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ПЕРЕДМОВА 

У сучасній соціально-політичній і культурно-історичній ситуації, що 
склалася в Україні, освіта повинна стати одним із факторів розвитку самої 
держави та трансформації суспільно-політичного та економічного життя 
суспільства.  

Вирішення нових завдань, які постали перед системою освіти 
України, залежить від послідовної демократизації та гуманізації взаємин 
усіх учасників педагогічного процесу, що, в свою чергу, вимагає 
активного впровадження в педагогічну практику психологічних знань. 

Запропонований посібник має допомогти читачам в освоєнні змісту 
одного з найважливіших предметів психолого-педагогічного циклу – 
педагогічної психології. В ньому висвітлено загальні особливості та 
закономірності педагогічного керування розвитком особистості в умовах 
здійснення навчально-виховного процесу.  

Для полегшення роботи над текстом усі розділи завершуються 
завданнями для перевірки засвоєних умінь та списком літературних 
джерел, рекомендованих для самостійного опрацювання.  

У кінці посібника наведено словник психологічних термінів та 
список додаткової літератури, адресований читачам, які прагнуть глибше 
ознайомитися з проблемами, що розглядаються.  

Систематичний виклад матеріалу розпочинається з тексту 
«Конвенції про права дитини», прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 
та ратифікованої Верховною Радою України. Це вираження принципової 
позиції авторів щодо пріоритетності для педагогів прийняття кожної 
дитини, поваги до Людини в ній.  

Як наголошував видатний представник гуманістичної психології 
К.Роджерс, педагог має бути для учня не просто вчителем, а 
фасилітатором (англ. Facilitate – полегшувати, допомагати, від лат. Facilis – 
легкий), тобто полегшувачем її розвитку. 

Автори висловлюють щиру вдячність директору Інституту 
психології ім. Г.С. Костюка, академіку НАПН України, доктору 
психологічних наук, професору С.Д. Максименку за дружню підтримку та 
консультації з найважливіших питань педагогічної та вікової психології. 

Усвідомлюючи, що стислість викладу матеріалу не дала змоги 
розкрити багато важливих проблем, автори будуть вдячними за критичні 
зауваження та поради. 
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Із КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВА ДИТИНИ1 

Прийнята та відкрита для підписання, ратифікації  

та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї ООН  

від 20 листопада 1989 року. 

Набула чинності для України з 27 вересня 1991 року. 

 
 
 
Для цілей цієї Конвенції дитиною є кожна людська істота до 

досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до 
даної особи, вона не досягає повноліття раніше (ст.1). 

Держави-сторони поважають і забезпечують всі права, 
передбачені цією Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в 
межах їхньої юрисдикції, без будь-якої дискримінації незалежно від 
раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших 
переконань, національного, етнічного або соціального походження, 
майнового стану, стану здоров'я та народження дитини, її батьків чи 
законних опікунів або будь-яких інших обставин (ст.2.1). 

В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони 
державними чи приватними установами, що займаються питаннями 
соціального забезпечення, судами, адміністративними чи 
законодавчими органами, першочергова увага приділяється 
якнайкращому забезпеченню інтересів дитини (ст.2.1). 

Держави-сторони зобов'язуються забезпечити дитині такий 
захист і піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до 
уваги права та обов'язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які 
відповідають за неї за законом, і з цією метою вживають всіх 
відповідних законодавчих та адміністративних заходів (ст.2.2). 

Держави-сторони визнають, що кожна дитина має невід'ємне 
право на життя (ст.6.1). 

                                           
1 Конвенція про права дитини. – К., 1995. 
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Держави-сторони забезпечують дитині, здатній сформулювати 
власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, 
що торкаються дитини, причому поглядам дитини надається належна 
увага згідно з її віком і зрілістю (ст.12.1). 

Держави-сторони поважають право дитини на свободу думки, 
совісті та релігії (ст.14.1). 

Держави-сторони визнають право дитини на свободу асоціацій і 
свободу мирних зібрань (ст.15.1). 

