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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Психологія навчальної діяльності» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму  6.040102   
біологія.

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни “Психологія навчальної діяльності” –

інтеграція та систематизація психологічних знань щодо механізмів ефективної організації
освітнього процесу у сучасних навчальних закладах та розвиток психолого-педагогічної
компетенції майбутніх викладачів.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
1. аналіз сучасного стану та основних тенденцій розвитку освіти;
2. розкрити сутність основних понять та теоретичних підходів до аналізу навчальної

діяльності;
3. вивчення  періодизації  розвитку  особистості  та  пов’язаних  з  цим  проблем

побудування  навчального  процесу:  проблема  готовності  до  шкільного  навчання,
особливості навчальної  діяльності  у молодшому шкільному, підлітковому віці та
юнацькому віці;

4. аналіз  психологічних  чинників,  що  забезпечують  ефективність  навчальної
діяльності:  когнітивних  особливостей,  мотивації  навчання,  стильових  та
типологічних особливостей особистості, тощо;

5. розкриття  методологічних  засад  побудування  та  використання  різних  освітніх
технологій і функціонування психологічних служб навчальних закладів;

6. формування  навичок  застосування  методів  психологічної  діагностики  рівня
розвитку пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційно-особистісної сфер учнів та
студентів.

1.3. Кількість кредитів  – 2 (Денна форма навчання та Заочна (дистанційна) форма
навчання)

1.4. Загальна кількість годин – 72 (Денна форма навчання та Заочна (дистанційна)
форма навчання)

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
вільного вибору студента

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

4-й 4-й
Семестр

7-й 7-й
Лекції

36 год. 6 год.
Практичні заняття

 год.  год.
Лабораторні заняття

 год.  год.
Самостійна робота

36 год. 66 год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання



1) вільно  володіти  уявленнями  щодо  основних  теорій  та  концепцій  навчальної
діяльності  у  сучасній  психології;  2) знати  загальну  характеристику  вікових  етапів,
психологічних  новоутворень  та  криз  у  розвитку  особистості;  3) знати  загальну
характеристику пізнавальної  сфери особистості  та  її  виявлень  у навчальній діяльності;
4) опанувати  інформацією  щодо  психологічних  чинників  успішності  навчальної
діяльності;  5) орієнтуватися  у  сучасних  підходах  щодо  форм  організації  навчальної
діяльності  у  різних  навчальних  закладах  та  сучасних  освітніх  технологіях;  6) вміти
застосовувати  методи  психологічної  діагностики  пізнавальної,  емоційно-вольової,
мотиваційно-особистісної  сфер  учнів  та  студентів;  7) аналізувати  та  надавати
інтерпретацію  даних  психологічної  діагностики  психічних  процесів,  станів  та
властивостей  особистості  суб’єктів  навчального  процесу;  8) володіти  заходами
проблемного та  дискусійного навчання;  9) вміння  здійснювати  моніторинг  та  системну
оцінку  якості  навчальної  діяльності;  10) володіти  навичками  психолого-педагогічного
супроводу  навчальної  діяльності;  11) толерантність  до  різних  верств  населення;
12) готовність  до  реалізації  принципів  інклюзивності  в  освіті  та  андидискримінаційної
політики.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Основні підходи до навчальної діяльності
Тема 1. Розвиток уявлень про психологію навчальної діяльності. 
Історичні  етапи  формування  освітніх  систем.  Розвиток  теоретичних  уявлень  про
формування  педагогічного  знання.  Нова  українська  школа – ключова  реформа  у  галузі
освіти. 
Тема 2. Підходи до розуміння навчальної діяльності.
Парадигми освіти.  Сучасна Україна:  шлях від когнітивно-орієнтованої  до  гуманістичної
парадигми.  Психоаналітичний,  когнітивний,  біхевіористський,  екзістенціально-
гуманістичний, діяльнісний підходи до розуміння навчальної діяльності. 

Розділ  2. Психологія навчального процесу
Тема 3. Періодизація розвитку особистості
Характеристика періодів розвитку особистості (за Е.Еріксоном). Характеристика періодів
розвитку  особистості  (за  Ельконіним-Давидовим).  Вікові  особливості  навчальної
діяльності. Основні поняття педагогічної психології: зона найближчого розвитку, новотвір,
криза розвитку (Л.С.Виготський).

