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Назва курсу ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 
Адреса 

викладання курсу 

вул. Коперніка, 3, м. Львів 

https://meet.google.com/mtb-ktgf-sjy     

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет, кафедра психології 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

Галузь знань – 01 Освіта. Педагогіка 

Спеціальність – 014 середня освіта (математика) 

Викладачі курсу Штепа Олена Станіславівна, доцент, доцент, кандидат психологічних наук 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Olena.Shtepa@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

Консультації щодо організаційних питань можливі через листування 

електронною поштою, 

консультації щодо змісту питань і проблем, що аналізуються у програмі 

курсу «Педагогічна психологія» проводимуться на кафедрі психології згідно 

з розкладом консультацій викладачів кафедри психології 

Сторінка курсу www.lnu.edu.ua//filos.lnu.edu.ua/department/psycholohiji     

Інформація про 

курс 

Дисципліна «Педагогічна психологія» є вибірковою дисципліною з 

спеціальності «математика» для освітньої програми Бакалавр , яка 

викладається в 6 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS).  

Коротка анотація 

курсу 

Об'єктом вивчення педагогічної психології є особистісний досвід людини. 

Предметом даної дисципліни є (само)зміни особистості у ситуації навчання. 

Даний курс акцентує увагу на умотивованості особистості, само процесах, 

екзистенційному проживанню життєвих ситуацій, здатності навчатись на 

власному досвіді. Отримані знання та практичні навички сприятимуть 

формуванню у студентів загальної компетентності з педагогічної психології 

та практичних умінь щодо учіння. 

Мета та цілі 

курсу 

Мета – даного курсу є формування психологічної компетентності та 

особистісної готовності студентів до майбутньої професійної діяльності. 

Завдання курсу – полягає у формуванні у студентів умінь саморозвитку та 

особистісної готовності до психологічного супроводу суб’єкта навчання. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна література: Бочелюк В. Й. Педагогічна психологія / В. Й. Бочелюк, 

В. В. Зарицька [навч. посіб.]. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. Кроки 

до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / 

[ред. кол. Н. Софій]. − Київ: Контекст, 2000. Занюк С. С. Психологія 

мотивації [навч. посіб.]. – К.: Либідь, 2002. 

Додаткова література: Копець Л. В. Психологія особистості. – К.: Вид. дім 

“Києво-Могилянська академія”, 2007. М’ясоїд П. А. Загальна психологія 

[навч. посіб]. – К.: Вища шк., 2006. Орбан-Лембрик Л. Е.  Соціальна 

психологія. Підручник: У 2 кн. Кн. 2. Соціальна психологія груп. Прикладна 

соціальна психологія. К., 2006. Партико Т. Б. Загальна психологія / 

Т.Партико, С. Л. Грабовська, А. О. Вовк та ін. [підручн.]. – К.: Вид. Дім 

“ІнЮРЕ”, 2014. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування 

особистості) : [навч. посібник]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 

Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку 

особистості: монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої. (2013). Кіровоград : Імекс-

ЛТД. Методологічні закономірності формування автентичності фахівців 

соціономічних професій: монографія / В.Л. Зливков, С.О. Лукомська, С.О. 

Копилов [та ін.] ; за ред. В.Л. Зливкова. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 

2017. Самопроектування особистості у дискурсивному просторі: монографія 

https://meet.google.com/mtb-ktgf-sjy
mailto:Olena.Shtepa@lnu.edu.ua
http://www.lnu.edu.ua/filos.lnu.edu.ua/department/psycholohiji


/ Н.В.Чепелєва, М.Л.Смульсон, О.В.Зазимко, С.Ю.Гуцол [та ін.] ; за ред. Н.В. 

Чепелєвої. – К.: Педагогічна думка, 2016. Татенко В. Методологія суб’єктно-

вчинкового підходу:соціально-психологічний вимір : монографія. – К. : 

Міленіум, 2017. Психологічні технології ефективного функціонування та 

розвитку особистості : монографія / [за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. 

