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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Практикум із вікової
та педагогічної психології» складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки бакалаврів, обов’язкова компонента освітньої програми
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 053 Психологія (психолог
ювенальної превенції).
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Практикум із вікової
та педагогічної психології» є факти, механізми, закономірності засвоєння
соціокультурного досвіду людиною і зміни, що викликаються цим процесом
освоєння в рівні інтелектуального і особистісного розвитку здобувачів вищої
освіти як суб’єкта навчальної діяльності, організовуваної і керованої
педагогом в різних умовах освітнього процесу. Зокрема, педагогічна
психологія вивчає закономірності оволодіння знаннями, уміннями та
навичками, досліджує індивідуальні відмінності в цих процесах, вивчає
закономірності формування у здобувачів вищої освіти активного
самостійного творчого мислення, ті зміни в психіці, які відбуваються під
впливом навчання і виховання, тобто формування психічних новоутворень.
Міждисциплінарні
зв’язки:
з
навчальними
«Педагогіка», «Загальна психологія», «Вікова психологія».

дисциплінами

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
ТЕМА № 1. «Методологічні й організаційно-методичні засади оцінки
психічного розвитку особистості»
ТЕМА № 2. «Особливості оцінки психічного розвитку дитини на
ранніх етапах онтогенезу»
ТЕМА № 3. «Загальна характеристика та методичні засоби оцінки
психічного розвитку дошкільника та молодшого школяра»
ТЕМА № 4. «Психологія учбової діяльності»
ТЕМА № 5. «Психологія виховання»
ТЕМА № 6. «Психологія навчання»
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення даної навчальної дисципліни є оволодіння
здобувачами вищої освіти теоретичними й практичними знаннями
закономірностей та механізмів психічного розвитку людини в онтогенезі, а
також методами побудови взаємодії і спілкування з людьми в різних умовах
їх життєдіяльності.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: розкрити
механізми специфіки психічного розвитку кожного вікового періоду та їх
закономірностей, підходів до періодизації психічного розвитку особистості.
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Сформувати фахових вмінь та навичок спілкування з суб’єктами різного
рівня розвитку. Вміти знайти оптимальне рішення в будь-якій ситуації
психічної реальності. Оволодіти засобами розуміння та трансформації умов,
що визначають образ думок і образ дій особистостей на різних етапах
онтогенезу. Виробити у здобувачів вищої освіти ряд умінь та навичок
застосування набутих знань у практичних сферах своєї діяльності,
активізувати особистісний та творчий потенціал майбутнього фахівця.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програмибувачі вищої освіти повинні:
знати предмет, завдання, структуру педагогічної психології, методи
дослідження в педагогічній психології, суб’єктів освітнього процесу; вікову
характеристику суб’єктів навчальної діяльності, особливості студентів як
суб’єктів навчальної діяльності, про здатність до навчання як найважливішу
характеристику суб’єктів навчальної діяльності, самостійну роботу як вищу
форму навчальної діяльності; про особливості педагогічної діяльності:
форми, характеристику, зміст, мотивацію педагогічної діяльності, суб’єктні
властивості педагога, здібності в структурі суб’єкта педагогічної діяльності,
особистісні якості в структурі суб’єкта педагогічної діяльності, педагогічні
функції й уміння, стиль педагогічної діяльності;
вміти застосовувати одержані знання у професійній діяльності.
1.4. Форма підсумкового контролю – залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити
ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
Інтегральна
проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі
компетентність
навчання, що передбачає застосування правових доктрин,
принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов.
Здатність застосовувати знання у практичних
Загальні
компетентності
ЗК1.
ситуаціях.
(ЗК)
Знання та розуміння предметної області та
ЗК2.
розуміння професійної діяльності.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК4.
знаннями.
ЗК5.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Спеціальні
(фахові,
предметні) компетентності
(СК)

ЗК6.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

СК3.

Здатність до розуміння
діяльності та вчинків.

