соціально-педагогічного ідеалу (Б. Б. Айсмонтас). 

Виховний вплив – психологічний результат організації спільної 

діяльності людей (в даному випадку педагогічного спілкування), результат їх 

взаємовпливу, що проявляється в зміні психологічних характеристик цих 

людей (їх пізнавальної і мотиваційно-потребової сфери, установок, 

стосунків), а також в перебудові їх поведінки (А. А. Бодальов). 

Деформації професійні – це зміна основних, інваріантних (основних) 

властивостей особистості і діяльності вчителя. До них відноситься 

спрямованість на взаємодію з дітьми і вплив на них з метою виховання і 

навчання засобами навчального предмета, гуманізм і комунікативна культура. 

Децентрація – уміння вчителя ставити себе на місце учня, бачити усе, 

що відбувається, не лише своїми очима, неупереджено сприймати його 

маленькі і великі проблеми, розуміти їх причини (А. А. Бодальов). 

Дидактична система Л. В. Занкова – система розвиваючого навчання, 

направлена на ранню інтенсифікацію всебічного загального розвитку 

школяра. 

Дидактичні здібності – здібності передавати учням навчальний 

матеріал, роблячи його доступним для дітей, подавати їм матеріал або 
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проблему чітко і зрозуміло, викликати інтерес до предмету, розвивати в учнів 

активну самостійну думку. 

Дидактогенія – негативний психічний стан учня, викликаний 

порушенням тактовності педагога, який вкрай негативно позначається на 

діяльності учня і його стосунках з оточенням. 

Диз’юнктивні стосунки вчителя і учня – стосунки, що відрізняються 

наявністю соціальної дистанції, відчуженістю, холодністю, відсутністю 

обміну поглядами, невихованістю, нестриманістю. 

Діадичне педагогічне спілкування – підсистема педагогічної взаємодії, 

що полягає в індивідуальній взаємодії педагога з учнем, в спілкуванні 

обличчям до обличчя. Фронтальне педагогічне спілкування припускає 

спілкування з цілим класом або групою (А. А. Реан, Я. Л. Коломінський).  

Експеримент  метод, який передбачає активне втручання дослідника в 

діяльність досліджуваного з метою створення найкращих умов для вивчення 

конкретних психолого-педагогічних явищ. 

Завдання навчальне – це мета, що стоїть перед учнем і яку йому слід 

виконати в певних умовах. Особливість навчального завдання полягає в тому, 

що розв’язуючи його учень повинен знайти загальний спосіб (принцип) 

підходу до багатьох конкретно-часткових задач певного класу, які в 

подальшому вирішуються ним успішніше. 

Здібності педагогічні – це стійкі властивості особистості вчителя, що 

відображають структуру педагогічної діяльності та є умовою її успішного 

виконання (Н. В. Клюєва). 

Зона найближчого розвитку – ділянка доступного дитині в співпраці з 

дорослими (учителями, батьками). Ділянка того, що дитина виконує 

самостійно, отримала назву зони актуального розвитку. Навчання, 

створюючи зону найближчого розвитку, „веде” за собою розвиток; тільки те 

навчання є дієвим, яке передує розвитку (за Л. С. Виготським).  

Інгібіція – гальмування продуктивності діяльності через присутність 

інших людей. 

Індивідуалізація педагогічної взаємодії – виявлення і культивування в 

кожній дитині індивідуально-специфічного й особливого. Реалізація цього 

принципу означає побудову такого спілкування, яке було б адекватним до 

вікових (за рівнем розвитку) та індивідуальних (особистісним) особливостей і 

можливостей, здібностей і нахилів усіх учнів (Н. В. Клюєва). 

Індивідуальний стиль діяльності – це зумовлена типологічними 

особливостями стійка система способів, яка складається у людини, що прагне 

до найкращого здійснення цієї діяльності. 

Інтерв’ю – це метод пізнання психічних закономірностей за допомогою 

усного збору інформації. 

Інтеріоризація – процес переходу зовнішніх за формою процесів із 

зовнішніми предметами у внутрішні процеси (у розумовому плані, в плані 

свідомості). 
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Комунікативні здібності – здібності до спілкування з дітьми, вміння 

знайти правильний підхід до учнів, встановити з ними доцільні, з 

педагогічної точки зору, стосунки, наявність педагогічного такту. 

Кон’юнктивні взаємостосунки вчителя і учня – базуються на згоді, 

єднанні, проявляються як співпраця. Їм властиві відсутність дистанції в 

контакті, взаємодопомога, жарти, спокій, самоіронія, самокритика, розкутість 

(В. Г. Казанська). 

