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1. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія: Загальна, педагогічна та вікова» 

є: ознайомлення студентів з основними теоретичними підходами до вивчення психічних 

явищ та процесів, отримання знань з теоретичних основ для утворення уявлень про 

психологічні особливості на різних вікових етапах розвитку людини, характеристика 

психічних станів і властивостей на кожному віковому етапі; засвоєння знань з 

педагогічної психології та педагогічні впливи на зростаючу особистість. Набуття 

студентами психологічної компетентності, бажання отримувати психологічні знання, 

застосовувати їх у професійному та повсякденному житті. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія: Загальна, педагогічна та 

вікова» є: ознайомлення студентів з основними поняттями і закономірностями загальної, 

вікової і педагогічної психології; з методологічними принципами психології, розкриття 

психологічних характеристик процесів навчання та виховання, формування практичних 

навичок вивчення психіки дітей різного віку. 

2. Результати навчання 

Згідно освітньо-професійної програми середня освіта (географія), вивчення 

навчальної дисципліни здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

передбачає формування інтегральної, загальних і фахових компетентностей. 

ІК. Здатність особи вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі середньої освіти, що передбачає застосування концептуальних теорій, 

методів освітніх наук і музичної педагогіки й характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності, що будуть сформовані за результатами вивчення курсу: 

ЗК 3. Знання предметної області та розуміння загальних принципів здійснення 

професійної діяльності. ЗК 7. Здатність діяти відповідально та свідомо на основі етичних 

міркувань (мотивів). ЗК 8. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, 

спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня. 

Фахові компетентності: 

ФК 1 Здатність орієнтуватися у специфіці професійної діяльності, оперувати 

категоріально-поняттєвим апаратом психології та педагогіки, визначати і враховувати в 

освітньому процесі вікові, індивідуальні особливості та потреби учнів. ФК 6. Здатність 

здійснювати добір методів і засобів діагностування, корекції особистісного й музичного 

(художнього) розвитку учнів, педагогічного супроводу процесів соціалізації та 

професійного самовизначення художньо обдарованих учнів. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни «Психологія (загальна, педагогічна та 

вікова)» передбачає формування програмних результатів навчання: 

ПРН 2. Знати психолого-педагогічні закономірності навчання, виховання, розвитку учнів, 

їх вікові особливості та освітні потреби. ПРН 17. Здійснювати взаємодію та комунікацію з 

колегами, соціальними партнерами, учнями, вихованцями та їхніми батьками, 

дотримуватись етичних норм у спілкуванні. ПРН 19. Відповідати за створення 

рівноправного і доброчесного освітнього середовища, позитивного психологічного 

клімату, забезпечувати процес виховання і навчання всіх учнів, незалежно від їх 

соціально-культурно-економічного контексту. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:  

- психологічні особливості різних вікових періодів;  

- особливості перебігу вікових психологічних криз;  

- суть психологічних новоутворень кожного вікового етапу; 

-  особливості соціальної ситуації розвитку особистості у різні вікові періоди; 

-  психологію навчання, учіння, виховання. 

На підставі вивченого матеріалу студенти повинні вміти:  

- розпізнавати специфічні вікові новоутворення та особливості особистості;  



- аналізувати причини виникнення тих чи інших психологічних особливостей особистості, 

прогнозувати її поведінку;  

- застосовувати методики діагностики різних психологічних особливостей особистості 

відповідно до її віку; 

- добирати та застосовувати психолого-педагогічні методи корекції психологічних 

утворень особистості. 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни:   Психологія: Загальна, педагогічна та вікова 
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Денна  2  3  5  150 3  30  -  30  -  90  -  іспит 

Заочна   2  3  5  150 
 

 8  -  8  -  134   іспит  

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни 
№ з/п Назва теми/розділу 

дисципліни 

Форми організації навчання в годинах 

Лекції  Семінарські 

 заняття 

Самостійна 

 робота 

Усього 

 

Модуль 1. Загальна психологія 

1.  Психологія  

пізнавальних процесів 

10 10 20 40 

2. Емоційно-вольові 
 процеси 

2 2 10 14 

3.  Індивідуально-психо 

логічні особливості. 

2 2 20 24 

Модуль 2. Вікова психологія 

4. Предмет і методи 
 вікової та  

педагогічної  

психології 

2 2 5 9 

5. Рушійні сили 

 психічного розвитку 

2 2 5 9 

6. Дитяча психологія 2 2 5 9 

7. Психологія дітей 
 шкільного віку 

2 2 5 9 

Модуль 3. Педагогічна психологія 

8. Психологія навчання. 2 2 5 9 

9. Психологія виховання. 2 2 5 9 

10. Психологія педагога 2 2 5 9 

11. Педагогічна 

 взаємодія  

дитини і дорослого 
 як засіб  

організації  

навчального  

середовища 

2 2 5 9 

Усього годин 30 30 90 150 

 



3.3. Тематика семінарських занять 

№ 

  

Назва теми 

1 Виникнення і розвиток свідомості  

2  Увага. Сприймання. Відчуття. Мислення. Пам'ять. Уява 

3  Почуття. Воля. 

4 Історія досліджень особистості. Характер. Темперамент. Здібності. 

5 Індивідуальні психічні властивості молодших школярів 

6 Розвиток особистості в підлітковому віці. 