Тема 4. Психічні процеси та їхній вплив на ефективність навчання.
Роль  сенсорно-перцептивних  процесів  у  навчальній  діяльності.  Стилі  кодування
інформації і їхній вплив на ефективність навчання. Роль уваги в процесі навчання. Роль
пам'яті  в навчальній діяльності.  Характеристика й порівняльний аналіз  основних видів
пам'яті. Ефекти й закони пам'яті. Роль мислення в навчальній діяльності. Види мислення і
їхній  вплив  на  процес  засвоєння  знань.  Розвиток  мислення  в  шкільному  віці  (стадії
розвитку  по  Ж.Піаже,  і  ін.).  Поняття  стиль  навчання.  Рівні  стильової  поведінки.
Когнітивно-стильові  характеристики  навчальної  діяльності.  Регуляція  навчальної
діяльності. Види навчальних мотивів і їхній вплив на ефективність навчання. Мотиваційні
аспекти шкільного навчання. Критерії оцінки ефективності навчального процесу. 

Розділ 3. Освітні технології
Тема 5. Стилі педагогічного спілкування.
Види  стилів  педагогічного  спілкування.  Вплив  стилю  педагогічного  спілкування  на
ефективність навчання. Проблема поєднання методу навчання й стилю навчання.
Тема  6. Інноваційні технології організації навчального процесу.
Сучасні  освітні  технології:  система  розвивального  навчання,  нейропсихологічний  й
психофізіологічний супровід навчальної діяльності, статева диференціація в навчанні.





3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усьо
го 

у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Розділ 1. Основні підходи до навчальної діяльності

Тема 1. Розвиток 
уявлень про 
психологію 
навчальної діяльності.

4 2 2 9 1 8

Тема 2. Підходи до 
розуміння навчальної 
діяльності

14 10 4 9 1 8

Разом за розділом 1 18 12 6 18 2 16

Розділ 2. Психологія навчального процесу
Тема 3. Періодизація 
розвитку особистості

8 4 4 5 5

Тема 4. Психічні 
процеси та їхній 
вплив на ефективність
навчання

18 10 8 12 2 10

Разом за розділом 2 26 14 12 17 2 15

Розділ 3. Освітні технології
Тема 5. Стилі 
педагогічного 
спілкування

8 4 4 10 10

Тема  6. Інноваційні 
технології організації 
навчального процесу

10 6 4 17 2 15

Разом за розділом 3 18 10 8 27 2 25

Підготовка до 
заліку

10 10 10 10

Усього годин 
72 36 36 72 6 66

4. Теми практичних занять
Не передбачено навчальним планом

5.  Самостійна робота
для студентів денної форми навчання

№
теми

Зміст самостійної роботи Кількість
годин

1 Розвиток уявлень про психологію навчальної діяльності. 2
2 Підходи до розуміння навчальної діяльності. 4
3 Періодизація розвитку особистості. 4
4 Психічні процеси та їхній вплив на ефективність навчання. Виконання

практичної роботи.
8



5 Стилі педагогічного спілкування. 
 Виконання практичної роботи.

4

6 Інноваційні технології організації навчального процесу. 4

7 Підготовка до заліку 10
Разом 36

для студентів заочної форми навчання
№

теми
Зміст самостійної роботи Кількість

годин
1 Розвиток уявлень про психологію навчальної діяльності. Виконання 

реферативної роботи.
8

2 Підходи до розуміння навчальної діяльності. Виконання реферативної 
роботи.

8

3 Періодизація розвитку особистості. Виконання реферативної роботи. 5
4 Психічні процеси та їхній вплив на ефективність навчання. Виконання

реферативної роботи.
10

5 Стилі педагогічного спілкування. Виконання реферативної роботи. 10
6 Інноваційні технології організації навчального процесу. Виконання 

реферативної роботи.
15

7 Підготовка до заліку. 10
Разом 66

6. Індивідуальні завдання
Не передбачено навчальним планом

7. Методи контролю
Для студентів денної форми навчання

у якості поточного контролю передбачено оцінювання самостійної роботи. 
Самостійна робота передбачає виконання таких видів самостійної роботи:
1) Практична  робота на  тему  «Вплив  пізнавальних  процесів  на  ефективність

навчання школяра». Студентові потрібно провести психологічну діагностику пізнавальних
процесів в учня середньої школи за допомогою наступних методик: методика діагностики
стилів  кодування  інформації  (Є. В. Фролова),  шкала  переважання  першої  або  другої
сигнальної  системи (СС) з  опитувальника «Риси характеру й  темпераменту»,  методика
визначення  переважного  типу  запам’ятовування,  методика  визначення  типу  мислення
(Г. В. Резапкіна). Психодіагностичні методики надаються викладачем під час навчальних
занять або можуть бути самостійно знайдені студентом у психологічній літературі.

