
 

 

  



 

 



 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування 

показників 

Освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Магістр 
 

Обов’язкова 

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

  

1-й 1-й 

     Лекції 

14 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 4 год. 

Лабораторні 
–  – 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Консультації:                                

2 год. 2 год. 

Вид контролю: залік 

 

 

 

 



 

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета навчальної дисципліни «Психологія освіти»: сформувати у 

студентів знання про сутність та закономірності психічного розвитку суб’єктів 

освіти, психологічні аспекти досягнення високих результатів у навчально-

виховній та професійній діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія освіти» є: 

➢ розкрити сутність основних понять, які в сукупності визначають 

психологічну характеристику сучасної освіти; 

➢ розкрити й проаналізувати предметний зміст і мотивацію сучасної 

освітянської діяльності, її види й форми, основні функції й стилі; 

➢ забезпечити засвоєння основних психологічних характеристик 

навчально-виховної та педагогічної діяльності; 

➢ прищепити студентам навички аналізу психологічних аспектів 

педагогічної діяльності з метою їх застосування в майбутній діяльності; 

➢ сприяти розвитку творчого потенціалу студентів у процесі освоєння 

даного курсу за допомогою спеціально розробленої системи творчих завдань; 

➢ сприяти становленню особистісної професійно-педагогічної позиції в 

аналізі і оцінці педагогічної діяльності фахівців різного профілю сучасних 

освітніх систем. 

➢ переконати студентів у тому, що психологічні знання є основним 

науковим фундаментом педагогічної діяльності, який забезпечує її творчий 

характер. 

➢ сформувати у студентів змістовний інтерес до дітей та студентів, як 

необхідну умову їх майбутньої професії. 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовою вивчення навчальної дисципліни «Психологія освіти» є 

вивчення навчальних дисциплін «Психологія», «Педагогіка», методики 

викладання конкретних дисциплін, проходження виробничої педагогічної 

практики.  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в освітній галузі, що передбачає застосування теорій та методів 

освітніх наук, предметної галузі інформатики, характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-

виховного процесу в основній та старшій ланці закладу загальної середньої 

освіти. 

ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав 

і свобод людини та громадянина; реалізовувати свої права та обов’язки; 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, нетерпимості до корупційної поведінки, поважне ставлення 

до права й закону, володіння достатнім рівнем професійної правосвідомості.  



 

ЗК 2. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, 

спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою, виявляти повагу та 

цінувати українську національну культуру, багатоманітність та 

мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної 

культурної ідентичності.  

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній 

діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до 

досягнення спільної мети, дотримуватися принципів професійної етики, 

адаптуватися до різних професійних ситуацій. 

ЗК 5. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання 

проблем, ініціативності, творчості. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу даних з різних 

джерел, аналітико-синтетичної діяльності, встановлення та обґрунтування 

причинно-наслідкових зв’язків. 

ЗК 9. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, 

вдосконалювати й розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний 

рівень з високим рівнем самостійності, оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт, бути критичним і самокритичним. 

ЗК 10. Здатність використовувати технічні засоби навчання,  вербальні 

та невербальні прийоми і засоби інформаційного впливу на слухачів. Здатність 

здійснювати емоційно-експресивний вплив на аудиторію. 

СК 1. Здатність оперувати новітніми концептуальними та 

методологічними знаннями в галузі освіти та загальних тенденцій розвитку 

освіти. 

СК3. Здатність до проєктування й організації освітнього процесу з 

урахуванням особистих потреб і пізнавальних можливостей учнів та 

обґрунтованим вибором різних методик та технологій навчання, ефективно 

застосовувати основні педагогічні концепції, забезпечувати партнерську 

взаємодію з учасниками освітнього процесу в процесі навчання інформатики. 

СК4. Здатність створювати рівноправний та справедливий клімат для 

навчання та діагностування учнів, в той же час забезпечувати реалізацію 

принципів диференціації та індивідуалізації навчання інформатики, 

організовувати безпечне та здорове освітнє середовище.  

