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Біла Церква  2021 

1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім’я, по-батькові: Лукіянчук Алла Миколаївна 

Науковий ступінь 

(спеціальність): 

Кандидат психологічних наук за спеціальністю 

«Педагогічна та вікова психологія» 

Вчене звання (спеціальність): Доцент  

Посада: 

Доцент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-1597-5367  

Профіль: 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user

=1svKOx4AAAAJ  

e-mail: LuAllaN@ukr.net  

Контактний телефон: +38 095 325 29 39 

 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 4 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: - 

Практичні заняття: 8 

Самостійна робота: 104 

Курсова робота: - 

Вид контролю: Екзамен 

Мова викладання: Українська 

Форма викладання: очна/дистанційна (з використанням програмного 

ресурсу https://meet.google.com) 

 

3. Інформація про доступність в мережі  

Профіль навчальної  

дисципліни 

-   

Репозитарій навчальної 

дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку 

Консультації: Онлайн-консультації  

за попередньою домовленістю: 

(Viber: +380953252939) 

в робочі дні з 9.30 до 17.30 

 

 

4. Перелік компетентностей та результатів навчання,  

що забезпечує навчальна дисципліна 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1svKOx4AAAAJ
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1svKOx4AAAAJ
mailto:LuAllaN@ukr.net
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Компетентності: 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

СК3. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості 

студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.  

СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в 

педагогічній,науково-педагогічній та науковій діяльності. 

 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну 

взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно 

доносити власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН10. Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань управління 

в сфері освіти/педагогіки, зокрема у нових або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та неповної або обмеженої інформації. 

РН11. Здійснювати консультативну діяльність у сфері освітніх, 

педагогічних наук. 

 

5. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання. 

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, кейси. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни.  

 

6. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни - сформувати систему 

теоретичних та практичних знань щодо змісту, принципів та психологічних 
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закономірностей освітнього процесу, закономірностей професійного 

становлення особистості педагога; сформувати здатності виявляти, 

аналізувати та вирішувати психологічні проблеми, що виникають в 

освітньому процесі та у професійній діяльності педагога вищої школи. 

 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7.Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній 

дисципліні (пререквізити). 

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): Педагогічна 

майстерність та професійна етика, Організація виховної роботи в закладах 

вищої освіти. 

 

8. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 Педагогічна психологія. 

Тема 1.1. Предмет, завдання та історія становлення педагогічної 

психології 

Педагогічна психологія як наука про закономірності психічного 

розвитку людини в процесі соціалізації та професійної освіти. Головні 

розділи педагогічної психології. 

Головні завдання педагогічної психології у розрізі напрямків сучасних 

психолого-педагогічних досліджень. 

Основні етапи розвитку педагогічної психології. Донауковий період 

розвитку педагогічної психології. Сучасний період у розвитку педагогічної 

психології в Україні. Внесок видатних українських вчених у педагогічну 

психологію. 

Принципи детермінізму, єдності психіки та діяльності, об’єктивності, 

розвитку у вивченні психічних явищ. Місце педагогічної психології у системі 

психологічних наук. Міждисциплінарні зв’язки педагогічної психології. 

 

Тема 1.2. Психологія навчання та учіння 

Основні підходи до проблеми співвідношення навчання і розвитку. 

Поняття про навчання та його психологічні механізми. Навчання як 

особливий вид спільної діяльності. Управління учбовою діяльністю учнів. 

Роль зворотного зв’язку у навчанні. 

Психологічний погляд на дидактичні принципи наступності, 

доступності, свідомості, розвивального навчання, наочності. 

Класифікація типів навчання. Психологічні основи змісту навчання. 

Психологічні основи особистісно-діяльнісного підходу до навчання. 
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Учіння як активна цілеспрямована діяльність людини задля засвоєння 

знань, умінь, навичок, соціального досвіду з метою наступного використання 

їх у практичному житті. Навчальність як здатність до учіння та пізнання. 

Предмет, засоби, продукти учбової діяльності. Види учіння. Структура 

учбової діяльності. Мотивація учіння. Учбові задачі. Учбові дії та операції. 