Робота  передбачає  також аналіз  отриманих  результатів  діагностики,  співбесіду з
учнем,  в  ході  якої  аналізується  його академічна  успішність  та  навчальні  переваги  або
труднощі  та  формулювання  висновків  щодо  взаємозв’язку  особливостей  пізнавальної
сфері із успішністю його навчання.

За  результатами  роботи  студент  готує  звіт  у  письмовій  формі.  Звіт  повинен
включати: титульний аркуш, соціально-демографічну характеристику досліджуваного (вік,
стать, сфера діяльності тощо), результати психологічної діагностики у вигляді таблиці з
сирими показниками тестування, змістовну інтерпретацію результатів та висновки.

2) Практична  робота на  тему  «Стиль  педагогічного  спілкування»,  в  якому
студентові  потрібно  провести  критичну  оцінку  себе  у  ролі  вчителя  (підчас  або  після
проходження  педагогічної  практики).  Студентові  потрібно  провести  психологічну
діагностику  власного  стилю  педагогічного  спілкування  за  допомогою  опитувальника,
виконати оброблення результатів згідно до ключа та їхню змістовну інтерпретацію. 



За  результатами  роботи  студент  готує  звіт  у  письмовій  формі.  Звіт  повинен
включати: титульний аркуш, соціально-демографічну характеристику досліджуваного (вік,
стать, сфера діяльності тощо), результати психологічної діагностики у вигляді таблиці з
сирими показниками тестування, змістовну інтерпретацію результатів та висновки.

3) Доповідь  на  одну  з  обраних  тем  (або  на  тему,  запропоновану  студентом),  які
виходять  за  межі  лекційного  матеріалу.  Цей  вид  роботи  не  є  обов’язковим  та  надає
можливості отримати додаткові бали за активність підчас навчальних занять. Орієнтовні
теми доповідей наведено у додатку.

Для студентів заочної форми навчання
у  якості  поточного  контролю  передбачено  оцінювання  самостійної  роботи.

Студентам  заочного  відділення пропонується  виконання  контрольної  роботи,  яка
складається з двох завдань . 

Перше завдання містить питання теоретичного характеру. Відповідь на це питання
повинна складати самостійне осмислення теоретичного матеріалу з відповідної теми. 

Друге  завдання  стосується  розкриття  певної  проблеми  навчальної  діяльності  або
системи навчання. 

Роботу розподілено на 20 варіантів, який може бути обраний студентом самостійно
або за вибором викладача. Варіанти контрольної роботи наведено у додатку.

У якості  семестрового контрольного заходу передбачено складання  заліку  для
студентів денної і заочної форми навчання. 

Перше  завдання  містить  питання,  яке  відбиває  розуміння  матеріалу  першого
розділу «Основні підходи до навчальної діяльності». Друге завдання стосується розкриття
матеріалу  другого  розділу  «Психологія  навчального  процесу».  Третє  завдання  містить
питання, яке спрямоване на оцінювання засвоєння матеріалу за третім розділом «Освітні
технології». 

Роботу розподілено на 20 варіантів. Номер варіанту роботи може бути закріплений
за студентом шляхом випадкового вибору або за вибором викладача. 

Питання до заліку «Психологія навчальної діяльності»
1. Парадигми  освіти:  ціннісно-культурна,  академічна,  технократична,  професійна,

гуманістична.
2. Психоаналітичний підхід до розуміння навчальної діяльності 
3. Когнітивний підхід до розуміння навчальної діяльності
4. Біхевіористський підхід до розуміння навчальної діяльності 
5. Екзістенціально-гуманістичний підхід до розуміння навчальної діяльності 
6. Діяльнісний підхід до розуміння навчальної діяльності.
7. Періодизація розвитку особистості (різні підходи)
8. Характеристика періодів розвитку особистості (за Е.Еріксоном)
9. Характеристика періодів розвитку особистості (за Ельконіним-Давидовим)
10. Основні поняття педагогічної психології: зона найближчого розвитку, новотвір, криза