Контент-аналіз – специфічний кількісно-якісний метод обробки і 

аналізу великих масивів неструктурованої інформації, що передбачає 

виділення певних характеристик дослідження тексту і підрахунок їх частоти. 

Контроль – важливий компонент навчальної діяльності, який пов'язаний 

з оцінкою реалізації навчальних цілей, розв’язком поставлених навчальних 

завдань. Основне завдання: перехід зовнішнього контролю (контроль 

вчителем) у внутрішній (самоконтроль). 

Менталітет педагога, ментальність (від лат. розумовий) – напрям 

думок, сукупність розумових навичок, духовних установок і моральних 

потреб, що характеризують педагогів; субкультура педагогів як соціально-

професійного співтовариства. 

Метод  це ті прийоми і засоби, за допомогою яких виявляється 

можливим отримати достатні дані про досліджуваний об'єкт. 

Метод професіографії  широко використовується серед методів, 

спрямованих на вивчення трудової діяльності людини, і є описово-технічною 

і психофізіологічною характеристиками професійної діяльності людини. 

Методи виховання – це конкретні шляхи впливу на свідомість, почуття, 

поведінку вихованців для вирішення педагогічних завдань, спілкування 

вихованців з педагогом-вихователем. 

Методика незавершених речень – одна з проективних методик, яка 

застосовується для діагностики особистості школяра, в якій обстежуваним 

пропонується закінчити незавершені речення або висловлювання однієї з 

дійових осіб сюжетної картинки. 

Мовленнєві здібності – здібності точно і чітко виражати свої думки і 

почуття за допомогою мови, а також міміки і пантоміміки. 

Мотивація  це сукупність, система психологічно різнорідних чинників, 

які детермінують поведінку і діяльність людини (Л. І. Божовіч, І. А. Зімняя). 

Мотивація навчальна – сукупність спонукань, що містить 

комунікативно-пізнавальну потребу суб’єкта на фоні його загальної потреби 

досягнення. 

Мотиви навчальної діяльності – це всі чинники, які зумовлюють прояв 

навчальної активності. Мотивами можуть виступати предмети зовнішнього 

світу, образи, ідеї, почуття і переживання – словом, все те, в чому знайшла 

втілення потреба (Л. І. Божовіч). 
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Навіювання – педагогічний вплив, що полягає у свідомому, 

неаргументованому впливі на учня, з метою зміни його стану і ставлення до 

чогось.  

Навчальна діяльність – це діяльність, спеціально спрямована на 

виконання навчальних завдань і оволодіння навчальним матеріалом, в якій 

засвоюються не окремі практичні поняття і дії, а саме наукові знання і 

загальні способи дій. 

Навчальна мотивація  це окремий вид мотивації, включений в 

навчальну діяльність. 

Навчання – це взаємозумовлена діяльність учителя і учня, в процесі 

якої відбувається засвоєння знань, умінь і навичок та формуються властивості 

особистості. Навчання  цілеспрямований педагогічний процес організації і 

стимулювання активної навчально-пізнавальної діяльності учнів з опанування 

наукових знань, умінь і навичок, розвитку творчих здібностей, світогляду і 

морально-етичних поглядів (І. Ф. Харламов). 

Научіння  процес і результат набуття індивідуального життєвого 

досвіду.  

Научуваність – це сукупність інтелектуальних властивостей людини, 

від яких, за наявності і відносній рівності інших необхідних умов (вихідного 

мінімуму знань, позитивного ставлення до навчання тощо), залежить 

продуктивність навчальної діяльності. Научуваність – індивідуальні 

показники швидкості і якості засвоєння людиною знань, умінь і навичок в 

процесі навчання. Розрізняють загальну научуваність як здатність засвоєння 

будь-якого матеріалу і спеціальну научуваність. як здатність засвоєння 

окремих видів матеріалу (різних наук, мистецтва, видів практичної 

діяльності). 
Нозогенії – це негативні переживання невдач, що виникли через погане 

фізичне самопочуття в даний момент або через те, що якесь захворювання не 

вилікуване, внаслідок чого виникає швидка стомлюваність, слабка 

витривалість, низька працездатність. 

Опитування  метод, що передбачає відповіді досліджуваних на 

конкретні питання дослідника. 

