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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма атестації (тестовий екзамен з педагогіки та психології) є 

нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, 

який розроблено кафедрою педагогіки та психології на основі ОПП 

бакалавра напряму підготовки 6.020205 «Образотворче мистецтво» галузі 

знань 0202 «Мистецтво» відповідно до затвердженого навчального плану.  

Програма містить пояснювальну записку, зміст та перелік основних 

питань із навчальних дисциплін «Історія педагогіки», «Педагогіка», 

«Психологія загальна», «Психологія педагогічна», критерії оцінювання 

навчальних досягнень студентів на завершальному етапі навчання. 

Метою випробування є перевірка загальної (соціальна, інформаційна, 

комунікативна, самоосвітня) та професійної (психологічна, дидактична, 

рефлексивна) компетентностей; здатності та готовності майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва застосовувати теоретичні знання з педагогіки та 

психології в освітньому процесі.  

Завдання фахового випробування: 

- виявлення рівня засвоєння студентами теоретичних основ педагогіки; 

змісту, організаційних форм, методів навчання та виховання учнів і 

готовності до проектування навчально-виховного процесу; 

- виявлення здатності і готовності студентів до організації педагогічної 

взаємодії з суб‟єктами освітнього процесу; 

- з‟ясування рівня педагогічної компетентності майбутніх фахівців 

(вчителів образотворчого мистецтва, керівників гуртків, класних керівників), 

а саме:  здатності і готовності реалізувати у  власній педагогічній діяльності 

надбань класичної та сучасної педагогіки та психології, інноваційних 

технологій; 

- оцінка рівня психологічної компетентності майбутніх фахівців, а 

саме: загального рівня засвоєння знань із загальної і педагогічної психології 

та уміння застосовувати їх на практиці. 

Підсумкова атестація проводиться у формі електронного тестування. 
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Програма іспиту включає 60 тестових завдань із педагогіки  (10 завдань 

із історії педагогіки, 50 завдань із педагогіки) та 60 тестових завдань із 

психології (30 – із психології педагогічної, 30 – із психології вікової). 

 Пропоновані тестові завдання дають змогу виявити рівень навчальних 

досягнень студентів: вільного володіння та оперування теоретичною та 

методичною інформацією. 

 Тестові завдання складаються з таких видів: 

- тести з єдиною правильною вибірковою відповіддю (у вигляді слова, 

фрази тощо); 

- тести з декількома правильними відповідями; 

- тести, що складаються з питань, що мають дві відповіді, одна, з яких 

істина, а інша – хибна; 

- тести на визначення відповідності. 

 Час, який відводиться на тестування, розраховується таким чином: 

1,5 – 2 хвилини на виконання одного тестового завдання. 

 

Рекомендації щодо виконання тестів і тестових завдань  

 Перед початком тестування студентам дається коротка інструкція щодо 

виконання завдань.  

 Для реєстрації в системі студенти отримують індивідуальні логіни і 

паролі. Після закінчення роботи над тестовими завданнями відповіді 

необхідно надіслати у систему і натиснути кнопку «завершити тест».  

  Оцінка відповідей відображається на екрані після завершення тесту. 
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Критерії оцінювання тестових завдань з педагогіки і психології 

Обсяг виконаних 

завдань (%) 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

90% – 100% 108-120 А «відмінно» 

81% – 89% 97-107 В «добре» 

70% – 80% 82-96 С «добре» 

61% – 69% 73-81 D «задовільно» 

50% – 60% 60-72 E «задовільно» 

40% – 50% 48-59 Fx «незадовільно» 

Менше 40% менше 47 F «незадовільно» 

 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень бакалаврів 

Оцінка відповідей здійснюється за традиційною національною системою. 

Оцінка Критерії оцінювання 

відмінно ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

передбачені навчальною програмою; за знання основної та 

додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 

використанні набутих знань та умінь. 

добре ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань, але у відповіді студента наявні 

незначні помилки. 