Процес засвоєння як зміст учбової діяльності. Основні характеристики 

засвоєння. Теорія поетапного формування розумових дій П. Я. Гальперіна, Н. 

Ф. Тализіної. 

Характеристика учбової діяльності у різних вікових періодах. Вміння 

самостійно вчитися, здатність до самоуправління учбовою діяльністю. 

Функцій, зміст та психологічні аспекти безперервної освіти протягом життя. 

Психологія інформальної та неформальної професійної освіти дорослих. 

 

Тема 1.3. Психологія виховання 

Загальне поняття про психологію виховання. Виховання як формування 

цілісної особистості. Психологічні механізми виховання. Психолого-

педагогічні методи та прийоми виховання 

Вікові аспекти виховання. Психологічні кризи особистості та іх 

врахування в роботі з різними віковими групами. Характеристика основних 

криз дитинства і їх специфіка. Кризи дорослого віку, їх особливості. 

Моральна свідомість, етапи її розвитку. Моральні знання, переконання, 

звички як складові морального виховання. 

Вчинок як одиниця моральної поведінки. Критерії та показники 

вихованості. Рівні вихованості особистості. 

 

Змістовий модуль 2. Професійна психологія 

Тема 2.1. Психологія професійної педагогічної діяльності 

Загальна психологічна характеристика педагогічної діяльності. Рівні 

продуктивності педагогічної діяльності. Психологічний зміст педагогічної 

діяльності - мотиви та мета, предмет, засоби, продукт, результат. Мотивація 

педагогічної діяльності. 

Здібності в структурі суб’єкта педагогічної діяльності. Класифікації 

педагогічних здібностей за ФН. В. Кузьміною. 

Стилі педагогічної діяльності та спілкування за А. К. Марковою. 

Бар’єри педагогічної взаємодії. Майстерність педагогічного спілкування. 

Педагогічна майстерність, її елементи та шляхи формування. 

 

Тема 2.2. Психологічні стани людини та безпека праці 

Психічні стани людини в праці. Прогнозування успішності діяльності. 

Індивідуальний стиль професійної діяльності. 

Мотивація праці та задоволеність роботою. Внутрішні та зовнішні 

мотиви трудової діяльності. Ефективність трудової діяльності. Фактори 

професійного середовища, що забезпечують високу працездатність та 
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функціональний стан особи. Прямі та непрямі показники продуктивності 

праці. 
Психологічні аспекти безпеки трудової діяльності. Зміст поняття надійності 

професійної діяльності, вплив функціональних станів і виробничих 

конфліктів на безпеку трудової діяльності. Чинники запобігання професійної 

агресії. 

 

9. Структура курсу та форма контролю знань 

Н
о

м
ер

 

ти
ж

н
я
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість  

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СР 

Змістовий модуль 1. Педагогічна психологі  

1 Лекція 1 Предмет, задачі 

педагогічної  психології 

2    1 

Практичне 

заняття 1 

Методи педагогічної 

психології 

  2  8 

Самостійна 

робота 1 

Етапи розвитку 

педагогічної психології 

   26 8 

1 Лекція 2 Психологія навчання та 

учіння 

2    1 

Практичне 

заняття 2 

Учіння як активна 

цілеспрямована діяльність 

  2  8 

Самостійна 

робота 2 

Наукові теорії навчання та 

учіння 

   26 8 

2 Лекція 3 Психологія виховання 2    1 

Практичне 

заняття 3 

Вікові аспекти виховання.    2  7 

Самостійна 

робота 3 

Вчинок як одиниця 

поведінки 

   26 8 

 Разом за 1 модуль 6  6 78 50 

Змістовий модуль 2. Професійна психологія  

3 Лекція 4 Психологія професійної 

педагогічної діяльності 

2    1 

Практичне 

заняття 4 

Психологічні стани 

людини та безпека праці 

  2  9 

Самостійна 

робота 4 

Психологічні аспекти 

безпеки трудової 

діяльності 

   26 10 

 Разом за 2 модуль 2  2 26 20 

Всього. 8 - 8 104 70 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 

 

Поточний контроль – протягом кожного практичного заняття (до 10 балів). 