розвитку (Л.С.Виготський)
11. Роль сенсорно-перцептивних процесів у навчальній діяльності
12. Стилі кодування інформації і їхній вплив на ефективність навчання
13. Роль уваги в процесі навчання
14. Роль пам'яті в навчальній діяльності
15. Характеристика й порівняльний аналіз основних видів пам'яті
16. Ефекти й закони пам'яті
17. Роль мислення в навчальній діяльності
18. Види мислення і їхній вплив на процес засвоєння знань
19. Розвиток мислення в шкільному віці (стадії розвитку по Ж.Піаже, і ін.)
20. Поняття стиль навчання. Рівні стильової поведінки. 



21. Когнітивно-стильові характеристики навчальної діяльності.
22. Регуляція навчальної діяльності. 
23. Види навчальних мотивів і їхній вплив на ефективність навчання
24. Мотиваційні аспекти шкільного навчання.
25. Стилі педагогічного спілкування
26. Вплив стилю педагогічного спілкування на ефективність навчання
27. Проблема поєднання методу навчання й стилю навчання
28. Освітні  технології:  система  розвивального  навчання,  нейропсихологічний  й

психофізіологічний супровід навчальної діяльності, статева диференціація в навчанні.
29. Порівняльний  аналіз  різних  парадигм  в  утворенні:  когнітивно-орієнтована  й

особистісно-орієнтована парадигми.
30. Порівняльний  аналіз  різних  підходів  до  навчання  (західний/незахідний,

диференційований, збагачувальний тощо)

8. Схема нарахування балів
Розподіл балів для денної форми навчання

Поточний контроль та самостійна робота
Разом Залік Сума

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6

40 60 100
5 5 5 10 10 5

Студент є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання
практичної роботи  за темою 4 (мінімальна кількість балів 10).

Практична  робота за  темою  4  «Вплив  пізнавальних  процесів  на  ефективність
навчання школяра» оцінюється у 25 балів, які розподіляються на 20 балів за зміст роботи
(коректність  проведеного  завдання,  якість  обробки  та  інтерпретації  результатів,
грамотність зроблених висновків) та 5 балів за своєчасність виконання роботи. 

Критерії оцінювання практичної роботи

Показник, що
оцінюється 

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-5

Практична робота складена у встановлений викладачем термін. У разі
складання роботи після встановленого терміну бали за своєчасність не
виставляються.

Зміст роботи
0-20

-  самостійність виконання (у разі  доведеного плагіату бали за роботу
анулюються);
-  відповідність  кількості  досліджуваних  та  використаних  методик
вимогам практичної роботи; 
- коректність застосування і обробки психодіагностичних методик;
- грамотність і коректність інтерпретації результатів та висновків;
- обґрунтованість аргументації та висновків;
-  відповідність  формальним  критеріям  (структура,  послідовність  та
логічність, грамотність, якість оформлення тощо).

Практична робота  за темою 5 «Стиль педагогічного спілкування» оцінюється у 15
балів, які розподіляються на 10 балів за зміст роботи та 5 балів за своєчасність виконання
роботи.  

Критерії оцінювання практичної роботи



Бали та показник,
що оцінюється  

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-5

Практична робота складена у встановлений викладачем термін. У разі
складання роботи після встановленого терміну бали за своєчасність не
виставляються.

Зміст роботи
0-10

- самостійність виконання;
-  відповідність  кількості  досліджуваних  та  використаних  методик
вимогам практичної роботи; 
- коректність застосування і обробки психодіагностичних методик;
- грамотність і коректність інтерпретації результатів та висновків;
- обґрунтованість аргументації та висновків;
-  відповідність  формальним  критеріям  (структура,  послідовність  та
логічність, грамотність, якість оформлення тощо).

Доповідь надає можливість отримати заохочувальні бали та оцінюється у 10 балів.  

Критерії оцінювання доповіді

Показник,
що

оцінюється

Критерії оцінювання

9-10

У доповіді повністю розкрито зміст обраної теми. Матеріал викладено логічно,
послідовно,  аргументовано,  мова  є  грамотною,  наявний  науковий  стиль
викладення матеріалу, студент демонструє вільне володіння термінологічним
апаратом дисципліни та  матеріалом за темою.  Студент вільно відповідає  на
додаткові питання за темою доповіді. Для підготування доповіді використано
джерела  з  основної  літератури  та  додаткового  матеріалу  або  іншомовних
джерел.