Кузікової, В. Л. Зливкова]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2019. Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: 

монографія / Л.З. Сердюк, І.В. Данилюк, В.В. Турбан, О.І. Пенькова, Н.Д. 

Володарська [та ін.] ; за ред. Л.З. Сердюк. – К.: Інститут психології імені Г.С. 

Костюка НАПН України, 2018. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: 

у межах і за межами буденності. – К.: Либідь, 2003. Як будувати власне  

майбутнє: життєві завдання особистості : наук. моногр. / за наук. ред. Т. М. 

Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут 

соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. Jacyno 

M. Kultura Indiwidualizmu. – Widawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2007. 

інтернет-джерела: www.periodicals.kazarin.ua; www.journals.pu.if.ua; 

www.psychpersonality.inf.ua; www.lib.iitta.gov.ua; www.pu.if.ua; 

www.ua.appsyjournal.com; www.scienceandeducayion.pdpu.edu; 

http://problemps.kpnu.edu.ua; www.nbuv.gov.ua.  

Тривалість курсу 64 год. 

Обсяг курсу 
64 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 години 

семінарсько-практичних занять та 26 годин самостійної роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Загальна компетентність: здатність оволодівати сучасними знаннями і 

застосовувати їх на практиці. Спеціальна компетентність: здатність 

самостійно збирати, аналізувати та систематизувати психологічну 

інформацію з різних джерел, здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку; здатність аналізувати та 

систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки 

та рекомендації. 

Передбачається, що після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати: основні концепції змін особистості, структурні компоненти 

особистості, головні концепції навчання, навчальні компетенції, типи 

навчальних завдань, методи активної взаємодії, теорії мотивації 

навчання, компоненти психологічного клімату навчальної групи, 

структуру психолого-педагогічної характеристики суб’єктна навчання та 

навчальної групи, головні характеристики особистість вчителя, головні 

завдання педагогічного спілкування. 

- Вміти: скласти на основі психологічного спостереження та інтерв’ю 

психологічні характеристику особистості і групи у ситуації навчання. 

Ключові слова 

Особистість, ситуація, життєстійкість, інтенція, мотиваційні цінності, 

характер, спрямованість особистості, компетентність, розуміння, рефлексія, 

досвід, компетенції, діалогічна взаємодія. 

Формат курсу Очно-дистанційний 

Теми 

Тиж. 

/ дата 

/ год.-            

Тема, план, 

короткі тези 
Форма 

діяльності 

(заняття) 

лекція, 

самостійн

а, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Література.*** 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

 год 
Термін 

виконанн

я 

1/ 
10.02 

 

11.50

Проблеми і 
завдання 

психології 

навчання і 

дискусія, 
робота у 

групі, 

практичне 

Rodgers C., Freiberg 
H. Freedom to 

Learn. – Macmillan 

College Publishing 

Конспектуванн
я наукової 

літератури з 

теми, 

 

http://www.periodicals.kazarin.ua/
http://www.journals.pu.if.ua/
http://www.psychpersonality.inf.ua/
http://www.lib.iitta.gov.ua/
http://www.pu.if.ua/
http://www.ua.appsyjournal.com/
http://www.scienceandeducayion.pdpu.edu/
http://problemps.kpnu.edu.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


-

13.10 

ситуації 

навчання. 

Практичне 

завдання: 

психологічна 

діагностика  та 

інтерпретація 

загальної 

компетентності 

завдання Company, 1994. виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 

1/ 

16.02 

 
08.30

-

09.50     

Предмет сучасної 

педагогічної 

психології. 
Акмеологічна та 

континуальна 

модель особистості 

суб’єкта навчання. 

Головні проблеми 

сучасної 

педагогічної 

психології. 

