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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна дисципліна «Психологія педагогічна» є обов’язковою у 

підготовці фахівців початкової освіти першого  (бакалаврського) рівня вищої 

освіти і входить до циклу  психолого-педагогічних дисциплін. Провідним 

завданням вивчення курсу є підготовка майбутніх учителів до такого виконання 

обов’язків вчителя, результати яких би відповідали  вимогам сучасної 

психолого-педагогічної науки та нової української школи.  

Програмою визначено тематичний зміст лекційних та семінарських 

занять,  компетентності (знання, уміння), яких повинен набути здобувач 

першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти  у процесі навчання,основне 

методичне забезпечення та складові технології оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 

2. Мета навчальної дисципліни: полягає у формуванні  в майбутніх учителів 

психологічних знань особливостей і закономірностей психічного та 

особистісного розвитку здобувача освіти в освітньому процесі, у вивченні 

психології педагогічного процесу як особливої форми соціальної взаємодії, 

аналізі педагогічного середовища як соціально-психічної передумови навчання, 

виховання і розвитку. 
 

3. Пререквізити. Система психологічних наук, педагогіка, педагогічна 

майстерність, методики викладання навчальних дисциплін в початковій школі, 

акмеологія. 

4. Результати навчання. 

У процесі вивчення курсу студент має набути таких компетентностей: 

Знати: 

- психологічні аспекти освітньої діяльності; 

- психологічні закономірності процесу навчання та виховання, зокрема у 

початковій школі; 

- психологічні особливості учіння та навчальної (учбової) діяльності, 

зокрема учнів молодшого шкільного віку; 

 - психологічні характеристики взаємодії суб’єктів педагогічного процесу;  

- психологію педагогічної діяльності.  

Вміти: 

 - визначати механізми та закономірності засвоєння учнями 

соціокультурного досвіду, його структурування та збереження в індивідуальній 

свідомості учня; 

- визначати зв’язки між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку 

учня та формами і методами впливу на його навчання та виховання; 

- визначати особливості організації та управління учбовою діяльністю  

учнів і вплив цих процесів на їх інтелектуальний і особистісний розвиток; 



 - визначати психологічні умови та критерії засвоєння знань, а також 

психологічні засади формування операційного складу учбової (навчальної) 

діяльності на основі вирішення навчальних задач; 

- використовувати діагностичні засоби для визначення педагогічних 

проблем навчання і виховання учнів та шляхів їх подолання. 

Критерії успішності – набуття компетентностей та результати навчання.  

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни________________________________ 
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Денна 2-й  3-й  5 150 2 30 - 30 - 
9

90 

-

- 
іспит 

Заочна  2-й  3-й  5 150  2 12  - - - 
1

138 

-

- 
іспит 

 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л с л
аб

 

ін
д

 

с.
р
. 

л с л
аб

 

ін
д

 

с.
р
. 

 Вступ до курсу 

Тема 1. Загальні засади 

педагогічної психології 

 