задовільно ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 

діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 

літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі 

суттєві помилки у виконанні завдань, але студент спроможний 

усунути їх із допомогою викладача. 

незадовільно виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 

неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 

закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 

дисципліни. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ З ПЕДАГОГІКИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 

 

Західноєвропейська педагогіка нового часу та просвітництва               
Життя та діяльність та світогляд Я.А. Коменського. Вікова періодизація 

та система шкіл за Я. А. Коменським, класно-урочна система навчання, 

підручники Я. А. Коменського. Педагогічні ідеї Дж. Локка. Ідея вільного 

виховання, вікова періодизація Ж.-Ж. Руссо. Педагогічні погляди 

французьких філософів К. Гельвеція та Д. Дідро. 

Основні поняття: «Велика дидактика», пансофія, сенсуалізм, «tabula 

rasa», принцип природовідповідності, материнська школа, школа рідної мови, 

латинська школа; принципи наочності, свідомості і активності, послідовності 

і систематичності, виховання джентльмена. 

 

Західноєвропейська педагогіка кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття 
Педагогічна теорія і практична діяльність Й.Г. Песталоцці. Педагогічна 

теорія Й. Ф. Гербарта. Педагогічні ідеї і практична діяльність 

Ф. А. В. Дістервега.  

Основні поняття: арифметичний ящик, просвітництво, філантропісти, 

неогуманізм, педагогічний такт, натуралістичний, емпіричний, історичний 

інтерес, новий інститут, нова гармонія. 

 

Загальні тенденції світової педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття 
 Реформаторська педагогіка (педагогіка вільного виховання, педагогіка 

особистості, експериментальна педагогіка). Прагматична педагогіка 

Дж. Дьюї. Рух нового виховання (М. Монтессорі, С. Френе). Ідея цілісного 

виховання Р. Штайнера. 

Основні поняття: реформація, педагогіка вільного виховання, 

експериментальна педагогіка, трудові школи, педагогіка позитивізму, 

педагогіка дії, теорія і практика «нового виховання». 

 

Освіта та педагогічна думка в Україні ХІХ століття – на початку ХХ ст. 

Педагогічна наука і освіта періоду Руїни та початку ХІХ століття. Ідея 

народності та природовідповідності виховання Г. Сковороди.  

Життя і педагогічна діяльність К. Ушинського. Дидактика 

К. Ушинського. Ідея національного виховання К. Ушинського.  

Педагогічні ідеї у творчості українських просвітителів кінця ХІХ – 

початку ХХ століття (Б. Грінченко, М. Грушевський, М. Драгоманов,  

І. Франко, М. Коцюбинський, Л. Українка, Т. Лубенець).  

Основні поняття: приходські (початкові) школи, 

церковнопарафіяльні школи, «Буквар Южноруський», народні училища, 

класичні і реальні прогімназії, класичні і реальні гімназії, «Педагогічна 

антропологія», розумова зрілість, моральна досконалість і фізична 

розвиненість, загальна і спеціальна дидактика. 
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Зародження та розвиток гуманістичних ідей в педагогіці ХХ століття 

Педагогічна система А. Макаренка. Теорія і практика колективу 

А. Макаренка. Ідея поєднання навчання з продуктивною працею. Проблема 

сімейного виховання.  

В. Сухомлинський про формування гуманної особистості. Естетичне 

виховання учнів засобами мистецтва в теоретико-практичній спадщині 

В. Сухомлинського. Ідеї становлення вчителя-вихователя.  

Основні поняття: суспільно-корисна праця, довготривалий 

експеримент, «зелений клас», «школа радості», дитяча кімната казки, 

продуктивна праця. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Зайченко І.В. Історія педагогіки. У двох книгах. Книга І. Історія 

зарубіжної педагогіки. Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів / І.В. Зайченко. – К. : Видавничий Дім «Слово», 

2010. – 624 с. 