лекція    

2/ 

17.02 

 

13.30

-
14.50 

Головні проблеми 

сучасної 

педагогічної 

психології. 

дискусія, 

робота у 

групі, 

практичне 

завдання 

Власова О. І. 

Педагогічна 

психологія: Навч. 

пос. – К.: Либідь, 

2005. 

Конспектуванн

я наукової 

літератури з 

теми, 

виконання 
практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 

 

2/ 

23.02 

 

08.30

-
09.50     

Зміни особистості 

у ситуації 

навчання.  

Характеристика 

особистості у 
«проекті 

постмодерну». 

Концепції 

внутрішніх змін 

людини. 

лекція 

 

   

3/ 

24.02 

 

11.50

-

13.10 

Психологічні 

ресурси як 

медіатори 

внутрішньої 

зміни особистості 

дискусія, 

робота у 

групі, 

практичне 

завдання 

Титаренко Т. М. 

Життєвий світ 

особистості: у 

межах і за 

межами 

буденності / Т. 

Титаренко. – К.: 

Либідь, 2003. 

Конспектуванн

я наукової 

літератури з 

теми, 

виконання 

практичних 

завдань. 

 
Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 

 

3/ 

02.03 

 

08.30

-

09.50     

Особистість 

вчителя 

Прикладні 

концепції 

особистості 

вчителя. Головні 

завдання й 

уміння вчителя: 
континуальна 

модель. Завдання 

вчителя у 

лекція 

 
   



культурологічно

му аспекті – 

західний коуч та 

східний гуру. 

Інтерпретація 

особи вчителя у 

моделі 

«значущого 

Іншого» та 

моделі 

«суб’єктності».  

4/ 
03.03 

 

13.30

-

14.50 

Аналіз концепцій 
«значущого 

Іншого» та 

культуральних 

поглядів на 

завдання вчителя 

дискусія, 
робота у 

групі, 

практичне 

завдання 

Штепа О. С. 
Особистісна 

зрілість: Модель. 

Опитувальник. 

Тренінг. 

Монографія. – 

Львів:  

Видавничий 

центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 

2008. – 232с. 

Конспектуванн
я наукової 

літератури з 

теми, 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 

 

4/ 

09.03 
 

08.30

-

09.50     

Особистість 

вчителя 
Проблема 

«темної тріади 

особистості» та 

професійне 

вигорання 

вчителя. головні 

завдання 

педагогічного 

спілкування.  

лекція 

 
   

5/ 

10.03 

 
11.50

-

13.10 

Аналіз 

компонентів 

«темної тріади» 
особистості 

дискусія, 

робота у 

групі, 
практичне 

завдання 

Längle A. Emotion 

und Existenz. – 

Facultas Verlags-
und Buchhandels 

AG, Wien, 2003. 

 

Конспектуванн

я наукової 

літератури з 
теми, 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 

 

5/ 

16.03 

 

08.30
-

09.50     

Завдання 

педагогічного 

спілкування 

Головні завдання 
педагогічного 

спілкування: 

мотивування, 

фасцинація, 

виховання, 

формування 

компетентності, 

формування 

умінь 

самоменеджмент

у. Моделі  
педагогічного 

спілкування.  

лекція 

 

   

6/ 

17.03 

Аналіз та 

систематизація 

дискусія, 

робота у 

Кроки до 

компетентності та 

Конспектуванн

я наукової 

 



 

13.30

-

14.50 

головних завдань 

педагогічного 

спілкування 

групі, 

практичне 

завдання 

інтеграції в 

суспільство: 

науково-

методичний 

збірник / [ред. 

кол. Н. Софій]. – 

Київ : Контекст, 

2000. 

літератури з 

теми, 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 
6/ 

23.03 
 

08.30

-

09.50     

Завдання 

педагогічного 
спілкування 

Характеристики 

суб’єкта 

утрудненого 

спілкування та 

бар’єри 

педагогічного 

спілкування. 

Стратегії 

інграціації. 