Жодна дитина не може бути об'єктом свавільного або 
незаконного втручання в здійснення її права на особисте та сімейне 
життя, недоторканість житла, таємницю кореспонденції або 
незаконного посягання на її честь та гідність (ст.16.1). 

Держави-сторони докладають всіх можливих зусиль для того, 
щоб забезпечити визнання принципу загальної та однакової 
відповідальності обох батьків за виховання та розвиток дитини. 
Батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну 
відповідальність за виховання та розвиток дитини. Найголовніші 
інтереси дитини є предметом основного піклування (ст.18.1). 

Держави-сторони вживають всіх необхідних законодавчих, 
адміністративних, соціальних та просвітніх заходів з метою захисту 
дитини від всіх форм фізичного та психологічного насильства, 
образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і 
брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні 
зловживання з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої особи, 
яка турбується про дитину (ст.19.1). 

Держави-сторони визнають право кожної дитини на рівень 
життя, необхідний для її фізичного, розумового, духовного, 
морального та соціального розвитку (ст.27.1). 

Держави-сторони визнають право дитини на освіту, і з метою 
поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних 
можливостей вони, зокрема: а) вводять безплатну та обов'язкову 
початкову освіту; б) сприяють розвитку різних форм середньої 
освіти, як загальної, так і професійної, забезпечуючи її доступність 
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для всіх дітей, та вживають таких заходів, як введення безплатної 
освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги; в) 
забезпечують доступність вищої освіти для всіх на підставі 
здібностей кожного за допомогою всіх необхідних засобів; г) 
забезпечують доступність інформації та матеріалів в галузі освіти й 
професійної підготовки для всіх дітей; ґ) вживають заходів щодо 
сприяння регулярному відвідуванню шкіл і зниженню кількості 
учнів, які залишили школу (ст.28.1). 

Держави-сторони вживають усіх необхідних засобів, щоб 
шкільна дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на 
повазі до людської гідності дитини та відповідно до цієї Конвенції 
(ст.28.2). 

Держави-сторони погоджуються щодо того, що освіта дитини 
мас бути спрямована на: а) розвиток особи, талантів, розумових і 
фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі; б) виховання 
поваги до прав людини та основних свобод, а також принципів, 
проголошених в Статуті Організації Об'єднаних Націй; в) виховання 
поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови та 
національних цінностей країни, у якій дитина проживає, до країни її 
походження та цивілізацій, відмінних від її власної; г) підготовку 
дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння 
миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між 
усіма народами, етнічними та національними і релігійними групами, 
а також особами з корінного населення; ґ) виховання поваги до 
навколишньої природи (ст.29.1). 

Держави-сторони визнають право дитини на відпочинок і 
дозвілля, право брати участь в іграх та розважальних заходах, що 
відповідають її віку, та вільно брати участь в культурному житті та 
займатися мистецтвом (ст.1.1). 

Держави-сторони визнають право дитини на захист від 
економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка 
може являти небезпеку для здоров'я, бути перешкодою в одержанні 
нею освіти чи завдавати шкоду її здоров'ю, фізичному, розумовому, 
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духовному, моральному та соціальному розвитку (ст.32.1). 
Держави-сторони вживають всіх необхідних заходів, 

включаючи законодавчі, адміністративні та соціальні, а також заходи 
в галузі освіти, щоб захистити дітей від незаконного зловживання 
наркотичними засобами та психотропними речовинами, як вони 
визначені у відповідних міжнародних договорах, та не допускати 
залучення дітей до протизаконного виробництва таких речовин та 
торгівлі ними (ст.33). 