2. Кравець В. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: навч. посіб. для 

студ. пед. навч. закл. / В. Кравець. – Т, 1996. – 289 с. 

3. Левківський М.В. Історія педагогіки: навч.-метод. посібник. / 

М.В. Левківський. – Вид. 3-е, доп. навч. посіб. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 190 с. 

4. Любар О.О. Історія української школи і педагогіки: навч. посіб. / 

О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Е. Федоренко. – Київ: Знання, 

2006. – 447 с. 

5. Нариси історії українського шкільництва (1905–1933): навч. посіб. / 

О.В. Сухомлинська та ін. / [за ред. О.В. Сухомлинської]. – К.: Заповіт, 

1996. – 302 с. 

6. Рацул А.Б. Історія зарубіжної педагогіки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / А.Б. Рацул, О.С. Радул, О.А. Рацул. – Кіровоград: [Б.в.], 2008. – 

350 с. 

7. Сбруєва А.А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний 

посібник / А.А. Сбруєва, М.Ю. Рисіна. – Суми: СумДПУ, 2000. – 208 с.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  

ПЕДАГОГІКА 

Методологічні основи педагогіки. Педагогіка як наука 

Педагогіка як наука, стадії становлення і розвитку. Предмет і завдання 

педагогіки. Основні категорії педагогіки. Педагогіка в системі наук; 

взаємозв‟язок педагогіки з іншими науками. Система педагогічних наук. 

Методологія педагогіки. Методи науково-педагогічних досліджень та їх 

характеристика. 

Основні поняття: педагогіка, навчання, освіта, виховання, розвиток, 

предмет педагогіки, завдання педагогіки, система педагогічних наук, 
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національне виховання, методологія педагогіки, методи науково-

педагогічних досліджень. 

 

ДИДАКТИКА  

Дидактика як теорія навчання  

Сутність процесу навчання 

Поняття про дидактику як галузь педагогічних знань. Предмет, 

завдання і категорії дидактики. Процес навчання: сутність, функції, 

структура,  характеристика основних структурних компонентів (цільовий, 

стимулювально-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, 

контрольно-регулювальний, оцінно-результативний, кінцевий результат 

процесу навчання). Основні етапи оволодіння знаннями: сприймання, 

усвідомлення, осмислення, запам‟ятовування, закріплення, застосування 

знань і умінь в практичній діяльності.  

Основні поняття: дидактика, предмет дидактики, завдання дидактики, 

категорії дидактики, процес навчання, викладання, учіння, наукова теорія 

пізнання, функції навчання, структурні компоненти процесу навчання, 

основні етапи оволодіння знаннями.  

 

Закономірності та принципи процесу навчання 

Закономірності процесу навчання, їх сутність та характерологічні 

особливості. Поняття принципу і правила навчання. Характеристика 

основних принципів навчання: принцип спрямованості навчання на 

вирішення завдань освіти, розвитку й виховання, принцип науковості, 

систематичності і послідовності, доступності, свідомості й активності, 

наочності, міцності знань, умінь і навичок, індивідуального підходу до учнів 

та інші.  

Основні поняття: закономірності навчання, об‟єктивні закономірності, 

суб‟єктивні закономірності, загальні закономірності, конкретні 

закономірності, принципи навчання (дидактичні принципи). 

 

Зміст освіти в сучасній школі 

Сутність і завдання змісту освіти. Фактори формування змісту освіти. 

Пріоритетні напрями державної політики у сфері освіти. Критерії відбору 

змісту освіти. Нормативні документи змісту освіти: галузеві стандарти, 

навчальний план, навчальна програма, підручник, посібник. Профільне 

навчання в старшій школі. 

Основні поняття: зміст освіти, знання, уміння, навички, Державний 

стандарт загальної середньої освіти, навчальний план, державний 

компонент, шкільний компонент, навчальна програма, підручник, 

навчальний посібник, навчальний предмет. 