СК7. Здатність використовувати технології електронного, мобільного 

й змішаного навчання, розробляти та наповнювати контент для роботи он-

лайн усіх учасників освітнього процесу. 

СК 9. Здатність формувати соціальні навички (soft-skills), а саме 

працювати в команді, бути толерантним, уміти обґрунтовувати власну думку, 

усвідомлювати актуальність та вчасність виконання задач різного типу 

(deadline) тощо 

СК 10. Здатність до безперервного професійного розвитку і рефлексії. 

ПРЗ 1. Знання та розуміння сутності освіти як соціокультурного 

феномену, шляхи інноваційного розвитку сучасної системи освіти України в 

умовах реформаційних перетворень. 



 

ПРЗ 3. Знання основних форм і законів абстрактно-логічного 

мислення, основ методології наукового пізнання, теорій фундаментальної та 

прикладної інформатики і використовувати їх на практиці.  

ПРЗ 7. Знання про особливості організації різних форм навчання 

(традиційне, електронне, мобільне, змішане), форми й методи оцінювання 

навчальних результатів учня/ студента/ слухача, комп’ютерні засоби 

підтримки  кожної з форм навчання 

ПРЗ 9. Знання особливостей створення та застосування інфографіки з 

урахуванням цільової аудиторії 

ПРУ 2. Уміння здійснювати пошук наукових джерел, які належать до 

сфери професійної діяльності, у тому числі іноземною мовою, та правильно 

використовувати їх з дотриманням вимог доброчесності.  

ПРУ 3. Уміння і готовність визначати доцільність впровадження, 

планувати зміст додаткових профільних курсів та виховної роботи з 

інформатики у відповідності до особистих запитів та освітніх можливостей 

учнів/студентів 

ПРУ 4. Уміння виявляти лідерські навички, готовність брати 

відповідальність, приймати рішення, усвідомлювати їх ризики та наслідки, 

здатність займати активну життєву та громадянську позицію 

ПРУ 7. Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії, здорового 

способу життя, засвоєння нових знань, самоосвіти. 

ПРУ 8. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у 

широких або мультидисциплінарних контекстах. 

ПРА 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики 

та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів, здатність 

продовжувати навчання з високим ступенем автономії 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90-100 

«Відмінно» – навчальна діяльність високої якості та відповідає всім 

вимогам, теоретичний зміст курсу освоєно повністю, без пробілів, 

необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані 

на високому рівні, всі передбачені програмою навчання навчальні 

завдання виконані, якість їх виконання оцінено числом балів, близьким 

до максимального 

82-89 

«Дуже добре» – навчальна діяльність високої якості та відповідає всім 

основним вимогам, теоретичний зміст курсу освоєно повністю, без 

пробілів, необхідні практичні навички роботи в основному сформовані, 

всі передбачені програмою навчання навчальні завдання виконані, якість 

виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до 

максимального. 

74-81 

«Добре» – навчальна діяльність якісна та відповідає більшості вимог, 

теоретичний зміст курсу освоєно повністю, без суттєвих пробілів, деякі 

практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані 



 

недостатньо, всі передбачені програмою навчання навчальні завдання 

виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним 

числом балів, деякі з виконаних завдань, можливо, містять помилки. 

64-73 

"Задовільно" – навчальна діяльність якісна та відповідає основним 

вимогам, теоретичний зміст курсу освоєно частково, але пробіли не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених 

програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі види завдань 

виконані з помилками. 

60-63 

«Посередньо» – навчальна діяльність слабка та не відповідає більшості 

вимог, теоретичний зміст курсу освоєно частково, наявні деякі пробіли, 

деякі практичні навички роботи не сформовані, багато навчальних 

завдань, що передбачені програмою навчання, не виконані, або якість 

виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального 

35-59 

«Незадовільно» (з можливістю перездачі) – навчальна діяльність 

низької якості та не відповідає основним вимогам, теоретичний зміст 

курсу освоєно частково, наявні суттєві пробіли, необхідні практичні 

навички роботи не сформовані, більшість передбачених програмою 

навчання навчальних завдань не виконано, або якість їх виконання 

оцінено числом балів, близьким до мінімального. 