Держави-учасниці зобов'язані захищати дитину від усіх форм 
сексуальної експлуатації та сексуальних розбещень. З цією метою 
держави-сторони, зокрема, вживають на національному, 
двосторонньому та багатосторонньому рівнях всіх необхідних 
заходів щодо запобігання: а) схилянню або примушуванню дитини до 
будь-якої незаконної сексуальної діяльності; б) використанню дітей з 
метою експлуатації в проституції або в іншій незаконній сексуальній 
практиці; в) використанню дітей з метою експлуатації в порнографії 
та порнографічних матеріалах (ст.34). 
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Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

1.1. Предмет педагогічної психології 

Місце педагогічної психології в системі психологічних наук 

Для сучасної науки характерними є тенденції до інтеграції 
наукового знання. Інтегративний характер науки, починаючи з другої 
половини XX століття, все більше проявляється в тому, що її центром 
поступово стає знання про людину, яке розробляється психологією 
(Ж.Піаже, Б.Г.Ананьєв, Б.М.Кедров). На думку Б.Г.Ананьєва, 
диференціація та поглиблення вивчення людини при паралельній 
інтеграції різноманітних досліджень у цьому напрямі зумовлюють ту 
обставину, що проблема людини стає загальнонауковою проблемою. 
В своєму виступі на XVIII Міжнародному психологічному конгресі 
Ж.Піаже наголошував, що «психологія посідає центральне місце не 
лише як продукт усіх інших наук, але і як можливе джерело 
пояснення їх формування і розвитку»1.  

Із розвитком психології як науки поступово виокремилися і 
набули самостійного значення окремі галузі психологічного знання, 
зокрема, загальна, вікова, педагогічна, соціальна, генетична 
психологія, інженерна, військова, медична, юридична, космічна 
психологія, психологія праці, психологія менеджменту, спортивна 
психологія, психологія мистецтва, патопсихологія, зоопсихологія 
тощо. Всі зазначені галузі мають свій специфічний предмет2 та 
методи вивчення своєрідності психічної діяльності в залежності від 

                                           
1 Пиаже Ж. Психология, междисциплинарные связи и система наук// XVIII 

Международный психологический конгресс. 4-11 авг. 1966 г. - М., 1969. - С. 155.  
2 Нагадаємо, що під предметом науки розуміють ту сферу діяльності, яка нею 

вивчається. 
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умов праці в тій чи іншій сфері людського життя й діяльності та 
вимог останніх до психологічних детермінант особистості. 

Педагогічна психологія, будучи галуззю психологічного знання, 
на ньому і фундується, зокрема на знаннях про психічний розвиток 
людини, про рушійні сили, індивідуальні, статеві та вікові 
особливості такого розвитку тощо. Відтак педагогічна психологія 
пов’язана з іншими галузями психології, насамперед, із віковою 
психологією, яка вивчає вікову динаміку та індивідуальний розвиток 
психічних процесів і психічних властивостей особистості, що 
розвивається, тоді як педагогічна психологія з'ясовує умови і фактори 
формування психічних новоутворень під впливом навчання і 
виховання. При цьому і вікова, і педагогічна психологія базуються на 
знанні загальної психології, яка досліджує «закономірності розвитку і 
проявів психічних явищ та їхні механізми»1. 

Водночас педагогічна психологія тісно пов’язана із багатьма 
іншими науками. Її зв’язок із філософією, соціологією, педагогікою, 
фізіологією, лінгвістикою, культурологією, антропологією та іншими 
науками зумовлений, по-перше, тим, що педагогічна психологія є 
конкретною галуззю психологічного знання, а по-друге, специфікою 
педагогічного процесу, який за своїми метою та змістом є процесом 
передачі соціокультурного досвіду, що акумулює у мовній, знаково-
символічній, метафоричній формі досягнення людської цивілізації. 

Предмет педагогічної психології 

Педагогічна психологія має спільний із віковою психологією 
об’єкт вивчення – людину, однак предмети цих наук досить різні. 
Якщо вікова психологія вивчає закономірності та механізми 
психічного розвитку людини, специфіку її особистісного формування 
на різних етапах індивідуального життя, то предметом педагогічної 
психології є, насамперед, психологічні закономірності розвитку 
особистості в процесі навчання та виховання.  

Виникнення вітчизняної педагогічної психології як самостійної 

                                           
1 Основи загальної психології / За ред. С.Д.Максименка. - Київ, 1998. - Стор.4.  