Оптимальне педагогічне спілкування – спілкування педагога 

(педагогів) з учнями в процесі навчання, яке створює найкращі умови для 

розвитку мотивації і творчого характеру навчальної діяльності, для 

правильного формування особистості школяра, забезпечує сприятливий 

емоційний клімат навчання і дозволяє максимально використовувати в 

навчальному процесі особистісні особливості вчителя (О. О. Леонтьев, 1979). 

Організаторські здібності – це, по-перше, здібності організувати 

учнівський колектив, згуртувати його, надихнути на вирішення важливих 

завдань і, по-друге, здібності правильно організувати свою власну роботу. 
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Орієнтувальна основа дії – система уявлень про мету, план і засоби 

здійснення майбутньої або виконуваної дії. 

Особистісно-орієнтована освіта – організація навчання і виховання 

дитини відповідно до її особистого досвіду, можливостей, бажань і потреб. 

Мета такої освіти – виробити у школяра ціннісне ставлення до знань, які він 

отримує, і до світу в цілому. 

Оцінювання  це інтерпретація і ставлення до фактичного результату. 

Зафіксований в балах результат оцінювання називають оцінкою. 

Педагогічна діяльність – виховний і навчальний вплив учителя на учня 

(учнів), спрямований на його особистісний, інтелектуальний і діяльнісний 

розвиток, який одночасно виступає як основа для його саморозвитку і 

самовдосконалення (І. А. Зімняя). 

Педагогічна психологія – галузь психологічного знання, що вивчає 

закономірності психічної діяльності, умови формування особистості в процесі 

і результаті навчання та виховання.  Педагогічна психологія  погранична, 

комплексна галузь знання, яка зайняла певне місце між психологією і 

педагогікою, стала сферою спільного вивчення взаємозв’язків між 

вихованням, навчанням і розвитком підростаючих поколінь (Б. Г. Ананьєв). 

Педагогічна уява (прогностичні здібності) – це спеціальна здібність, 

що виражається в передбаченні наслідків своїх дій, у виховному проектуванні 

особистості учнів, яке пов’язане з уявленням про те, що з учня вийде в 

майбутньому, в умінні прогнозувати розвиток тих або інших якостей 

вихованця. 

Педагогічне спілкування – це сукупність засобів і методів, що 

забезпечують реалізацію цілей і завдань виховання і навчання та визначають 

характер взаємодії педагога і учнів. 

Педагогічний колектив  це об'єднана загальними цілями і завданнями 

група педагогів, яка досягла високого рівня розвитку в процесі спільної 

діяльності, що виявляється в організаційній і психологічній єдності. 

Педагогічні закономірності виховання – це адекватне віддзеркалення 

об'єктивної дійсності виховного процесу, який володіє загальними стійкими 

властивостями за будь-яких конкретних обставин. 

Педологія  течія в педагогіці і психології, що виникла на межі XIXXX 

ст., зумовлена проникненням еволюційних ідей в педагогіці і психології і 

розвитком прикладних галузей психології та експериментальної педагогіки. 

Перевірка у навчанні – це операція співвідношення фактичних 

результатів із заданими нормами і еталонами. 

Переконання – педагогічна дія, що полягає у свідомій, аргументованій 

дії на учня з метою зміни його точки зору, ставлення, наміру. 

Перцептивні здібності – здібності проникати у внутрішній світ учня, 

вихованця, психологічна спостережливість, пов'язана з тонким розумінням 

особистості учня і його тимчасових психічних станів. 
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Предмет педагогічної психології  факти, механізми і закономірності 

засвоєння соціокультурного досвіду людини, закономірності 

інтелектуального і особистого розвитку дитини як суб'єкта навчальної 

діяльності, організовуваної і керованої педагогом в різних умовах освітнього 

процесу. 

Проблемна ситуація – це особливий стан суб’єкта, який визначає 

пізнавальну активність в пошуку нових знань або принципів дій, а також 

побудови нових його способів. 

Проблемне навчання – організований учителем спосіб активної 

взаємодії учнів з проблемно поданим змістом навчання, в ході якого вони 

залучаються до об’єктивних протиріч наукового знання і способів їх 

вирішення, вчаться мислити і творчо засвоювати знання. 

Проблемне навчання – спосіб організації діяльності учнів, який 

ґрунтується на здобутті нових знань за допомогою вирішення теоретичних і 

практичних проблем, проблемних завдань в проблемних ситуаціях 

Провідний тип діяльності – діяльність, яка сприяє психічному і 

розумовому розвитку та найбільше відповідає цьому періоду онтогенезу. 