СК9.

Здатність
здійснювати
просвітницьку
психопрофілактичну відповідно до запиту

СК10.

Здатність
здійснювати
заходи
організаційнометодичного забезпечення профорієнтаційної роботи з
дітьми та профдобору.

природи

поведінки,
та
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СК11.

Здатність дотримуватися норм професійної етики.

СК12.

Здатність до особистісного та професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

СК15.
СК17.

Програмні
навчання

результати ПРН 2.

ПРН 4.
ПРН 9.

ПРН 10.

ПРН 12.

ПРН 13.

ПРН 16.
ПРН 17.

ПРН22.

Здатність і готовність забезпечувати дотримання
прав і свобод дитини під час здійснення
професійної діяльності.
Здатність здійснювати профілактику вчинення
правопорушень дітьми і щодо дітей, надавати
психологічну допомогу дітям та сім’ям в складних
життєвих обставинах.
Розуміти закономірності та особливості розвитку і
функціонування психічних явищ в контексті
професійних завдань.
Обґрунтовувати
власну
позицію,
робити
самостійні висновки за результатами власних
досліджень і аналізу літературних джерел.
Пропонувати
власні
способи
вирішення
психологічних задач і проблем у процесі
професійної
діяльності,
приймати
та
аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.
Формулювати
думку
логічно,
доступно,
дискутувати,
обстоювати
власну
позицію,
модифікувати висловлювання відповідно до
культуральних особливостей співрозмовника.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних та просвітницьких дій,
заходів психологічної допомоги у формі лекцій,
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо,
відповідно до вимог замовника.
Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути
зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що
мають інші культуральні чи гендерно-вікові
відмінності.
Знати, розуміти та дотримуватися етичних
принципів професійної діяльності психолога.
Демонструвати соціально відповідальну та свідому
поведінку,
слідувати
гуманістичним
та
демократичним цінностям у професійній та
громадській діяльності.
Забезпечувати
профілактичну
діяльність,
спрямовану на запобігання вчиненню дітьми або
проти дітей кримінальних і адміністративних
правопорушень, надання психологічної допомоги
дітям та сім’ям в складних життєвих обставинах.
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2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. Методологічні й організаційно-методичні засади оцінки
психічного розвитку особистості
Методологічні принципи вікової психології. Методи вікової психології.
Класифікація методів дитячої психології. Етапи дослідження психічного
розвитку особистості. Вимоги до методичних засобів і стимульних
матеріалів. Особливості проведення дослідження дітей різного віку.
ТЕМА № 2. Особливості оцінки психічного розвитку дитини на
ранніх етапах онтогенезу
Засади збору психологічного анамнезу щодо розвитку дитини на
етапах пренатального, немовлячого та раннього дитинства. Приклади
експериментальних досліджень психічного розвитку дитини у немовлячому
віці. Зразки експериментальних досліджень психічного розвитку у ранньому
дитинстві.
ТЕМА № 3. Загальна характеристика та методичні засоби оцінки
психічного розвитку дошкільника та молодшого школяра
Технологія дослідження дітей молодшого дошкільного віку.
Дослідження сформованості просторових уявлень. Оцінка параметрів
пізнавальної діяльності. Аналіз дитячих малюнків. Віковий і проективний
аспекти.
ТЕМА № 4. Психологія учбової діяльності
Загальна характеристика учбової діяльності. Мотиваційний компонент
учбової діяльності. Операційний компонент учбової діяльності. Контроль і
самоконтроль у структурі учбової діяльності. Самостійна учбова діяльність.
Змістовний компонент учбової діяльності. Формування і розвиток навичок.
ТЕМА № 5. Психологія виховання
Загальна характеристика процесу виховання. Методологічні та
методичні принципи виховання. Психологічні вимоги до форм і методів
виховання на різних вікових етапах.