1-34 

«Незадовільно» (без можливості перездачі) – навчальна діяльність 

низької якості та не відповідає вимогам, теоретичний зміст курсу не 

освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані 

навчальні завдання містять грубі помилки.  

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  

курсового проекту, практики 

 

для заліку 

90–100 A відмінно  

 

зараховано 
82–89 B добре 

74–81 С 

64–73 D задовільно 

60–63 Е 

35–59 FХ 
незадовільно 

з можливістю повторного складання 

не зараховано 
з можливістю повторного 

складання 

0–34 F 
незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

  



 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 РОЗДІЛ 3 РОЗДІЛ 4 Разом Сума 
Т. 1. Т. 2 Т. 3 Т. 4 Т. 5 Т. 6 Т. 7 Т. 8 Т. 9 Т. 10   

Поточний контроль 

3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 25 25 б. 

Письмова робота по Р. 1 

Письмова робота по Р. 2 

Письмова робота по Р. 3 

Письмова робота по Р. 4 

5 б. 

5 б. 

5 б. 

5 б. 

 

 

20 б. 

Контроль самостійної роботи 

Психодіагностична робота по Р. 1 

Психодіагностична робота по Р. 2 

Психодіагностична робота по Р. 3 

Психодіагностична робота по Р. 4 
ІНДЗ 

5 б. 

5 б. 

5 б. 

5 б. 
10 б. 

 

 

30 б. 

Підсумковий контроль (у формі заліку) 
Підсумковий тестовий контроль за розділами курсу (залікове тестування) – 

25 б. 
25 б. 25 б. 

Всього: 100 балів 

Згідно з «Положенням про порядок визнання результатів навчання у 

неформальній та/або інформальній освіті у Сумському державному 

педагогічному університеті імені А. С. Макаренка» №178 від 27 квітня 2020 р. 

перезарахування результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або 

інформальної освіти, що за тематикою, обсягом і змістом відповідають 

дисципліні можливо в обсязі 20 балів. 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточний та підсумковий контроль проводяться відповідно до вимог 

Положення «Про порядок оцінювання знань студентів у Європейській 

кредитно-трансферній системі (ЄКТС) організації освітнього процесу», 

затвердженого вченою Радою СумДПУ ім. А.С. Макаренка (протокол №7 від 

23.02.2015).  

Для поточного контролю використовуються форми: усні опитування; 

обговорення теоретичних питань; проведення психодіагностичних методик, 

оброблення та аналіз їхніх результатів; виконання, обговорення та оцінювання 

практичних завдань; обговорення студентами виконаних індивідуальних 

навчально-дослідних завдань (у вигляді письмової роботи); самооцінювання -

рефлексія. Результати самостійної роботи контролюються з використанням 

технології дистанційного навчання. 

Семестровий контроль – залік. Для підсумкового контролю знань у 

формі заліку використовується підсумкове одноразове тестування. 

 



 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТИ 

Тема 1. Загальна характеристика психології освіти. Аналіз понять 

«психологія», «освіта», «психологія освіти». Психологія, її сутність та зміст. 

Освіта, її сутність та зміст. Психологія освіти як наука. Об'єкт і предмет 

психології освіти. Функції психології освіти. Завдання психології освіти як 

науки. Структура психології освіти. Підрозділи психології освіти. Місце 

психології освіти в системі психологічної науки. Зв'язок психології освіти з 

іншими галузями психології і педагогікою. Роль психології освіти як науки в 

житті суспільства, у професійній підготовці педагогічних кадрів. 

Тема 2. Історія і методологія психології освіти. Історія психології 

освіти. Методологія психології освіти. Методологічні завдання, підходи та 

принципи психології освіти. Методи психології освіти. Класифікація методів 

психології освіти. Характеристика групи емпіричних методів психології 

освіти: спостереження, експеримент, інтерв'ю, анкетування, 

психодіагностичні методи. Використання тестів в дослідженнях з психології 

освіти. Інші класифікації методів психології освіти. 