8 2 2   4 8,5 0,5   
 8 

Змістовий модуль 1. Психологія навчання та управління психічним і 

особистісним розвитком учня 

Тема 1.1. Психологія учіння 
9 2 2   5 9,5 0,5   

 9 

Тема 1.2  Психологія навчальної 

(учбової) діяльності як форми 

процесу учіння  

9 2 2   5 

10 

1   
 9 

Тема 1.3. Психологічні умови 

формування умінь вчитися 
7 1 1   5 

10 
1   

 9 

Тема 1.4. Психологічні основи 

формування особистості учня в 

процесі навчальної діяльності 

9 2 2   5 

10 

1   
 9 

Тема 1.5. Навчання як феномен 

педагогічної психології 
9 2 2   5 

10 
1   

 9 

Тема 1.6. Психологічні основи 

сучасних технологій навчання та їх 
9 2 2   5 

10 
1   

 9 



роль у розвитку особистості 

школяра 

Разом за змістовим модулем 1 
 13 13   34  6   

 62 

Змістовий модуль 2. Психологія виховання 

Тема 2.1. Загальні основи 

психології виховання 
10 2 2   6 8,5 0,5   

 8 

Тема 2.2. Психологічні 

механізми,впливи та критерії 

вихованості  

12 2 2   8 9,5 0,5   
 9 

Тема 2.3. Психологічні  основи 

формування особистості в процесі 

виховання 

8 1 1   6 

10 

1   
 9 

Тема 2.4. Важковиховувані діти та 

проблеми їх виховання 

10 
2 2   6 

10 
1   

 9 

Тема 2.5. Психологічні основи 

організації самовиховання та 

перевиховання 

10 

2 2   6 8,5 0,5   
 8 

Тема 2.6. Психологічні особливості 

організації процесу виховання 

10 
2 2   6 8,5 0,5   

 8 

Разом за змістовим модулем 2 
 11 11   38  4   

 51 

Змістовий модуль 3. Психологія особистості вчителя та педагогічної діяльності 

Тема 3.1 Загальна психологічна 

характеристика педагогічної 

діяльності 

10 

2 2   6 8,5 0,5   
 8 

Тема 3.2 Педагог як суб’єкт 

педагогічної діяльності 

10 
2 2   6 8,5 0,5   

 8 

Тема 3.3 Взаємодія вчителя із 

соціальним оточенням  та адаптація 

до умов професійної діяльності 

10 2 2   6 10 1   
 9 

Разом за змістовим модулем 3 
 6 6   18  2   

 25 

Усього годин  
 30 30   90  12   

 138 

Загальна кількість годин зфн 150 дфн 150 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

 

№ 

з/п 

Назва теми Завдання самостійної роботи Кількіс

ть 

годин 

Вступ до курсу 

1 Загальні 

засади 

педагогічної 

психології 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. Скласти опорну схему методів педагогічної 

психології з їх характеристикою. 

3. Скласти таблицю «Внесок психологів-

класиків та українських психологів у 

розвиток педагогічної психології» 

4 



4. Підготувати інформаційно-наукове 

повідомлення на тему: «Методологічні 

засади педагогічної психології Г.Костюка» 

Змістовий модуль 1 

Психологія навчання та управління психічним і особистісним 

розвитком учня 

1.1. Психологія 

учіння 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. Навести приклади цілеспрямованого і 

довільного учіння; чуттєвого і раціонального 

досвіду учіння; організованого і стихійного 

учіння. 

5 

1.2. Психологія 

навчальної 

(учбової) 

діяльності 

як форми 

процесу 

учіння 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. Скласти програму дослідження мотивації 

учбової діяльності школярів.   

 

5 

1.3. Психологічн

і умови 

формування 

умінь 

вчитися 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. Описати основні складові  уміння вчитися.  

3. Скласти алгоритм «що значить самостійно 

вчитися» 

 

5 

1.4. Психологічн

і основи 

формування 

особистості 

учня в 

процесі 

навчальної 

діяльності 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. Ознайомитись з психолого-педагогічної 

періодикою за попередній рік: вибрати 

статтю, в якій розглядаються проблеми 

взаємодії вчителя і шкільного психолога у 

роботі з обдарованими дітьми та зробити 

анотацію до неї. 

3. Підібрати вправи для тренінгових занять з 

молодшими школярами, що мають проблеми 

в начанні.  

 

5 

1.5. Навчання як 

феномен 

педагогічної 

психології 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. Розробити модель класифікацій типів 

навчання, з позиції різних критеріїв. 

3. Здійснити аналіз психолого-педагогічної 

періодики з проблеми аналізу навчання як 

феномену педагогічної психології. 

 

5 



1.6. Психологічн

і основи 

сучасних 

технологій 

навчання та 

їх роль у 

розвитку 

особистості 

школяра 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. Скласти схему-опору роботи вчителя 

за інноваційною технологією навчання (за 

власним вибором) 

 

5 

Змістовий модуль 2 

Психологія виховання 

2.1. Загальні 

основи 

психології 

виховання 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. «Психологія виховання в дослідженнях 

сучасних науковців» - робота з психолого-

педагогічною періодикою;аналіз основного 

змісту підібраного наукового видання.    

6 

2.2. Психологічн

і 

механізми,в

пливи та 

критерії 

вихованості 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. Підібрати сучасні методики виховання 

особистості. 

8 

2.3. Психологічн

і  основи 

формування 

особистості 

в процесі 

виховання 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. Скласти таблицю відповідності: віковий 

період та його особливості-провідний вид 

діяльності. 

3. Складіть таблицю ознак відмінностей 

традиційної та особистісно-орієнтованої 

технологій виховання. 