6-8

У доповіді повністю розкрито зміст обраної теми. Матеріал викладено логічно,
послідовно,  аргументовано,  мова  є  грамотною,  наявний  науковий  стиль
викладення матеріалу, студент демонструє вільне володіння термінологічним
апаратом  дисципліни  та  матеріалом  за  темою.  Студент  має  труднощі  із
формулюванням відповідей на додаткові питання за темою доповіді. 

3-5

Зміст доповіді неповністю розкриває зміст обраної теми. Матеріал викладено
із порушенням логіка або послідовності, мова є побутовою. Загалом присутнє
володіння  термінологічним  апаратом  дисципліни  та  матеріалом  за  темою.
Студент має труднощі із формулюванням відповідей на додаткові питання за
темою доповіді.

0-2
Доповідь  не  розкриває  обрану тему. Студент  не  орієнтується  у  начальному
матеріалі, який винесено на доповідь.

Розподіл балів для заочної форми навчання

Поточний контроль та самостійна робота
Разом Залік Сума

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6

40 60 100
20 20



Студента є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання
контрольної роботи (мінімальна кількість балів 10).

Контрольна (реферативна) робота оцінюється у 40 балів, які розподіляються по 20
балів за кожне питання.  

Критерії оцінювання контрольної (реферативної) роботи 
для заочної форми навчання

Показник, що
оцінюється

Критерії оцінювання

Зміст питання
0-20

- самостійність, оригінальність;
-  використання  основної  літератури  та  додаткового  матеріалу  або
іншомовних джерел;
-  відповідність  формальним  критеріям  (структура,  володіння  сучасним
науковим  матеріалом.  послідовність  та  логічність,  обґрунтованість
аргументації та висновків, грамотність, якість оформлення тощо);
- вміння застосовувати теоретичні знання для рішення практичних завдань.

Залікова робота є письмовою роботою, яка складається із  трьох завдань, кожне
завдання оцінюється у 20 балів, сумарно 60 балів за роботу. 

Критерії оцінювання залікової роботи
Бали за

контрольне
питання 

Критерії оцінювання

18-20 У  відповіді  повністю  розкрито  зміст  питання.  Матеріал  викладено  логічно,
аргументовано, мова є грамотною, науковий стиль викладення матеріалу, вільне
володіння термінологічним апаратом дисципліни. У відповіді продемонстровано
високий  рівень  володіння  матеріалом,  що  було  викладено  на  лекціях,  та
додатковим матеріалом, що винесено для самостійної роботи. 

14-17 Відповідь  досить  повно  розкриває  зміст  питання  або  розкриває  основні
(найважливіші) аспекти у запитанні, студент володіє термінологічним апаратом
дисципліни.  У викладеному матеріалу студент має помилки із аргументацією
відповіді,  недостатня  логічність  та  послідовність  викладення  матеріалу.  У
відповіді  продемонстровано  високий  рівень  володіння  матеріалом,  що  було
викладено на лекціях, та середній рівень володіння додатковим матеріалом. 

10-13 Відповідь на контрольне питання є неповною, розкриває тільки деякі аспекти
навчального  матеріалу.  Студент  припускається  помилок  у  використанні
термінології  навчальної  дисципліни.  Рівень  володіння  матеріалом,  що  було
викладено на лекціях, та додатковим матеріалом  є середнім.

5-9 У відповіді  допущено суттєві  помилки,  які  свідчать про незнання лекційного
матеріалу  або  обов’язкової  літератури;  студент  слабо  володіє  термінологією
дисципліни.

0-4 Відповідь  практично  відсутня,  студент  демонструє  незнання  лекційного
матеріалу або обов’язкової літератури; не володіє термінологією.

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для заліку



50– 100 зараховано

1-49 не зараховано

9. Рекомендована література
Основна література

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. - 4-е изд., 
стереотип. - М.: Издательский центр "Академия", 1999. -672 с.

2. Балл Г. О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності // Педагогіка і психологія. - 1994. - 
№ 2. - С. 3-11.