7 Психологічні особливості старшого школяра. 

8 Індивідуально-типологічні властивості учнів 

9 Психологія навчання 

10 Психологія виховання 

11 Психологія вчителя 

12 Педагогічна взаємодія дитини і дорослого як засіб організації навчального  

середовища 

 

3.5. Самостійна робота 

№ 

  

Назва теми 

1 Психологія учіння.  

2 Психологія навчання.  

3  Психологія виховання. 

4 Педагогічне управління психічним та особистісним розвитком учня. 

5 Психологія педагогічної діяльності та особистості вчителя. 

6 Педагогічна психологія аномальних та екстремальних випадків. 

7 Шляхи попередження шкільної неуспішності учнів. 

8 Психологічний аналіз уроку. 

9 Основні принципи спілкування у виховному процесі. 

10 Стратегія сприяння розвитку дорослості у підлітків. 

11 Фактори авторитету вчителя в учнівському колективі. 

12 Психологія дітей молодшого шкільного віку. Психологія підлітків. Психологія 

ранньої юності 

4. Форми і методи навчання 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи:  

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, доповіді, 

презентація завдань для семінарських занять, участь в інтерактивних обговореннях. 

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; картки для самостійної 

роботи, конспекти занять.  

Комп’ютерного контролю: презентації доповідей та творчих проектів.  

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 

5. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Підсумкова оцінка складається з таких елементів: 

– робота на семінарських заняттях – 60 балів  

– екзамен – 40 балів. 

Під час підсумкового контролю враховуються результати студента за усіма видами 

навчальної роботи згідно зі структурою залікових кредитів.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти  



 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий 

 модуль3 
40  100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

5  5   5 5  5  5   5  5  5  5  5  5 

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Оцінка за навчальну дисципліну виводиться відповідно до такої шкали оцінювання, 

затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Зараховано 

A (90–100) Відмінно 

B (80–89) Дуже добре 

C (70–79) Добре 

D (60–69) Задовільно 

E (50–59) Достатньо 

Не зараховано 

FX (35–49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1–34) 

(незадовільно)  

з обов’язковим повторним 

курсом 

А – «зараховано» – якщо студент набрав 90–100 балів, глибоко і всебічно знає зміст 

курсу, рекомендовану літературу, наукові першоджерела, логічно мислить і будує 

відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, висловлює своє 

ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із профілем, 

демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок. 

В, С – «зараховано» – коли студент набрав 70–89 балів, твердо знає курс і 

рекомендовану літературу. Добре засвоїв практичні навички, аргументовано викладає 

матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психологічні феномени, але 

припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу.  

D, E – «зараховано» – якщо студент набрав 50–69 балів, в основному знає курс, 

рекомендовану літературу, але непереконливо відповідає, плутає поняття, невпевнено 

почувається, виконуючи практичні завдання, виявляє неточності у знаннях, не вміє 

оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутнім фахом.  

FX – «не зараховано» з можливістю перескладання – коли студент набрав 35–49 

балів, не опанував зміст курсу, вкрай слабо знає загальну літературу курсу, не знає 

наукових фактів, визначень, правил та законів. Часто пропускав лекції та практичні 

заняття. 

F – «не зараховано» з обов’язковим повним курсом – якщо студент набрав 1–34 

бали, не опанував зміст курсу, не знає загальної літератури курсу, не знає наукових 

фактів, визначень, правил та законів. Відсутнє загально-гуманітарне та наукове мислення, 

практичними навичками не володіє. Часто пропускав лекції та практичні заняття. 



Під час підсумкового контролю враховуються результати студента за усіма видами 

навчальної роботи згідно зі структурою залікових кредитів. 

6. Засоби оцінювання 

Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є:  

– стандартизовані тести; 

– проекти (індивідуальні та командні проекти; дослідницько-творчі проекти); 

– доповіді, реферати, презентації за обраною темою;  

– есе; 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– реферування наукової літератури;  

– виконання творчих завдань (доповіді, проекти, огляди тощо); 

7. Форми контролю: 

– поточний контроль (максимально – 60 балів): оцінюється робота студентів на 

семінарських заняттях; виконання завдань для самостійного опрацювання студентами, 

практичних завдань, творчих робіт, презентацій, тестових і письмових робіт; 

– підсумковий контроль (максимально – 40 балів): іспит. Форма проведення – письмова 

Бал, отриманий на іспиті, сума балів, отриманих студентом за різні види виконаної роботи 

у межах курсу, складають підсумкову семестрову оцінку. 

8. Рекомендована література 

8.1. Базова (основна) 

1. Загальна психологія: Підручник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. 

Огороднійчук та ін. - К.: Либідь, 2005. - 464 с. 

2. Скрипченко О.В., Падалка О.С., Скрипченко Л.О. Навчальний  посібник для  

викладачів  психології і педагогіки, аспірантів, студентів педагогічних навчальних 

закладів та курсів   військових  училищ  /О.В. Скрипченко, О.С. Падалка,  Л.О. 

Скрипченко. - К.: Український Центр духовної культури, 2003. - 328 с. 

3. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; За 

ред. Ю.Л. Трофімова. - К.: Либідь, 1999. - 558 с. 

4. Власова О.І. Педагогічна психологія.- Л.: Либідь, 2005. – 400 с.  
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