6 

2.4. Важковихов

увані діти та 

проблеми їх 

виховання 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. Розробити психологічний супровід 

тренінгових занять для роботи з 

важковиховуваними   учнями. 

3. Скласти план  проведення батьківських 

зборів з проблеми адаптації першокласників  

до навчання в школі. 

6 

2.5. Психологічн

і основи 

організації 

самовихова

ння та 

перевихован

ня 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. Підібрати та описати прийоми 

самовиховання. (самопереконання, 

самонавіювання, самоаналіз, 

самопідбадьорювання, самозаохочення, 

самопереключення, самонаказ та ін.) 

6 



3. Підготувати виступ на тему: “Погляди В.О. 

Сухомлинського на самовиховання 

школярів”. 

4. Підготувати інформацію про найбільш 

відомі методики самопізнання. 

 

2.6. Психологічн

і 

особливості 

організації 

процесу 

виховання 

1. Скласти термінологічний словник понять з 

теми. 

2. Розробити заняття з батьками молодших 

школярів щодо психологічних проблем 

виховання сучасних дітей.  

 

6 

Змістовий модуль 3 

Психологія особистості вчителя та педагогічної діяльності 

3.1. Загальна 

психологічн

а 

характерист

ика 

педагогічної 

діяльності 

1. Скласти термінологічний словник понять 

з теми. 

2. Скласти тези до теми «Психологічний 

аналіз уроку у діяльності вчителя» 

3. Самостійно опрацювати (інформаційний 

матеріал доповіді): Добрович А.Б. 

Воспитателю о психологии и психогигиене 

общения: Книга для учителей и родителей. – 

М., 1987. – С.66-117 (анатомия диалога). 

4. Підготувати інформаційне повідомлення 

на тему: «Проблема професійної готовності 

студентів до педагогічної діяльності» 

5. Написати твір «Портрет сучасного 

вчителя та специфіка його діяльності».  

6 

3.2. Педагог як 

суб’єкт 

педагогічної 

діяльності 

1. Скласти термінологічний словник понять 

з теми. 

2. Проаналізувати свій особистий досвід та 

дати відповідь на запитання: чи правильно я 

вибрав професію вчителя? Обґрунтувати 

свою відповідь, вказуючи на власні 

психологічні особливості. 

3. Створити образ ідеального вчителя, 

назвавши 10-12 найбільш важливих, на Вашу 

думку, професійних якостей. 

6 

3.3. Взаємодія 

вчителя із 

соціальним 

оточенням  

та адаптація 

до умов 

професійної 

1. Скласти термінологічний словник понять 

з теми. 

2. Підібрати вправи, спрямовані на 

попередження та подолання конфліктів, що 

виникають у педагогічній діяльності . 

3. Описати програму психологічної 

підготовки до адаптації молодого вчителя. 

6 



діяльності 4. Підготувати мультимедійну презентацію 

на тему «Шляхи підвищення авторитету 

сучасного педагога» 

5. Дібрати вправи для тренінгового заняття 

«Синдром професійного вигорання» 

Разом  90 
 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, 

реферат, творча робота) відповідь студента  та ін. 

Формами підсумкового  контролю є екзамен.  
Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть 

бути: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти; 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- контрольні роботи; 

- інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Результати поточного контролю знань студентів оцінюються в загальній сумі 

60 балів за виконані усі передбачені програмою завдання семінарських занять 

та завдання самостійної роботи. 

         Знання підсумкового контролю студентів – екзамену оцінюється у 40 

балів.  

         Структуру екзаменаційного білету (таких 30 варіантів) складають 

завдання трьох рівнів складності. 

1. рівень: 15 тестових завдань. Вибір повної і правильної відповіді 

оцінюється у15балів. 

2. рівень складають два види завдань: А) – встановити поняття, дефініцію 

за поданим визначенням оцінюється у 4 бали; В) – дати повне 

визначення виокремлених понять оцінюється у 6 балів. 

3. рівень  передбачає теоретичне обґрунтування та розкриття основних 

положень  поставленого завдання з опорою на дослідження науковців та 

власну оцінку явища, процесу і оцінюється у 5 балів. 

Студент, який виконав усі завдання без жодної помилки відповідно отримує 

40 балів, які і сумуються до кількості балів поточного контролю. 