 

Методи і засоби навчання 

Сутність методів, прийомів і засобів навчання. Класифікація методів 

навчання: методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 
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діяльності учнів, методи контролю і самоконтролю у навчанні. 

Характеристика основних груп методів. Умови оптимального вибору 

методів і засобів навчання: врахування навчально-виховної мети, завдань, 

змісту навчального матеріалу, рівня підготовленості учнів, сформованості 

навчальних умінь і навичок, віку учнів, рівня підготовки вчителя тощо.  

Основні поняття: методи навчання, прийоми навчання, засоби 

навчання, класифікація методів навчання. 

 

Форми організації навчання 

Форми організації навчання, їх становлення. Класно-урочна форма 

навчання в її історичному розвитку. Вимоги до сучасного уроку. Типи 

уроків, їх структура. Підготовка вчителя до уроку. Педагогічний аналіз 

уроку. Сучасні форми навчання. Позаурочні форми навчання. 

Основні поняття: форма організації навчання, класно-урочна система 

навчання, урок, типи уроків, структура уроків, нестандартні уроки, 

позаурочна діяльність. 

 

Система контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів 

Поняття про оцінювання навчальних досягнень учнів. Педагогічні 

вимоги до перевірки навчальних досягнень учнів. Види, форми та методи 

контролю знань, умінь, навичок та способів діяльності учнів. Оцінка 

результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

Основні поняття: контроль, перевірка, оцінка, бал, види контролю, 

форми контролю, методи контролю, критерії оцінювання.  

 

ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ 

Процес виховання 

Сутність процесу виховання, його специфіка, компоненти, рушійні 

сили, мотиви. Мета і завдання виховання. Основні закономірності і 

принципи виховання. Етапи процесу виховання. Управління процесом 

виховання. Самовиховання і перевиховання, їх сутність. Результати процесу 

виховання. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання. 

Основні поняття: виховання, процес виховання, об‟єктивні чинники, 

суб‟єктивні чинники, мета виховання, завдання виховання, закономірності 

виховання, принципи виховання, управління процесом виховання, 

самовиховання, перевиховання, результати виховання. 

 

Зміст виховання 

Поняття змісту виховання в сучасній школі. Основні напрями змісту 

виховання: розумове, моральне, патріотичне, правове, трудове, економічне, 

естетичне, екологічне, фізичне. Визначення їх сутності та завдань. 

Основні поняття: зміст виховання, завдання виховання, розумове 

виховання, моральне виховання, патріотичне виховання, статеве виховання, 

екологічне виховання, трудове виховання, економічне виховання, 

професійна орієнтація, художньо-естетичне виховання, фізичне виховання. 
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Загальні методи та форми виховання 

Поняття методу, прийому і засобу виховання. Класифікація методів 

виховання та характеристика основних груп: методи формування свідомості 

особистості, методи організації діяльності і формування досвіду поведінки, 

методи стимулювання діяльності і поведінки учнів, методи контролю та 

аналізу ефективності виховання. Педагогічні умови використання методів 

виховання. Система позакласної та позашкільної роботи: форми організації, 

методика організації та реалізації виховних справ. Інтерактивні технології 

виховання. 

Основні поняття: методи виховання, прийоми виховання, засоби 

виховання, позакласна та позашкільна робота, форми організації позакласної 

та позашкільної роботи, виховні справи, інтерактивні технології виховання. 

 

Виховна робота класного керівника 

Роль класного керівника в реалізації сучасних завдань загальної 

середньої освіти. Функції класного керівника. Вимоги до особистісних і 

професійно-педагогічних якостей класного керівника. Організація діяльності 

класного керівника. Планування та облік виховної роботи класного 

керівника.  

Основні поняття: класний керівник, функції, професійні якості, 

планування, облік, діяльність. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Бондар В.І. Дидактика / В.І. Бондар. – К.: Либідь, 2005. – 264 с. 

2. Зайченко І.В. Педагогіка: навч. посібник для студ. вищих пед. навч. закладів / 

І.В. Зайченко. –  К.: Освіта України, 2006. –  528 с. 