3. Булах І. С. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: 
Навчально-методичний посібник / І. С. Булах, Л. В. Долинська; М-во освіти і науки 
України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2002. - 114 с.

4. Вікова психологія: навчальний посібник / За ред. Г. С. Костюка. - Київ: Радянська школа, 
1976. - 269 с.

5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник. / За ред. О. В. Скрипченко, Л. В. 
Долинська, З. В. Огороднічук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.

6. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія. Навчальний посібник. К.: Центр учбової 
літератури2017 – 120 с.

7. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6-ти томах. - М.: Педагогика, 1992
8. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования / В.В. Давыдов. - М., 1986. 200 с. 
9. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М., 1996. –  195 с.
10. Дусавицкий А.К. Развивающее образование: теория и практика / А.  К. Дусавицкий. – 

Харьков, 2002. – 146 с.
11. Дусавицкий А. К. Развитие личности в учебной деятельности. - М.: Дом педагогики, 1996. 

- 208 с. 
12. Дуткевич Т.В.Дитяча психологія. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 

2017 – 424 с.
13. Єжова Т. Є. Соціальна реабілітація дітей-інвалідів : навч. посіб. / Т. Є. Єжова. — К.: Київ, 

ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. — 284 с.
14. Закон України “Про освіту” [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – 23.05.1991 

№ 1060-XII, редакція від 26.01.2016. – ВВР, 2016, №10.– ст.100. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.

15. Заброцький М. М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. - Тернопіль: 
Навчальна книга - Богдан, 2001. - 112 с.

16. Заброцький М. М. Педагогічна психологія. Курс лекцій. - К., 2000. - 100 с.
17. Капська А.Й.  Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей  Навч. посіб. - К.: 

Центр учбової літератури, 2012. - 232 с.
18. Концепція розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 

року /http://www.mon.gov.ua/gr/obg/2008/18_04_08.doc
19. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія. 2-ге видання.Навчальний посібник. К.: 

Центр учбової літератури, 2017 – 124 с.
20. Лаврик Г.В. Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство. Навчальний 

посібник рекомендовано МОН України. К.: Центр учбової літератури2017 – 208 с.
21. Максименко Д.С. Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими 

можливостями здоров'я. Практична психологія К.: Центр учбової літератури, 2018 –120 с.
22. Максименко Д.С.  Психологічні особливості криз підліткаК.: Центр учбової літератури, 

2018 –200 с.
23. Максименко Д.С.  Розвиток розумової діяльності дітей дошкільного віку підліткаК.: Центр

учбової літератури, 2018 –192 с.
24. Максименко С.Д. Загальна психологія. 3-є видання. Навчальний посібник. – К.: Центр 

учбової літератури, 2017 – 272 с.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://www.mon.gov.ua/gr/obg/2008/18_04_08.doc


25. Практика розвивального навчання / за ред. О. К. Дусавицького. – Харків : ХНУ, 2004. – 192
с. 

26. Репкин В.В., Репкина Н.В. Развивающее обучение: теория и практика. Томск: "Пеленг", 
1997. - 288 с.

27. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібник для студ. вищих пед. 
навч. закл. – К.: Вища школа, 2004. – 336 с.

28. Сергєєнкова О.П. Педагогічна психологія. Навчальний посібник. К.: Центр учбової 
літератури, 2017 –168 с.

29. Тітов І. Г. Особистісне становлення дитини: суб’єктний вимір: монографія – К. : ВЦ 
«Академія», 2015. - 152 с.

30. Шевців З. М. Основи інклюзивної педагогіки К.: Центр учбової літератури, 2017 – 248 с.
31. Шевців З.М. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в 

інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу К.: Центр учбової 
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Допоміжна література
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Режим доступа:  conf.stavsu.ru/_WordDocs/604.doc
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Додаток

Орієнтовні теми доповідей:
1. Міжпівкульова асиметрія й індивідуальні розходження в навчальній діяльності.
2. Когнітивно-стильові характеристики навчальної діяльності.
3. Мотиваційні аспекти шкільного навчання.
4. Мотиваційні аспекти навчання у вищій школі.
5.  Збагачувальний підхід до навчальної діяльності.
6. Диференційований підхід до навчальної діяльності.
7. Особистісно-орієнтований підхід до навчальної діяльності  .
8. Система розвивального навчання.
9. Діяльнісний підхід до навчальної діяльності.
10. Нейропсихологічний супровід навчальної діяльності.  
11. Психофізіологічний супровід навчальної діяльності.  
12. Підходи  до  навчання  дітей  з особливими  потребами  (аутизм,

гіперактивність/дефіцит  уваги,  соціально-педагогічна  занедбаність,  відставання  в
розумовому розвитку).