Провідний тип діяльності, за Л. С. Виготським, веде за собою розвиток. 

Програмоване навчання – навчання у вигляді системи розумових дій, 

розробка алгоритму дій і організація зворотного зв’язку як основи регуляції 

процесу навчання. 

Продукт навчальної діяльності – по-перше, структуроване і 

актуалізоване знання, що лежить в основі вміння вирішувати завдання в 

різних галузях науки і практики; по-друге, внутрішнє новоутворення психіки 

і діяльності в мотиваційному, ціннісному і смисловому планах. 

Проективні методи – емпіричні способи знання психічних фактів, що 

базуються на інтерпретації зображень, проекцій (за Л. Франклом). 

Професіограма – документ, що описує особливості професії, 

спеціальності, кваліфікаційний профіль. Психологічно орієнтована 

професіограма охоплює психограму, в якій представлений перелік вимог 

професії до якостей особистості, психологічних процесів, станів людини, 

опис можливостей її професійного зростання і самоствердження, зумовлених 

специфікою конкретної професії. 

Психологічна корекція – спрямована психологічна дія на ті або інші 

психологічні структури з метою забезпечення повноцінного розвитку і 

функціонування особистості. Це програми, спрямовані на розвиток і корекцію 

пізнавальної, емоційно-особистісної, соціальної сфери учнів. 

Психологічне консультування – це сукупність методів, спрямованих 

на формування культурно-продуктивної особистості, що володіє відчуттям 

перспективи, діє усвідомлено, здатна розробляти різні стратегії поведінки і 

аналізувати ситуацію з різних точок зору. 

Психологічний аналіз уроку – це аналіз психологічних основ уроку: 

процесів засвоєння і викладання, взаємозумовлених проявів якостей 
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особистості вчителя і учнів у взаємодії на уроці. Психологічні основи уроку 

визначають дидактичні і методичні сторони. Психологічний аналіз уроку 

потрібний для визначення доцільності вживаних методичних засобів і 

дидактичної суті організації уроку. 

Психологічний клімат – це система відносно стійких психічних станів, 

типових для даного колективу і значимих для його членів та їх діяльності. Це 

емоційне забарвлення психологічних зв'язків членів колективу, що виникають 

на основі їх близькості, симпатії, збігу характерів, інтересів і схильностей. 

Результат навчальної діяльності – або потреба продовжувати цю 

діяльність (інтерес, включеність, позитивні емоції), що відчувається 

суб'єктом, або небажання, ухилення, уникнення. 

Самокорекція педагога – свідома і цілеспрямована діяльність педагога 

з подолання і усунення недоліків своєї поведінки, своїх негативних якостей. 

Самоуправління в педагогічному колективі – це форма організації 

його життєдіяльності, що забезпечує розвиток самостійності педагогів в 

прийнятті і реалізації рішення для досягнення спільних цілей. 

Ситуація педагогічна проблемна – це психічний стан пізнавальних і 

практичних труднощів, в яких перебуває суб'єкт педагогічної діяльності. 

Основними параметрами такої ситуації є необ'єктивність, невизначеність, 

гострота (Н. В. Клюєва). 

Соціальна ситуація розвитку – сукупність стосунків дитини з 

мікросередовищем її розвитку, яка визначає динаміку і зміст психічних змін в 

провідній діяльності (за Л. С. Виготським). 

Соціально-психологічна спостережливість педагога – здатність 

педагога точно сприймати і оцінювати взаємини між дітьми, колегами, 

сприймати і правильно оцінювати їх ставлення до самого себе і своє 

ставлення до них. 

Соціогенії – психічна травма, отримана дітьми в результаті неприйняття 

їх іншими, успішнішими дітьми (дітьми з благополучних сімей). Травмована 

таким чином дитина, яка здійснює погані вчинки, часто має аддиктивні 

звички, починає уникати дітей з благополучних сімей.  

Співпраця вчителя з учнями – така взаємодія, в процесі якої педагоги і 

учні прагнуть зрозуміти і підтримати один одного, щоб досягти результату, 

враховуючи інтереси один одного як свої власні і добровільно проявляючи 

активність. 

Спілкування педагогічне – професійне спілкування окремого педагога 

або групи педагогів (педколективу) з учнями в процесі навчання і виховання 

останніх як в урочний, так і в позаурочний час (Б. Г. Мещерякова, В. П. 

Зінченко). 