Характеристика 

асертивної 
поведінки 

 

лекція 

 

   

7/ 

24.03 

 

11.50

-

13.10 

Аналіз 

асертивності 

особистості. 

дискусія, 

робота у 

групі, 

практичне 

завдання 

Штепа О. С. 

Самоменеджмент 

(самоорганізуван

ня особистості) : 

[навч. посібник] / 

О. Штепа. – Львів 

: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2012. – 

С. 294-329. 

 

Конспектуванн

я наукової 

літератури з 

теми, 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 
занять. 

1 год. 

 

7/ 

30.03 

 

08.30

-

09.50     

Мотивація 

навчання 

Компоненти 

мотиваційної 

сфери. Мотиви та 

мотиваційні 

тенденції 

 

лекція 

 

   

8/ 

31.03 

 

13.30
-

14.50 

Характеристика  

компонентів 

мотиваційної 

сфери (потреби. 
мотиви, цілі) 

дискусія, 

робота у 

групі, 

практичне 
завдання 

Занюк С. С. 

Психологія 

мотивації / С. 

Занюк [навч. 
посіб.]. – К.: 

Либідь, 2002. 

Конспектуванн

я наукової 

літератури з 

теми, 
виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 

 

8/ 

06.04 

 

08.30
-

09.50     

  

Мотивація 

навчання 

Теорії мотивації 

лекція 

 

   

9/ Аналіз теорій дискусія, Занюк С. С. Конспектуванн  



07.04 

 

11.50

-

13.10 

мотивації. 

«Універсальна» 

теорія мотивації 

учіння 

робота у 

групі, 

практичне 

завдання 

Психологія 

мотивації / С. 

Занюк [навч. 

посіб.]. – К.: 

Либідь, 2002. 
 

я наукової 

літератури з 

теми, 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 

9/ 
13.04 

 

08.30

-

09.50     

Мотивація 
навчання 

Психологічні 

концепції 

мотивування 

особи. 

Особливості 

формування 

компетенцій.  

лекція 
 

   

10/ 

14.04 

 

13.30

-
14.50 

Аналіз 

ефективності 

психологічного 

мотивування 

особи до 
навчання 

дискусія, 

робота у 

групі, 

практичне 

завдання 

Штепа О. С. 

Психологічна 

стратегія 

мотивування 

особистості. 
Проблеми 

сучасної 

психології: Вип. 

17. 2012. С. 763-

772. 

Конспектуванн

я наукової 

літератури з 

теми, 

виконання 
практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 

 

10/ 

20.04 

 

08.30

-
09.50     

Психологічна 

характеристика 

особистості 

Теорії 

особистості 

лекція 

 

   

11/ 

21.04 

 

11.50

-

13.10 

Аналіз 

особистості у 

теоріях Еріка 

Еріксона, 

Альфреда 

Адлера, Еріха 

Фромма 

дискусія, 

робота у 

групі, 

практичне 

завдання 

Копець Л. В. 

Психологія 

особистості / Л. 

Копець. – К.: Вид. 

дім “Києво-

Могилянська 

академія”, 2007. 

Конспектуванн

я наукової 

літератури з 

теми, 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 

 

11/ 
27.04 

 

08.30

-

09.50     

Психологічна 
характеристика 

особистості 

Структура та 

внутрішня 

психологічна 

реальність 

особистості. 

спрямованість 

особистості 

лекція 
 

   

12/ 

28.04 

 
13.30

-

Аналіз типів 

спрямованості 

особистості 

дискусія, 

робота у 

групі, 
практичне 

завдання 

Копець Л. В. 

Психологія 

особистості / Л. 
Копець. – К.: Вид. 

дім “Києво-

Конспектуванн

я наукової 

літератури з 
теми, 

виконання 

 



14.50 Могилянська 

академія”, 2007. 