 

Розділ ІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНОГО 

ПРОЦЕСУ: ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 3. Психологія навчальної діяльності в закладах освіти: 

психологічні засади процесу навчання. Психологічна характеристика 

понять: учіння, научіння, навчальна діяльність, навчання. Психологія 

навчальної діяльності. Психологічна специфіка навчання дітей у дошкільному 

навчальному закладі. Психологія навчальної діяльності у закладах загальної 

середньої освіти. Позашкільна освіта: психологія навчальної діяльності за 

різними напрямами позашкільної освіти. Психологія навчальної діяльності у 

закладах професійно-технічної освіти. Психологія навчальної діяльності у 

закладах вищої освіти. Освіта дорослих. Освітні моделі навчання дорослих. 

Психологія навчальної діяльності у закладах післядипломної освіти. 

Тема 4. Психологічні засади процесу виховання, самовиховання, та 

перевиховання. Психологічна характеристика процесу виховання. Виховання 

як процес формування мотивів і форм поведінки дитини.  Закономірності та 

принципи виховання дітей дошкільного віку. Дитячий колектив та його 

виховні можливості. Основні концепції та моделі виховання в сім’ї. Типологія 

сучасних сімей. Порушення сімейного виховання. Стиль сімейного виховання 

та його вплив на розвиток дитини. Психологічні проблеми самовиховання. 



 

Співвідношення навчання, виховання і самовиховання. Виховання та 

перевиховання «важких» дітей. Зв’язок проблем виховання з кризовими 

явищами в розвитку.  

Тема 5. Психологічні основи педагогічних технологій. Поняття 

«педагогічна технологія». Класифікація педагогічних технологій. Стислий 

аналіз основних педагогічних технологій (на вибір викладача в залежності від 

специфіки факультету). Технології вдосконалювання навчального матеріалу 

та управління процесом навчання. Програмовані та інформаційно-

комунікативні технології. Технології активізації та інтенсифікації навчальної 

діяльності учнів. Проблемні методи навчання. Психолого-педагогічна сутність 

інтерактивних методів навчання.. Сутність та психолого-педагогічна 

ефективність використання інформаційних технологій у навчально-виховному 

процесі. Психологічна сутність проектного навчання. Гуманістично та 

особистісно зорієнтовані технології (особистісно-зорієнтоване розвивальне 

навчання. Технології вільної освіти та природо-відповідні технології. 

Тема 6. Психологія педагогічної діяльності. Загальна характеристика 

педагогічної діяльності. Психологічна структура педагогічної діяльності. 

Компоненти педагогічної діяльності. Види діяльності вчителя. Психологічні 

особливості діяльності працівників професій «людина-людина». Психологічна 

характеристика суб'єкта педагогічної діяльності. Вимоги до професійної 

компетентності педагога. Педагогічна культура особистості педагога. 

Практична готовність педагога до професійної діяльності. Педагогічна 

майстерність як вершина професійного становлення педагога. Стилі 

педагогічної діяльності. Індивідуальні стилі педагогічної діяльності. 

Психологічний аналіз педагогічного спілкування. Взаємодія вчителя з учнями. 

Конфлікт у педагогічному спілкуванні. Педагогічний колектив як умова 

ефективності праці вчителя. Психологічного клімат в колективі. Стрес в 

професійній діяльності. Професійні деформації особистості. Поняття успіху в 

професійній діяльності. Динаміка професійного успіху. Типології працівників 

освіти дорослих. Специфіка підготовки майбутнього викладача до роботи з 

дорослими.    

Розділ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  СУБ’ЄКТІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

Тема 7. Психологія здобувачів освіти. Психологія здобувачів 

дошкільної освіти: загальні закономірності психічного розвитку дитини у 

дошкільні роки. Критерії психічного розвитку дітей від народження до шести 

років. Основні психологічні проблеми дошкільників. Соціально-психологічна 

адаптація дошкільників. Норми адаптаційного періоду дітей ясельної групи, 

дітей трьох років, дітей старшого дошкільного віку. Рівні адаптаційного 

періоду. Причини та наслідки дезадаптації дитини до дитячого садка. 