7 
 

Контроль самостійної роботи – протягом кожного заняття (СР– 8 балів, СР 4- 

10 балів). 

Підсумковий контроль – екзамен (30 балів). 

9. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять 

є обов’язковим. За відвідування 1 лекції / 1 практичного заняття 

нараховується 1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись дистанційно із 

погодженням викладача, у цьому випадку за відвідування лекційних та 

практичних занять бали нараховуються за результатами тестування по темі 

лекції / практичного заняття.  

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 6 балів; самостійна робота – 5 балів). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. При виявлені у матеріалах курсу помилок, у тому числі описок, 

некоректного подання ілюстрацій, тощо, здобувачі вищої освіти отримують 

заохочувальні бали – 0,2 бали за кожну помилку. Для цього необхідно на 

електронну адресу викладача надіслати наступну інформацію: назва 

документу в якому зроблено помилку, сторінка та абзац (номер таблиці / 

номер рисунку) де знаходиться ця помилка, опис помилки та вірний 

правопис / значення. За плагіат та некоректну поведінку, у тому числі 

запізнення) знімаються штрафні бали. За плагіат – 25 балів; некоректну 

поведінку від 0,2 балів до 5 балів включно. 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою по видам 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій  4 

Участь у кейсах на практичних заняттях  34 

Самостійна робота (оформлення результатів кейсів з 

практичних занять, підготовка статей та тез 

доповідей, аналіз інформаційних джерел)  

32 

Екзамен  30 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за 

національною шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

12. Список літератури 

Основна 

1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145- VIII. Голос 

України. 2017. 27 верес. (№ 178-179). 

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

протидії булінгу (цькуванню). Закон України від 18.12.2018 р. № 2657^111. 

Відомості Верховної Ради України від 01.02.2019 р., (№ 5, ст. 33). 

3. Педагогічна та професійна психологія : конспект лекцій для студентів. 

Уклад. Богдан Ж. Б., Солодовник Т. О. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. 68 с. 

4.  Токарева Н.М. Основи педагогічної психології: навчально-

методичний посібник. Кривий Ріг, 2013. 223 с. 

5. Євтух М.Б. Педагогічна психологія: Підручник / М.Б. Євтух, Е.В. 

Лузік, Н.В. Ладогубець, Т.В. Ільїна. К.: КондорВидавництво, 2015. 420 с 

6. Токарева Н. М.,  Шамне А.В. Вікова і педагогічна психологія : 

підручник  . К : 2017. 480 с. 

7. Лекції з педагогічної психології: навчальний посібник / 

М.М.Заброцький, Ю. Г. Шапошникова. Херсон : Грінь, 2017. 144 с. 

8. Лисянська Т. М. Педагогічна психологія: навчальний посібник. К.: 

Каравела, 2012. 248 с. 

 

Додаткова  

1. Педагогічна психологія: навч. посіб./ О. П. Сергєєнкова та ін. К. : 

ЦУЛ, 2012. 168 с. 

2.Педагогічна психологія: хрестоматія: навч. посіб. / упоряд. Л. 

В.Долинська. Київ: Каравелла, 2014. 368 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2657-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/2657-19
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3. Прасол Д. В., Литвиненко І. С. Вікова та педагогічна психологія: 

мультимедійний навчально-методичний посібник. Миколаїв : Арнекс, 2016. 

150 с. 
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1. Законодавство України. Режим доступу: https://rada.gov.ua/news/zak  

2. Наукова періодика України. Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/taxonomy/term/334 

3. Електронні підручники онлайн «Педагогіка і психологія». Режим 

доступу: http://chitalka.info/psy.html.  

4. Психологія UA. Режим доступу: http://psyhologiya.org.ua/ 

5. Студентська бібліотека. Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/ 

6. Eлектронна бібліотека КНЕУ. Режим доступу: 

http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/ 

7. Всеукраїнська електронна бібліотека. Режим доступу: 

http://youalib.com.ua/ 
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