ТЕМА № 6. Психологія навчання
Загальна характеристика процесу навчання. Проблема психічного
розвитку у процесі навчання. Зона ближнього розвитку. Класифікація видів
навчання. Традиційне та інноваційне навчання. Формування понять у процесі
навчання.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна
1.
Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб.. - К. : Каравела,
2008. - 400 с.
2.
Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб.. - Київ
: Центр учб. літ., 2018. - 111 с.
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3.
Власова О.І. Педагогічна психологія : навч. посіб.. - Київ :
Либідь, 2005. - 399 с.
4.
Кацавець Р.С. Вікова психологія : навч. посіб.. - Київ : Алерта,
2019. - 111 с.
5.
Кордунова Н.О. Психолого-педагогічний практикум для вчителів.
- Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. - 72 с.
6.
Кочемировська О.О. Вікова психологія для суддів: дитина в
контакті з законом. - Харків : Громад. Альтернатива, 2010. - 132 с.
7.
Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) :
навч. посіб. : / В.П. Кутішенко. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 125 с.
8.
Педагогічна психологія : підручник / М.Б. Євтух, Е.В. Лузік, Н.В.
Ладогубець, Т.В. Ільїна. - Київ : Кондор, 2015. - 420 с.
9.
Савчин М.В. Вікова психологія : навч. посіб. : / М.В. Савчин,
Л.П. Василенко. - К. : Академвидав, 2009. - 360 с.
10. Степанов О.М. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О.М.
Степанов. - К. : Академвидав, 2011. - 414 с.
Допоміжна
1.
Дуткевич Т. В. Дитяча психологія. Навч. посіб. – К. : Центр
учбової
літератури,
2012.
–
424
с.
URI:https://shron1.chtyvo.org.ua/Dutkevych_Tetiana/Dytiacha_psykholohiia.pdf?
PHPSESSID=bd3k2ofnl16f9rd0dajdbfgd22
2.
Карпенко Є. Вікова та педагогічна психологія : Актуальні студії
сучасних українських учених : навч. посібник. – Дрогобич : Посвіт, 2014. –
152
с.
URI:
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/348/1/%D0%9A%D0%B0%D1
%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%84.%20%D0
%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
3.
Кутішенко В.П. Ставицька С.О. Психологія розвитку та вікова
психологія
:
Практикум
:
Серія
«Українська
книга»
URI:https://core.ac.uk/download/pdf/33688021.pdf
4.
Методика викладання психології у вищій школі : [навч. посіб.] /
Ю. Ю. Бойко-Бузиль, С. Л. Горбенко та ін. – К. : Атіка, 2012. – 272 с.
URI:https://core.ac.uk/download/pdf/84273707.pdf
5.
Михальченко Н.В. Вікова психологія. Навчально-методичний
посібник. / Автор-упорядник Михальченко Н.В. - Миколаїв: МНУ імені В.О.
Сухомлинського,
2017.244
с.
URI:
http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/213/1/%D0%9C%D0%B8%
D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%
D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%
BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%9
6%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8
C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD
%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%
BD%D0%B8%D0%BA.pdf
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6.
Олейник Н. О. Вікова психологія (з практикумом) :
лабораторний практикум / Н.О. Олейник. – Херсон : Видавничий дім
«Гельветика», 2018. – 76 с. URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6478
7.
Практикум з вікової та педагогічної психології : навчальнометодичний посібник / редактор-укладач Н. М. Когутяк. – Івано-Франківськ,
2010. – 126 с. URI:http://194.44.152.155/elib/local/3627.pdf
8.
Психологія розвитку та вікова психологія: Практикум:
навчальний посібник.
URI:https://www.researchgate.net/publication/340600142_Psihologia_rozvitku_ta
_vikova_psihologia_Praktikum_navcalnij_posibnik
9.
Резван О. О Практикум із психології : навч. посібник / О. О.
Резван, Н. С. Моргунова, О. В. Кір’янова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.
О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 157 с.