Психологічний портрет «портрет» дезадаптованої дитини. Основні форми 

роботи психолога з дезадаптованими дітьми. 



 

Психологія здобувачів шкільної освіти. Психологія молодшого школяра. 

Психологічна готовність дитини до школи. Етичні правила перевірки та 

повідомлення результатів готовності дитини до навчання у школі. Адаптація 

дитини до школи та мотивація навчання. Рівні адаптації першокласників до 

шкільного навчання. Чинники високої шкільної адаптації. Шкільна 

дезадаптація. Форми шкільної дезадаптації у молодших школярів. Мотивація 

навчання. Пізнавальні мотиви. Соціальні мотиви. Тривожність, агресивність 

та шкільні страхи молодших школярів. Довільність поведінки в молодшому 

шкільному віці. Довільність у сфері: емоційній; спілкування; поведінковій. 

Соціально-педагогічна занедбаність дитини: ознаки, рівень. Психологія 

підлітка. Психологічні труднощі підліткового віку. Особливості афективної та  

потребової сфери підлітків. Шкільна дезадаптація у підлітковому віці. 

Девіантна поведінка підлітків. Класифікацію видів девіантної поведінки. 

Психологія старшокласника (юнацького віку). Психологічні труднощі 

юнацького віку.  

Психологія здобувачів вищої освіти. Студентство як соціально-вікова 

група. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або 

ранньої дорослості. Навчально-професійна діяльність як провідна в 

студентському віці. Формування професійної спрямованості особистості 

студента. Розвиток «Я-концепції» як показника особистісного зростання і 

професійного становлення студента. Формування професійних та 

особистісних якостей майбутнього фахівця. Шляхи формування 

студентського колективу. Соціально-психологічні явища в студентській групі 

та їх вплив на особистість кожного студента. Проблема лідера та лідерства в 

студентській групі. Соціально-психологічний клімат у групі та його вплив на 

її працездатність. 

Психологія здобувачів професійно-технічної  освіти. Вибір професії. 

Класифікація професій. Психологія взаємодії суб’єкта і об’єкта професійної 

діяльності. Предмет праці в групі професій певного типу. Психологія 

спеціаліста. Основні особливості діяльності спеціаліста певного типу професії. 

Основні вимоги, що ставляться професією до працівника. Професійно важливі 

якості необхідні працівнику для успішної праці. Вікові категорії здобувачів 

професійно-технічної  освіти відповідно до трьох ступенів професійно-

технічної освіти. Цілі навчання та діяльності (їх специфіка).  Соціально-

психологічні умови суб’єктів навчальної діяльності. Морально-правова 

відповідальність здобувачів професійно-технічної  освіти. 

Психологія здобувачів післяпрофесійної освіти Дорослість як базова 

категорія андрагогіки. Дефініція «дорослий». Дорослість як період 

поступального розвитку людини, який є найбільш сприятливим для 

досягнення зрілості особистості. Розбіжності в поглядах на встановлення меж 

періодів дорослості. Акмеологічна характеристика періодів та стадій 

дорослості. Біологічні і соціальні показники стану дорослості. Психологічні 

чинники визначення дорослої людини. 



 

Тема 8. Психологія педагогічних та науково-педагогічних 

працівників закладів освіти. Психологія особистості вихователя 

дошкільного закладу, вчителя загальноосвітнього закладу, педагога. 

Психологічна культура педагога. Професійно-значущі якості вчителя, 

вихователя, педагога. Професійна та психологічна готовність педагога до 

навчання дітей, які мають особливі освітні потреби. Професіограма педагога. 

Структурно-ієрархічна модель особистості вчителя. Професійний розвиток 

педагога. Поняття про професійну деформацію особистості. Прояви 

професійної деформації педагога. Явище емоційного вигорання у педагогічній 

діяльності: сутність, фази, засоби подолання. Психологія педагогічного 

колективу. Соціально-психологічний клімат колективу і його основні 

показники.  