13. Способи  педагогічного  впливу  на  дітей  з нездатністю  до  навчання  (дислексія,
дискалькулія, дисграфія).

14. Нейропсихологічні й психогенетичні чинники шкільної неуспішності.
15. Статева диференціація в навчанні.
16. Формування  персонального  пізнавального  стилю.  Проблема  поєднання  стилю

навчання й методу навчання. 
17. Проблема готовності до шкільного навчання.
18. Гендерна асиметрія в освіті. 

Варіанти контрольної роботи
(для студентів заочної форми навчання)

Варіант 1
1. Психоаналітичний підхід до розуміння навчальної діяльності.
2. Міжпівкульова асиметрія й індивідуальні розходження в навчальній діяльності.
Варіант 2
1. Когнітивний підхід до розуміння навчальної діяльності.
2. Мотиваційні аспекти шкільного навчання.
Варіант 3
1. Біхевіористський підхід до розуміння навчальної діяльності.
2. Мотиваційні аспекти навчання у вищій школі.

http://www.psiholibrary.com.ua/
http://dspace.univer.kharkov.ua/
http://nus.org.ua/


Варіант 4
1. Екзістенціально-гуманістичний підхід до розуміння навчальної діяльності.
2. Психофізіологічний супровід навчальної діяльності.
Варіант 5
1. Діяльнісний підхід до розуміння навчальної діяльності.
2.  Підходи  до  навчання  дітей  з особливими  потребами  (аутизм,

гіперактивність/дефіцит  уваги,  соціально-педагогічна  занедбаність,  відставання  в
розумовому розвитку).

Варіант 6
1. Періодизація розвитку особистості (різні підходи).
2. Когнітивно-стильові характеристики навчальної діяльності.
Варіант 7
1. Характеристика періодів розвитку особистості (за Е.Еріксоном).
2.  Формування  персонального  пізнавального  стилю.  Проблема  поєднання  стилю

навчання й методу навчання.
Варіант 8
1. Характеристика періодів розвитку особистості (за Ельконіним-Давидовим).
2. Нейропсихологічний супровід навчальної діяльності.
Варіант 9
1. Основні поняття педагогічної психології: зона найближчого розвитку, нововитвір,

криза розвитку (Л.С.Виготський).
2. Нейропсихологічні й психогенетичні чинники шкільної неуспішності.
Варіант 10
1. Роль сенсорно-перцептивних процесів у навчальній діяльності.
2. Педагогічна діяльність у розвивальному навчанні.
Варіант 11
1. Стилі кодування інформації і їхній вплив на ефективність навчання.
2. Статева диференціація в навчанні.
Варіант 12
1. Когнітивні стилі і їхній вплив на ефективність навчання.
2. Особистісно-орієнтований підхід до навчальної діяльності.
Варіант 13
1. Роль уваги в процесі навчання.
2. Збагачувальний підхід до навчальної діяльності.
Варіант 14
1. Роль пам'яті в навчальній діяльності.
2. Гендерна асиметрія в освіті.
Варіант 15
1. Характеристика й порівняльний аналіз основних видів пам'яті та їхній вплив на

процес навчання.
2.  Способи  педагогічного  впливу на  дітей  з нездатністю  до  навчання  (дислексія,

дискалькулія, дисграфія).
Варіант 16
1. Ефекти й закони пам'яті та їхнє використання у процесі навчання.
2. Проблема готовності до шкільного навчання.
Варіант 17
1. Роль мислення в навчальній діяльності.
2. Диференційований підхід до навчальної діяльності.
Варіант 18
1. Види мислення і їхній вплив на процес засвоєння знань.
2. Вплив стилів педагогічного спілкування на ефективність навчальної діяльності.
Варіант 19



1. Розвиток мислення в шкільному віці (стадії розвитку по Ж.Піаже, і ін.).
2. Система розвивального навчання.
Варіант 20
1. Поняття стиль навчання. Рівні стильової поведінки.
2. Діяльнісний підхід до навчальної діяльності.
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