URI:http://eprints.kname.edu.ua/55297/1/2019%2045%D0%9D%20%D0%BF%D
0%B5%D1%87%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%
D0%BA%D1%83%D0%BC.pdf
10. Сидоренко О.Б. Практикум з вікової та педагогічної
психології : навчальний посібник для студентів подвійних спеціальностей з
психологією. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – 262 с.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21981
11. Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач : навч. посіб. /
Л. О. Мільто — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 156 с. URI:
https://lib.iitta.gov.ua/2622/1/MILTO_879-13.pdf
12. Токарева Н.М. Основи вікової психології : навчально-методичний
посібник / Н. М. Токарева, А. В. Шамне – Кривий Ріг, 2013 – 283 с. URI:
http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/1757/1/%D0%92%D0%BE%D0%B7%
D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D
1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1
%8F.pdf
13. Туриніна О. Л. Практикум з психології : Навч. посіб. — К. :
МАУП, 2007. — 328 с. : іл. — Бібліогр. : с. 304–305 URI:
https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_27.pdf
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
1. Методологічні принципи вікової психології.
2. Методи вікової психології. Класифікація методів дитячої
психології.
3. Етапи дослідження психічного розвитку особистості.
4. Вимоги до методичних засобів і стимульних матеріалів.
5. Особливості проведення дослідження дітей різного віку.
6. Засади збору психологічного анамнезу щодо розвитку дитини на
етапах пренатального, немовлячого та раннього дитинства.
7. Приклади експериментальних досліджень психічного розвитку
дитини у немовлячому віці.
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8. Зразки експериментальних досліджень психічного розвитку у
ранньому дитинстві.
9. Технологія дослідження дітей молодшого дошкільного віку.
10. Дослідження сформованості просторових уявлень.
11. Оцінка параметрів пізнавальної діяльності.
12. Аналіз дитячих малюнків.
13. Віковий і проективний аспекти.
14. Загальна характеристика учбової діяльності.
15. Мотиваційний компонент учбової діяльності.
16. Операційний компонент учбової діяльності.
17. Контроль і самоконтроль у структурі учбової діяльності.
18. Самостійна учбова діяльність.
19. Змістовний компонент учбової діяльності.
20. Формування і розвиток навичок.
21. Загальна характеристика процесу виховання.
22. Методологічні та методичні принципи виховання.
23. Психологічні вимоги до форм і методів виховання на різних
вікових етапах.
24. Загальна характеристика процесу навчання.
25. Проблема психічного розвитку у процесі навчання.
26. Зонаближнього розвитку.
27. Класифікація видів навчання.
28. Традиційне та інноваційне навчання.
29. Формування понять у процесі навчання.
30. Методика на визначення розподілу та переключення уваги (Р.
Нємов)
31. Методика на визначення слухової, зорової, моторно-слухової
пам’яті.
32. Методика діагностики інтегрального показника вербальнологічного мислення.
33. Методика
на
визначення
індивідуальних
відмінностей
відтворюючої уяви.
34. Методика діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса.
35. Методика “Сходинки” на визначення самооцінки молодшого
школяра (В. Щур).
36. Дитячий апперцептивний тест (Children’s Apperception Test –
САТ) С. Беллак (модифакація О. Б. Сидоренко).
37. Методика дослідження навіювання.
38. Методика “Вибір” (І. Д. Бех)
39. Методика вивчення совісності (І. Д. Бех)
40. Опитувальник “Самооцінка організованості”
41. Опитувальник для оцінки власної наполегливості (Є. Ільїна, О.
Фещенко)
42. Анкета “Саморегуляція прояву лінощів” (Д. Богданова, С.
Порохова)
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43. Тест-опитувальник особистісної зрілості учнів Ю. Гільбуха
44. Опитувальник “Визначення індексу групової згуртованості
СІШОРА”
45.
Анкета на “Виявлення ступеня сформованості
психолого-педагогічного такту”.
46. Тест “Тактика взаємодії”.