 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 
12/ 

04.05 

 

08.30

-
09.50     

Психологічна 

характеристика 

особистості 

Завдання і план 

психологічної 
характеристики 

лекція 

 

   

13/ 

05.05 

 

11.50

-

13.10 

Складання 

психологічної 

характеристики 

особистості (на 

основі 

наведеного 

опису) 

дискусія, 

робота у 

групі, 

практичне 

завдання 

Неровня О. 

Методичні 

рекомендації для 

складання 

психолого-

педагогічної 

характеристики 

особистості учня 

(студента) та 

навчальної групи 

студентами 

непсихологічних 
спеціальностей / 

О. Неровня, О. 

Штепа. – 

Методичні 

рекомендації, 

Львів, 2011. 

Конспектуванн

я наукової 

літератури з 

теми, 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 

 

13/ 

11.05 

 

08.30

-

09.50     

Психологічна 

характеристика 

навчальної групи 

Групові процеси 

та стани. 

лекція 

 

   

14/ 
12.05 

 

13.30

-

14.50 

Аналіз 
конструктивності 

групових 

процесів і станів 

та 

продуктивності 

учасників групи 

дискусія, 
робота у 

групі, 

практичне 

завдання 

Орбан-Лембрик 
Л. Е.  Соціальна 

психологія. 

Підручник: У 2 

кн. Кн. 2. 

Соціальна 

психологія груп. 

Прикладна 

соціальна 

психологія. К., 

2006. 

Конспектуванн
я наукової 

літератури з 

теми, 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 

 

14/ 

18.05 
 

08.30

-

09.50     

Психологічна 

характеристика 
навчальної групи 

Стратегії 

соціально-

психологічної 

адаптації; 

психологічний 

клімат 

лекція 

 

   

15/ 

19.05 

 

11.50

-
13.10 

Аналіз соціально-

психологічних 

властивостей 

особистості та 

стратегії її 
соціально-

психологічної 

дискусія, 

робота у 

групі, 

практичне 

завдання 

Орбан-Лембрик 

Л. Е.  Соціальна 

психологія. 

Підручник: У 2 

кн. Кн. 2. 
Соціальна 

психологія груп. 

Конспектуванн

я наукової 

літератури з 

теми, 

виконання 
практичних 

завдань. 

 



адаптації   Прикладна 

соціальна 

психологія. К., 

2006. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. 

1 год. 

15/ 

25.05 

 

08.30

-

09.50     

Психологічна 

характеристика 

навчальної групи 

Завдання і план 

психологічної 

характеристики 

лекція 

 

   

16/ 

26.05 
 

13.30

-

14.50 

Складання 

психологічної 
характеристики 

навчальної групи 

(на основі 

наведеного 

опису) 

дискусія, 

робота у 
групі, 

практичне 

завдання 

Неровня О. 

Методичні 
рекомендації для 

складання 

психолого-

педагогічної 

характеристики 

особистості учня 

(студента) та 

навчальної групи 

студентами 

непсихологічних 

спеціальностей / 

О. Неровня, О. 
Штепа. – 

Методичні 

рекомендації, 

Львів, 2011. 

Конспектуванн

я наукової 
літератури з 

теми, 

виконання 

практичних 

завдань. 

 

Підгот. до 

сем.-практ. 

занять. та 

самостійної 

роботи 

2 год. 

 

16/ 

01.06 

 

08.30

-

09.50     

Психологічний 

аналіз вмісту 

навчального 

заняття (план 

ефективного 

заняття) 

 

лекція 

 

   

 

Підсумковий 

контроль, форма 
письмовий іспит в кінці 6 семестру поточного навчального року 

Пререквізити 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з Педагогіки щодо 

метолів викладання, дидактичних прийомів пояснення. Важливими є 

інформаційні, пізнавальні і соціальні компетенції, сформовані під час 

навчальної практики. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовувати

ся під час 

викладання курсу 

Лекції, дискусії, ситуаційні та рефлексивні практичні завдання. 