Розділ ІV. ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА 

Тема 9. Психологічна безпека освітнього середовища. Психологічна 

характеристика безпеки освітнього середовища. Психологічний аспект 

безпеки освітнього середовища.  Принципи безпечного освітнього 

середовища. Психологічні чинники безпечного освітнього середовища, їх 

характеристика. Захищеність в освітньому середовищі. Комфортність в 

освітньому середовищі. Задоволеність освітнім середовищем. 

Психотравмуючі ситуацій у навчальному процесі освітнього закладу; 

конфлікти у стосунках вчитель – учень, учень – учень, учень –батьки тощо; 

проблема адаптації в освітньому середовищі; атмосфера конкуренції між 

однолітками; надмірна вимогливість педагогів тощо. Протидії булінгу в 

закладах освіти. «Академічна доброчесність». Показники дотримання 

академічної доброчесності викладачами та здобувачами освіти. Форми 

відповідальності за порушення безпеки освітнього середовища та норм 

академічної доброчесності учасниками освітнього процесу у ЗВО. 

Тема 10. Психологія безпечного освітнього простору в умовах 

спеціально організованого навчання, інклюзії. Інклюзія. Соціальна 

інклюзія. Інклюзія в освіті. Система освіти для дітей з обмеженими 

можливостями. Діти з особливими освітніми потребами. Категоріальність 

дітей з особливими потребами.  Інклюзивна освіта: мета, завдання, функції, 

принципи, базові цінності. Інклюзивний навчальний заклад. Основні 

принципи інклюзивного навчання. Команда супроводу. Основні напрямки 

супроводу. Умови адаптації дитини до освітнього середовища. Психологічні 

загрози інклюзії. Психологічні умови безпечного інклюзивного навчання 

учнів з обмеженими можливостями здоров’я. Індивідуальна програма 

розвитку (ІПР) дитини: індивідуальний курикулум. Психологія 

диференційованого викладання. Мінімізація заохочення проблемної 

поведінки та забезпечення безпеки. Ознаки небажаної поведінки. Поведінкове 

втручання. Ресурсна кімната. Психологічні рекомендації із супроводу та 

взаємодії з людиною з інвалідністю.  



 

СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усьо

го 
у тому числі 

лек. пр. конс. ср.  лек. пр. конс. ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТИ 

Тема 1.  Загальна 

характеристика психології 

освіти  

8 1 1 - 6 9 0,5 0,5 - 8 

Тема 2. Історія і методологія 

психології освіти. 

8 1 1 - 6 9 0,5 0,5 - 8 

Разом за розділом І. 16 2 2 - 12 18 1 1 - 16 

Розділ ІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНОГО ПРОЦЕСУ: 

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 3. Психологія навчальної 

діяльності в закладах освіти: 

психологічні засади процесу 

навчання. 

8,5 1 1 0,5 6 9 0,25 0,25 0,5 8 

Тема 4. Психологічні засади 

процесу виховання, 

самовиховання, та 

перевиховання. 

8 1 1 - 6 8,5 0,25 0,25 - 8 

Тема 5. Психологічні основи 

педагогічних технологій. 

10 2 2 - 6 8,5 0,25 0,25 - 8 

Тема 6. Психологія 

педагогічної діяльності. 

10,5 2 2 0,5 6 9 0,25 0,25 0,5 8 

Разом за розділом ІІ. 37 6 6 1 24 35 1 1 1 32 

Розділ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

Тема 7.  Психологія 

здобувачів освіти. 

10,5 2 2 0,5 6 9,5 0,5 0,5 0,5 8 

Тема 8. Психологія 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

10,5 2 2 0,5 6 9,5 0,5 0,5 0,5 8 

Разом за розділом ІІІ. 21 4 4 1 12 19 1 1 1 16 

Розділ ІV. ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Тема 9. Психологічна безпека 

освітнього середовища. 

8 1 1 - 6 9 0,5 0,5 - 8 

Тема 10. Психологія 

безпечного освітнього 

простору в умовах спеціально 

організованого навчання, 

інклюзії. 