Спостереження  найпоширеніший метод, за допомогою якого 

вивчають психолого-педагогічні явища в різних умовах навчання і виховання 

без втручання в їх протікання. Спостереження є планомірним, 
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цілеспрямованим сприйняттям об'єкта спостереження з подальшою 

систематизацією фактів і здійсненням виводів. 

Стереотипізація педагогічна соціально-перцептивна – механізм 

педагогічної соціальної перцепції, що полягає у віднесенні учня до одного з 

відомих педагогові типів учнів (сильний, слабкий, активний, 

недисциплінований). Найістотнішою психологічною характеристикою 

процесу стереотипізації є тенденція максимізувати сприйняті відмінності між 

групами (наприклад, сильний і слабкі учні) і мінімізувати відмінності між 

членами однієї і тієї ж групи. 

Стиль педагогічної діяльності – це стійка система способів, прийомів, 

що проявляється в стилі педагогічного керівництва вчителя, його стилі 

спілкування та поведінки, а також когнітивному стилі. 

Теорія поетапного формування розумових дій – висунуте П. Я. 

Гальперіним вчення про складні багатопланові зміни, пов'язані з утворенням 

у людини нових дій, образів і понять. 

Теорія поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна – 

концепція, яка представляє собою загальні психологічні основи формування 

знань, умінь і навичок із заздалегідь заданими властивостями на основі 

певного плану і програми їх поетапного розвитку. 

Теорія розвиваючого навчання – теорія, в основу якої покладений 

принцип змістовного узагальнення, коли виклад знань загального характеру 

передує знанням часткового і конкретного характеру. 

Теорія розвиваючого навчання В. В. Давидова і Д. Б. Ельконіна – 

дидактична система, спрямована на формування навчальної діяльності та її 

суб’єкта в процесі засвоєння теоретичних знань за допомогою виконання 

аналізу, планування та рефлексії. 

Тест  короткотривале, однакове для всіх досліджуваних завдання, за 

результатами якого визначаться наявність та рівень розвитку певних 

психічних якостей людини. 

Тестування  метод психологічної діагностики, що використовує 

стандартизовані запитання і завдання (тести), які мають певну шкалу значень. 

Техніка педагогічного спілкування – сукупність умінь, навичок, 

прийомів, що дозволяють управляти педагогічним процесом. Техніка 

педагогічного спілкування включає дві групи компонентів. Перша група 

пов’язана з умінням педагога керувати своєю поведінкою (мова, міміка, 

пантоміміка, прояв своїх емоцій, увага, спостережливість). Друга – з умінням 

впливати на особу і колектив (Н. В. Клюєва). 

Традиційне навчання – цілеспрямований процес формування знань, 

умінь і навичок за допомогою осмислення і запам'ятовування навчального 

матеріалу. 

Уміння педагогічні – сукупність різних дій вчителя, які передусім 

співвідносяться з функціями педагогічної діяльності, значною мірою 
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виявляють індивідуально-психологічні особливості учителя і свідчать про 

його предметно-професійну компетенцію (І. А. Зімняя). 

Уміння рефлексивно-перцептивні – природний комплекс умінь 

учителя, що включає пізнання власних індивідуально-психологічних 

особливостей, оцінку свого психічного стану, а також уміння здійснювати 

різнобічне сприймання і адекватне пізнання особистості учня (А. А. Реан). 

Урок (заняття) – це основна організаційна одиниця процесу навчання, 

де проходить спільна діяльність вчителя і учнів. 

Усвідомлюване (умисне) педагогічне спілкування – мовні і немовні 

акти поведінки педагога (дорослого), які він свідомо будує і сприймає як 

заходи виховного впливу, прямо або опосередковано спрямовані на 

формування особистості дітей або міжособистісних стосунків. Відповідно 

неусвідомлюване (ненавмисне) педагогічне спілкування  це такі акти 

поведінка педагога, які не усвідомлюється ним як заходи виховного впливу 

(А. А. Реан, Я. Л. Коломінський). 

Учіння  процес набуття знань, умінь і навичок (тоді як розвиток – 

набуття здібностей, нових якостей) (Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн). 

Фасцинація – здатність учителя емоційно і силою знань заражати учнів. 

Центрація – особливим чином побудована проста взаємодія вчителя і 

учнів, яка базується на емпатії, безоцінковому прийнятті іншої людини і 

конгруентності переживань і поведінки. Центрація трактується одночасно і як 

результат особистісного зростання вчителя і учнів, розвитку їх спілкування, 

творчості, суб’єктивного зростання в цілому (А. Б. Орлов). 