Відповідно:  

А – «відмінно» – якщо студент набрав 90-100 балів, глибоко і всебічно знає 

зміст курсу, рекомендовану літературу, наукові першоджерела, логічно мислить 

і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий 

матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних 

навичок. 

В, С – «добре» – коли студент набрав 75-89 балів, твердо знає курс і 

рекомендовану літературу. Добре засвоїв практичні навички, аргументовано 

викладає матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психологічні 

феномени, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу.  

D, E – «задовільно» – якщо студент набрав 60-74 бали, в основному знає 

курс, рекомендовану літературу, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

невпевнено почувається, виконуючи практичні завдання, виявляє неточності у 

знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутнім фахом.  

FX – «незадовільно» з можливістю перескладання – коли студент набрав 

35-59 балів, не опанував зміст курсу, вкрай слабо знає загальну літературу 

курсу, не знає наукових фактів, визначень, правил та законів. Часто пропускав 

лекції та практичні заняття. 

F – «незадовільно» з обов’язковим повним курсом – якщо студент набрав 

1-34 бали, не опанував зміст курсу, не знає загальної літератури курсу, не знає 

наукових фактів, визначень, правил та законів. Відсутнє загально-гуманітарне 

та наукове мислення, практичними навичками не володіє. Часто пропускав 

лекції та практичні заняття. 
  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсум-

ковий 

тест 

(іспит) 

Сума 

В 

с 

т 

у 

п 

 

Змістовий 

модуль 1 

 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 40 
100 

Т1 Т1.1 Т1.2 Т1.3   Т1.4 Т1.5 Т1.6 Т2.1 Т2.2 Т2.3 Т2.4 Т25 Т2.6 Т.3.1 Т3.2 Т3.3 

2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 

 

 

 

5. Рекомендована література  

Основна 

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 2000.  

2. Бандурка О.М.Основи психології і педагогіки [Текст] : підручник для вищ. 

навч. закл. МВС України / О.М.Бандурка, В.О.Тюріна, О.І.Федоренко ; 

http://e-cat.scilib.chnu/cgi/irbis64r_opak71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GEN&P21DBN=GEN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. - Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. 

справ,2003.- 335 с.  

3. Битянова Р.М., Азарова Т.В., Зимских Т.В. Профессия - школьник. – М., 

2000.  

4. Вікова та педагогічна психологія / За ред. О.В. Скрипченка, 

Л.В.Долинської, З.В. Огороднійчук та ін. - К., 2001. -С 281-317. 

5. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : метод. рекомендації / М-во 

освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича ; Уклад. О.С. 

Тарновська, Н.М. Апетик. - Чернівці : ЧНУ, 2003. - 34 с.  

6. Власова О.І.Педагогічна психологія [Текст] : навч. посібник для вищ. навч. 

закл. / О.І.Власова. - К. : Либідь, 2005. - 399 с. - Бібліогр.: с. 395.  

7. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : хрестоматия: Для 

студентов высш. пед. учеб. заведений / Сост. И.В. Дубровина, А.М. 

Прихожан, В.В. Зацепин. - М. : Академия, 2003. - 367 с. - (Высшее 

образование).  

8. Возрастная и педагогическая психология: Тексты /Сост. и 

коммент. Шуаре Марта О. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.- 

272с. 

9. Возрастная й педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. - М., 

1979.-С. 101-145. 

10. Возрастная й педагогическая психология / Под ред. М.В. Гамезо. - 

М.,1983.-С. 220-231.  

11. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М., 1991. 

12. Головінський І.Педагогічна психологія [Текст] : навч. посібник для вищої 

школи / І. Головінський; Ред. О. Сліпушко. - К. : Аконіт, 2003. - 287 с. - 

Парал. загол. англ. - Бібліогр.: с. 265-287.  

13. Гуменюк О.Є. Психологія інноваційної освіти: теоретико-методологічний 

аспект [Текст] : монографія / О.Є.Гуменюк ; М-во освіти і науки України, 

Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : Екон. думка, 2007. - 385 с. : ілюстр., табл. - 

Бібліогр.: с. 327-354.  

14. Забродський М. М. Педагогічна психологія. К., 2000. С. 137— 178. 

15. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 1999.  

16. Калюжный А.А.Психология формирования имиджа учителя [Текст] : 

научное издание / А.А.Калюжный. - М. : Владос, 2004. - 222 с. - 

(Библиотека руководителя образовательного учреждения). - Библиогр.: с. 