8 1 1 - 6 9 0,5 0,5 - 8 

Разом за розділом ІV. 16 2 2 - 12 18 1 1 - 16 

Усього годин 90 14 14 2 60 90 4 4 2 80 

 



 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 
ДФН ЗФН 

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТИ 

1 Тема 1. Загальна характеристика психології освіти 1 0,5 

2 Тема 2. Історія і методологія психології освіти. 1 0,5 

Розділ ІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНОГО ПРОЦЕСУ: 

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3 Тема 3. Психологія навчальної діяльності в закладах освіти: 

психологічні засади процесу навчання. 

1 0,25 

4 Тема 4. Психологічні засади процесу виховання, самовиховання, та 

перевиховання. 

1 0,25 

 5 Тема 5. Психологічні основи педагогічних технологій. 2 0,25 

6 Тема 6. Психологія педагогічної діяльності. 2 0,25 

Розділ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

7 Тема 7.  Психологія здобувачів освіти. 2 0,5 

8 Тема 8. Психологія педагогічних та науково-педагогічних працівників 

закладів освіти. 

2 0,5 

Розділ ІV. ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

9 Тема 9. Психологічна безпека освітнього середовища. 1 0,5 

10 Тема 10. Психологія безпечного освітнього простору в умовах 

спеціально організованого навчання, інклюзії. 

1 0,5 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 
ДФН ЗФН 

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТИ 

1 Тема 1. Загальна характеристика психології освіти 1 0,5 

2 Тема 2. Історія і методологія психології освіти. 1 0,5 

Розділ ІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНОГО ПРОЦЕСУ: 

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3 Тема 3. Психологія навчальної діяльності в закладах освіти: 

психологічні засади процесу навчання. 

1 0,25 

4 Тема 4. Психологічні засади процесу виховання, самовиховання, та 

перевиховання. 

1 0,25 

 5 Тема 5. Психологічні основи педагогічних технологій. 2 0,25 

6 Тема 6. Психологія педагогічної діяльності. 2 0,25 

Розділ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

7 Тема 7.  Психологія здобувачів освіти. 2 0,5 

8 Тема 8. Психологія педагогічних та науково-педагогічних працівників 

закладів освіти. 

2 0,5 

Розділ ІV. ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

9 Тема 9. Психологічна безпека освітнього середовища. 1 0,5 

10 Тема 10. Психологія безпечного освітнього простору в умовах 

спеціально організованого навчання, інклюзії. 

1 0,5 



 

ТЕМИ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 
ДФН ЗФН 

РОЗДІЛ І. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ ОСВІТИ 

1 Тема 1. Загальна характеристика психології освіти 6 8 

2 Тема 2. Історія і методологія психології освіти. 6 8 

Розділ ІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНОГО ПРОЦЕСУ: 

ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3 Тема 3. Психологія навчальної діяльності в закладах освіти: 

психологічні засади процесу навчання. 

6 8 

4 Тема 4. Психологічні засади процесу виховання, самовиховання, та 

перевиховання. 

6 8 

 5 Тема 5. Психологічні основи педагогічних технологій. 6 8 

6 Тема 6. Психологія педагогічної діяльності. 6 8 

Розділ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

7 Тема 7.  Психологія здобувачів освіти. 6 8 

8 Тема 8. Психологія педагогічних та науково-педагогічних працівників 

закладів освіти. 

6 8 

Розділ ІV. ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

9 Тема 9. Психологічна безпека освітнього середовища. 6 8 

10 Тема 10. Психологія безпечного освітнього простору в умовах 

спеціально організованого навчання, інклюзії. 

6 8 
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ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

1. Нормативні документи МОН України. 

2. Посібники та підручники з психології. 

3. Словники та енциклопедії з психології. 

4. Мультимедійні презентації. 

5. Аудіо та відео наочність. 

6. Зображувальна наочність: схеми, таблиці. 

7. Елементи дистанційного навчання. 

8. Сценарії ділових та рольових ігор. 

9.  Роздатковий матеріал з психодіагностичних методик. 

10. Тестові завдання для комп’ютерного контролю. 
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