3. Іванюк Г.І. Педагогіка. Модуль «Основи педагогіки», «Теорія 

виховання» : навчальний посібник / Г.І. Іванюк, С.М. Мартиненко. – К. : 

КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2006. – 64 с. 

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка: Підручник. / А.І. Кузьмінський, 

В.Л. Омеляненко – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 

445с. 

5. Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. / С.П. Максимюк – К.: 

Кондор, 2005. – 667с. 

6. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, 

доповнене / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 560 с. (Альма-

матер).  

7. Шарко В.Д. Сучасний урок: технологічний аспект. Посібник для вчителів 

і студентів. / В.Д. Шарко – К.: СПД Богдановна А.М., 2007. – 220 с. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.   

ПСИХОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА 

Предмет, завдання та методи психології. 

Поняття про психологію, її предмет та основні завдання. Історія 

розвитку психології: основні етапи. Основні тенденції розвитку сучасної 

психології. Поняття про психіку та її функції. Основні форми прояву психіки, 

їх взаємозв‟язок. Виникнення та розвиток психіки. Рефлекторна природа 

психіки. Психіка та свідомість. Історичний розвиток людської свідомості. 

Структура свідомості. Поняття про несвідоме. Структура сучасної 

психології. Характеристика основних галузей психологічних знань.  

Загальне поняття про методи психологічних досліджень. Головні 

вимоги до методів психології. Класифікація методів психології. 

Характеристика основних методів: спостереження, самоспостереження, 

експеримент. Характеристика додаткових методів: тест, опитування, бесіда, 

анкетування, аналіз продуктів діяльності. 

Основні поняття: психологія, психіка, свідомість, несвідоме, метод, 

спостереження, експеримент. 

 

Психологія особистості та діяльності. 

Загальне поняття про особистість. Психологічна структура особистості. 

Біологічне та соціальне в особистості. Співвідношення понять “людина”, 

“індивід”, “особистість” та “індивідуальність”. Активність особистості та її 

джерела. Спрямованість особистості та її компоненти. Потреби та мотиви, їх 

види. Цілі та інтереси. Ідеали і переконання. Світогляд особистості. 

Самооцінка. Рівень домагань особистості. Основні фактори та умови 

формування особистості.  

Поняття про діяльність. Мета і мотиви діяльності. Структура 

діяльності. Основні види діяльності, їх розвиток у людини. Знання, вміння, 

навички та звички. Діяльність людини у музичній сфері та формування 

професійних вмінь і навичок. 

Основні поняття: індивід, особистість, індивідуальність, діяльність, 

активність, спрямованість, мотиви. 

 

Спілкування як специфічний вид діяльності. 

Поняття про спілкування. Структура спілкування та її компоненти. 

Функції спілкування. Класифікація видів спілкування, їх характеристика. 

Засоби спілкування. Механізми міжособистісного сприймання. Конфлікти у 

спілкуванні, їх попередження. Значення спілкування в професійній 

діяльності. 

Основні поняття: спілкування, вербальне спілкування, невербальне 

спілкування. 

 

Соціальні групи. 

Поняття про групи. Класифікація груп. Міжособистісні стосунки в 

групах і колективах. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних 

стосунках. Причини виникнення конфліктів. Стилі поведінки у конфліктній 

ситуації.  
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Основні поняття: група, колектив, міжособові стосунки, 

психологічна сумісність, конфлікт. 

 

Пізнавальні процеси. 

Поняття про увагу як особливу форму психічної активності. 

Фізіологічна основа уваги. Класифікація видів уваги. Характеристика 

основних властивостей уваги. Індивідуальні відмінності уваги. Неуважність 

та її причини.  

Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття. 

Фізіологічна основа відчуттів. Основні властивості відчуттів. Чутливість 

аналізаторів, пороги чутливості. Поняття про сприймання. Характеристика 

основних властивостей сприймання. Види сприймання. Індивідуальні 

відмінності сприймання, їх діагностика.   