221-222.  

17. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. – М., 1997.  

18. Кульневич С.В. Педагогика личности: от концепций до технологий. – 

Ростов-на-Дону, 2001.  

19. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : (Курс лекцій): 

Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П.Кутішенко ; М-во освіти і 

науки України, Ін-т соц. роботи та упр. НПУ ім. М.П.Драгоманова. - К. : 

Центр навч. л-ри, 2005. - 125 с.  

20. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. - К., 2002. 

21. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : Навч.посібн. / Т.М.Лисянська- 2-

ге вид., випр. і доп. - К.:Каравела, 2012.-264 с. 

http://e-cat.scilib.chnu/cgi/irbis64r_opak71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GEN&P21DBN=GEN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://e-cat.scilib.chnu/cgi/irbis64r_opak71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GEN&P21DBN=GEN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://e-cat.scilib.chnu/cgi/irbis64r_opak71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GEN&P21DBN=GEN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://e-cat.scilib.chnu/cgi/irbis64r_opak71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GEN&P21DBN=GEN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://e-cat.scilib.chnu/cgi/irbis64r_opak71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GEN&P21DBN=GEN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


22. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : Практикум: Навч.посібн. / 

Т.М.Лисянська- 2-ге вид., випр. і доп. - К.:Каравела, 2009.-224 с. 

23. Немов Р.С.Психология [Текст] : учебник. В 3 кн. Кн. 2. Психология 

образования / Р.С.Немов. - 4-е изд. - М. : Владос, 2003. - 606 с.  

24. Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика 

[Текст] : научное издание / В.И.Панов. - СПб. : Питер, 2007. - 347 с. - 

(Практическая психология). - Библиогр.: с. 277-287.  

25. Педагогічна психологія / За ред. Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколенка. • 

К.,1991.-С. 92-116. 

26. Педагогическая психология / Под ред. Н.В. Клюевой. - М., 2003.  

27. Психологические задания к педагогической практике студентов [Текст] : 

пособие для преподавателей высш. пед. учеб. заведений / А.Э. Штейнмец, 

Е.И. Горбачева, Г.Д. Филатова и др.; Под ред. А.Э. Штейнмеца. - М. : 

ВЛАДОС, 2002. - 128 с. - (Педагогическая мастерская).  

28. Потапчук Л.В. Педагогічна психологія. - Луцьк, 2004.  

29. Психолого-педагогічний практикум для вчителів [Текст] : учебное пособие 

/ Н.О.Кордунова. - Луцьк : Вежа, 2003. - 72 с. -Бібліогр.:с.63-71.  

30. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч.почіб. – К.: Академвидав, 2007. 

– 424 с. 

31. Степанов О.М. Педагогічна психологія: навч.почіб. / О.М.Степанов – К.: 

Академвидав, 2011. – 416 с. 

32. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. Ростов-на-Дону, 1998. С. 

18-33, 49-53, 131-138, 161-167, 186-194. 

33. Талызина Н. Ф.  Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ.  

сред. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 1998. - 

288 с.  

34. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – 

М., 1991.  

35. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И. И. 

Ильясова, В. Я. Ляудис. М., 1981. 

36. Хрестоматия по педагогической  психологии / Под ред. А. Красило, А. 

Новгородиевой. М., 1995. С. 44—59, 151 — 168, 276-283, 312-332. 

37. Шаграева О.А. Детская психология. – М., 2001.  

 

 

 

Додаткова 
1. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М., 1991. 

2. Алексюк А. М., Власова О. І. Формування соціально-професійних якостей 

майбутніх спеціалістів за умов модульної організації навчання. М., 1992. 

3. Арановская-Дубовис Д., Заика Е. Идеи А. В. Запорожца о развитии 

личности дошкольника // Вопр. психологии. 1995. № 5. С. 85-99. 

4. Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. – Кн.1. – М.,2000.  

5. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986.  

6. Битянова Р.М., Азарова Т.В., Зимских Т.В. Профессия – школьник. – М., 

2000.  

http://e-cat.scilib.chnu/cgi/irbis64r_opak71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GEN&P21DBN=GEN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://e-cat.scilib.chnu/cgi/irbis64r_opak71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=GEN&P21DBN=GEN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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