Необхідне 

обладнання 
Відповідно до семестрового плану з курсу 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали начисляються за 

таким співвідношенням:  

 виконання студентом завдань семінарсько-практичних занять (16 зн: 0-2 

бали; максимум 32 бали) та письмове виконання самостійної роботи (0-18 

балів); 

 письмова відповідь студента на завдання іспиту 0-50 балів.  

Підсумкова оцінка складається з суми балів, отриманих студентом протягом 

семестру та на іспиті. 

Завданням іспиту є письмова відповідь студента на теоретичне питання та 

письмове складання психологічної характеристик  особистості та навчальної 



групи на основі їх опису. (половина балів за начисляється за правильність 

відповіді, половина – за обґрунтованість відповіді). 

Робота кожного студента на семінарсько-практичному занятті – самостійні 

усні відповіді, виконання домашніх завдань до заняття, виконання 

практичних завдань на занятті – оцінюється щозаняття від 0 до 2 балів. 

Письмові роботи студентів мають бути виконані ними самостійно та містити 

обґрунтування власної відповіді і аналіз проблеми. Відпрацювання за 

пропущені заняття приймаються відповідно до рішень Ректорату 

Університету. 

Питання до 

екзамену 

Аналіз предмету сучасної педагогічної психології 

Аналіз головних проблем класичної і постмодерної педагогічної психології 

Характеристика методів педагогічної психології 

Характеристика головних етапів становлення педагогічної психології як 

науки 

Характеристика становлення особистості за теорією ідентичності Еріка 

Еріксона 

Характеристика рівнів психологічної зрілості особи за концепцією Джоза 

Стівенса 

Характеристика глобальних рис характеру  

Характеристика типів соціального характеру за Еріхом Фроммом 

Характеристика співвідношення прагнення влади та співпраці у теорії 

Альфреда Адлєра 

Характеристика ознак наявності здібностей, загальних та спеціальних 

здібностей 

Характеристика особливостей самооцінки та самоповаги 

Характеристика концепції «темної тріади» особистості Д. Полхуса і К. 

Вільямса 

Характеристика потреб особи в успіху та спілкуванні 

Характеристика головних мотивів навчання, мотиваційних тенденцій та 

цілей 

Аналіз теорій локусу контролю Джуліана Роттера та В. Вайнера 

Аналіз теорії самодетермінації Едварда Дісі 

Аналіз теорії самоефективності Альберта Бандури 

Характеристика зовнішньоорганізованої мотивації і внутрішньоорганізованої 

мотивації 

Аналіз видів спонукання за Максом Ландсбергом 

Характеристика станів резигнації та «чуття потоку» 

Характеристика аспектів розуміння за Аароном Брудним 

Характеристика компонент рефлексивності 

Аналіз ключових компетенцій у поглядах К. Роджерса та В. Циби 

Аналіз видів компетентностей 

Характеристика навчальних та соціальних компетенцій 

Аналіз групових процесі і станів 

Аналіз компонентів психологічного клімату навчальної групи 

Характеристика соціально-психологічних властивостей особистості 

Аналіз типів спрямованості особистості 

Характеристика життєвих позицій особи за К. Роджерсом, Ф. Ернстом 

Аналіз головних концепцій навчання 

Аналіз концепцій «значущого Іншого» за В. Петровським та В. 

Крайчинською 

Аналіз професійних та особистісних компетенцій вчителя 

Аналіз головних завдань педагогічного спілкування 

Аналіз методів активної взаємодії 

Характеристика компонентів фасцинативних умінь вчителя 



Аналіз моделей педагогічного спілкування  

Характеристика мети і завдань психолого-педагогічної характеристики 

особистості 

Характеристика мети і завдань психолого-педагогічної характеристики 

навчальної групи 

Характеристика особистості вчителя 

Опитування 
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано навчальною 

частиною по завершенню курсу. 

 