Поняття про пам„ять. Види пам‟яті. Характеристика основних процесів 

пам‟яті. Запам‟ятовування та його різновиди. Умови ефективного 

запам‟ятовування. Збереження, умови збереження інформації. Відтворення та 

його різновиди. Забування та його причини. Індивідуальні відмінності 

пам‟яті.  

Поняття про мислення та розуміння його специфіки у порівнянні з 

безпосереднім чуттєвим відображенням. Соціальна природа мислення. 

Психологічна характеристика мислення як процесу вирішення задач. Поняття 

проблемної ситуації. Розумові операції як основні механізми мислення. Види 

мислення.  

Поняття про уяву. Класифікація видів уяви, їх характеристика. Мрія як 

особливий вид уяви. Прийоми створення образів уяви. Уява і особистість. 

Уява в професійній діяльності. 

Основні поняття: увага, відчуття, сприймання,пам'ять,  мислення, 

уява. 

 

Емоційно-вольова сфера особистості. 

Поняття про емоції та почуття. Вираження емоцій та почуттів. Форми 

переживання емоцій та почуттів. Види емоцій. Види почуттів. Вищі почуття. 

Роль емоційних станів у регуляції поведінки та діяльності людини.  

Поняття про волю. Фізіологічна основа волі. Поняття про довільну та 

мимовільну дію. Проста та складна вольова дія, їх аналіз. Поняття про 

вольове зусилля та силу волі. Безвілля та його причини. Основні вольові 

якості особистості, їх формування.  

Основні поняття: емоції, почуття, настрій, афект, стрес, пристрасті, 

воля, вольове зусилля. 

 

Індивідуально-психологічні відмінності особистості. 

Поняття про темперамент, його роль у психічній діяльності та 

поведінці. Основні властивості темпераменту. Фізіологічні основи 

темпераменту. Типи темпераментів, їх психологічна характеристика. 

Поняття про характер, його зв'язок із темпераментом. Структура 

характеру. Класифікація рис характеру. Акцентуації характеру. Формування 

характеру. Характер та індивідуальність людини.  
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Поняття про здібності. Задатки як природні передумови розвитку 

здібностей. Види здібностей. Рівні розвитку здібностей. Індивідуальні 

відмінності у здібностях людей.  

  Основні поняття: темперамент, характер, акцентуації характеру, 

задатки, здібності, обдарованість, талант, геніальність. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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с. 
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В.М.Титаренко. – К.: Рута, 2001. – 320 с. 

7. Психология: Словарь / Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М.: 

Политиздат, 1990.– 494 с. 
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9. Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского. – М.: 

Просвещение, 1987. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV.  

ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНА  

Педагогічна психологія як наука 

Предмет, завдання та сучасний стан розвитку педагогічної психології. 

Місце педагогічної психології в системі наук про суспільство та людину.  З 

історії педагогічної психології. Аналіз розвитку особистості з точки зору 

педагогічної психології. Структура педагогічної психології. Зв‟язок 

педагогічної психології з іншими науками. Методи дослідження у 

педагогічній психології. Понятійно-категоріальний апарат педагогічної 

психології. 

Основні поняття: педагогічна психології, особистість, розвиток, 

психологія навчання, психологія учіння, психологія виховання та 

самовиховання, психологія педагогічної діяльності. 

 

Проблеми психічного розвитку особистості 

Єдність педагогічної та вікової психології. Сутність поняття 

„розвиток”. Основні закономірності психічного розвитку. Біологічне і 

соціальне в психічному розвитку особистості. Механізми психічного 

розвитку. Діяльність як основа, засіб й умова психічного розвитку. Поняття 

“провідної діяльності”. Загальна характеристика вікові кризи. Поняття 

сенситивного періоду. Соціальна ситуація розвитку. Поняття про 

новоутворення. Теорії психічного розвитку. Стратегії дослідження 

психічного розвитку людини.  

Основні поняття: розвиток, фактори розвитку, соціальна ситуація, 

провідна діяльність, новоутворення, кризовий період. 

 

Психологічні особливості та структура процесу навчання 

Загальна характеристика психологічних аспектів процесу навчання. 

Динаміка взаємовпливу суб‟єкта і об‟єкта в навчанні.  Співвідношення 

навчання і розвитку. Поняття «зона актуального розвитку», «зона 

найближчого розвитку» (за Л.С. Виготським). Дидактичні і психологічні 

принципи розвиваючого навчання. Основні психологічні проблеми 

оптимізації навчання, вимоги до оптимізації навчання, її показники. 

Формування мотивів навчання. Суть і значення індивідуального та 

диференційованого підходу до учнів як резервів підвищення ефективності 

навчання. 

Основні поняття: навчання, структура учбової діяльності, мотиви 

навчання, учбова задача, учбові дії, контроль і оцінка знань, принципи 

навчання. 

 

Психологічні особливості самостійної пізнавальної  

діяльності учнів 

Процес учіння, особливості учіння як діяльності. Співвідношення 

процесів учіння та навчання. Мотивація учіння. Психологічні передумови 

формування уміння вчитися. Научуваність. Види учіння та структура учбової 

діяльності учнів. Процес засвоєння  знань як зміст учбової діяльності учнів. 
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Особливості оволодіння учнями вміннями та навичками. Психологічні 

чинники ефективності та успішності учіння. Неуспішність, її причини та 

запобігання. 

Основні поняття: учіння, мотиви учіння,вміння вчитися, 

научуваність, успішність учіння,  неуспішність учіння. 

 

Проблема виховання в педагогічній психології 

Сутність та завдання психології виховання. Виховний процес як 

особливий вид міжособистісної взаємодії. Психологічні аспекти вихованості, 

формування індивідуально-психологічних якостей особистості в процесі 

виховання. Психологія індивідуального підходу в процесі виховання. 

Формування та зміна соціальних установок у процесі виховання. Формування 

потребово-мотиваційної сфери особистості. Ефективність виховних методів. 

Самовиховання та його специфіка. Проблеми сімейного виховання.  

Основні поняття: виховання, потреби, мотиви, самовиховання, 

принципи виховання, установки,  цінності, цілі виховання. 

Принципи виховання. Психологічний аналіз методів виховання. 

Особливості виховних впливів. Врахування вікових та індивідуальних 

особливостей особистості в процесі виховання. Етапи засвоєння виховних 

норм. Критерії та показники вихованості особистості. Особливості виховних 

впливів на різних етапах онтогенезу особистості. Перевиховання як 

особливий метод впливу на особистість. 

Основні поняття: виховання, виховний вплив, методи виховання, 

виховні норми та правила, вихованість, самовиховання, перевиховання. 

 

Психологічна характеристика та складові  

педагогічної діяльності 

Сутність, структура та функції педагогічної діяльності. Особистість 

педагога, психологічні вимоги до особистості педагога. Спрямованість 

особистості педагога. Особливості педагогічного спілкування. Роль 

зворотного зв‟язку в процесі спілкування. Стилі педагогічної діяльності. 

Елементи психокорекції в діяльності педагога.   

Основні поняття: педагогічна діяльність, структура педагогічної 

діяльності, спрямованість, педагогічне спілкування. 

 

Формування психологічної культури та розвиток педагогічних 

здібностей педагога 

Індивідуальний стиль педагогічної діяльності. Загальна та спеціальні 

здібності педагога. Психогігієна педагогічної діяльності. Способи 

формування психологічної культури вихователя. Мотивація і продуктивність 

педагогічної діяльності. Психогігієна педагогічної діяльності. Синдром 

професійного вигорання, його причини та способи подолання. 

Основні поняття: стиль педагогічної діяльності, педагогічні 

здібності, психологічна культура, синдром психологічного вигорання.  
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