
3

Ç Ì ² Ñ Ò

ПЕРЕДМОВА ............................................................................................. 6

ЧАСТИНА I. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ ................................................... 13

Розділ 1. Програмні матеріали .............................................................. 14
1.1. Навчальна програма з вікової психології ............................... 14
1.2. Робоча навчальна програма ................................................. 23

Пояснювальна записка .........................................................24
Навчально�тематичний план ................................................ 31
Плани навчального курсу ..................................................... 34

Зміст лекційних занять .................................................... 34
Зміст практичних занять.................................................. 38
Зміст індивідуальної роботи (ІРС)
та самостійної роботи (СРС) .............................................. 41

Розділ 2. Змістові модулі ........................................................................ 46
Модуль 1. Вікова психологія як наука і навчальний предмет .......... 46
Лекція 1. Місце вікової психології в системі наукового знання ....... 46
Лекція 2. Витоки вікової психології як науки ............................... 63
Лекція 3. Закономірності психічного розвитку в онтогенезі .............88
Практичне заняття 1. Предмет і завдання вікової психології ..... 103
Практичне заняття 2. Методи вікової психології ...................... 105
Практичне заняття 3. Історія виникнення
і становлення вікової психології як науки .................................. 108
Практичне заняття 4. Розвиток як процес оволодіння
дитиною суспільно�історичним досвідом .................................... 111
Практичне заняття 5. Проблема вікової періодизації
психічного розвитку ................................................................ 114
Модуль 2. Психічний розвиток у дошкільному віці ...................... 117
Лекція 1. Психічний розвиток від дня народження до трьох років ... 117
Лекція 2. Психічний розвиток у період 3–6 (7) років .................... 124
Практичне заняття 1. Психічний розвиток
від дня народження до трьох років ............................................. 134
Практичне заняття 2. Психічний розвиток
у період 3–6 (7) років ............................................................... 138
Модуль 3. Психологія дітей шкільного віку ................................ 140
Лекція 1. Становлення особистості в молодшому шкільному віці ... 141
Лекція 2. Особливості психічного розвитку учнів
середнього шкільного віку ........................................................ 152



4

Лекція 3. Психологія старшокласників ...................................... 168
Практичне заняття 1. Особливості становлення особистості
в молодшому шкільному віці .................................................... 176
Практичне заняття 2. Особливості розвитку психічних
функцій у молодшому шкільному віці ........................................ 178
Практичне заняття 3. Особливості психічного розвитку
в інтервалі 10 (11)–13 (14) років ................................................ 181
Практичне заняття 4. Особливості психічного розвитку
старшокласників ..................................................................... 184

Розділ 3. Завдання з вікової психології .............................................. 187
3.1. Завдання для самоконтролю ............................................... 187
3.2. Завдання до екзамену ........................................................ 196
3.3. Варіанти контрольних робіт ............................................... 200
3.4. Орієнтовні тематичні напрямки курсових робіт ..................... 201

Психологія дітей дошкільного віку ...................................... 201
Психологія школяра .......................................................... 203

ЧАСТИНА IІ. ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ .................................. 207

Розділ 4. Програмні матеріали ............................................................ 208
4.1. Навчальна програма з педагогічної психології ....................... 208
4.2. Робоча навчальна програма ................................................. 211

Пояснювальна записка ....................................................... 212
Опис дисципліни ............................................................... 215
Плани навчального курсу .................................................... 218

Зміст лекційних занять ................................................... 218
Зміст практичних занять ................................................. 221
Зміст індивідуальної роботи (ІРС)
та самостійної роботи (СРС) ............................................. 223

Розділ 5. Змістові модулі ...................................................................... 225
Модуль 1. Педагогічна психологія як наука
і навчальний предмет ............................................................... 225
Лекція 1. Місце педагогічної психології
в системі наукового знання ....................................................... 225
Лекція 2. Короткий історичний нарис виникнення
і становлення педагогічної психології ........................................ 235
Практичне заняття. Педагогічна психологія
в системі наукового знання ....................................................... 248
Модуль 2. Навчання і виховання як феномени
педагогічної психології ............................................................ 251
Лекція 1. Закономірності навчального процесу ............................ 251
Лекція 2. Психологія учіння ..................................................... 263
Лекція 3. Закономірності виховного впливу ................................ 269



5

Практичне заняття 1. Закономірності навчання ....................... 280
Практичне заняття 2. Проблема учіння та научіння
в педагогічній психології .......................................................... 282
Практичне заняття 3. Особливості виховного впливу ................ 285
Модуль 3. Суб’єкт педагогічної діяльності як феномен
педагогічної психології ............................................................ 287
Лекція. Психологія особистості вчителя і закономірності
педагогічної діяльностії ........................................................... 287
Практичне заняття. Особливості педагогічної діяльності .......... 297

Розділ 6. Завдання з педагогічної психології ..................................... 300
6.1. Завдання для самоконтролю ............................................... 300
6.2. Завдання до екзамену ........................................................ 311
6.3. Варіанти контрольних робіт ............................................... 315
6.4. Орієнтовні тематичні напрямки курсових робіт ..................... 317

Психологія дітей дошкільного віку ...................................... 317
Психологія школяра .......................................................... 318

Розділ 7. Інтегровані завдання з вікової
і педагогічної психології ....................................................................... 321

Список літератури до навчальних курсів
(вихідне інформаційне забезпечення) ......................................... 330

Основна література .................................................................. 330

Додаткова література ............................................................... 331

ДОДАТКИ .............................................................................................. 344
Додаток А. Орієнтовна схема психолого�педагагогічної
характеристики на дитину дошкільного віку .............................. 344
Додаток Б. Психолого�педагогічна характеристика
на особистість (шкільний вік) ................................................... 346
Додаток В. Орієнтовна психолого�педагогічна
характеристика на клас............................................................ 347
Додаток Г. Орієнтовні напрямки вивчення причин
неуспішності учнів .................................................................. 349
Додаток Д. Орієнтовні напрямки вивчення
індивідуально�типологічних особливостей учнів ......................... 349
Додаток Ж. Орієнтовні напрямки вивчення поведінки учнів ........ 350
Додаток 3. Обов’язки вчителя в суфійському вченні .................... 350



6

Ï Å Ð Å Ä Ì Î Â À

Вікова та педагогічна психологія є важливими складовими пси�
хологічної науки в цілому, які визначають розвиток і становлен�
ня більшості її галузей. Урахування вікових та індивідуальних
особливостей особистості в умовах конкретного соціального впли�
ву є провідним принципом у будь�якій галузі психології, ігнору�
вання ж його дискредитує призначення навіть фундаментальних
теоретичних досягнень, посилює їх розрив з практикою педагогі�
чної діяльності.

Традиційно вікова і психологічна психологія вивчаються в
єдності, що є аргументованою позицією. З одного боку, це вияв
стабільних інтеграційних процесів у психології як науці, з іншо�
го – наголошує на необхідності міжгалузевих зв’язків, впровад�
женні синергетичних ідей. Вагомі здобутки вікової та педагогіч�
ної психології, особливо з початку 1990�х років, дозволяють більш
рельєфно окреслити завдання кожної галузі, а, отже, зосередити
увагу на відмінностях між ними. Така дослідницька ситуація аж
ніяк не віддаляє зазначені дисципліни одна від одної, а навпаки:
диференціація наукового пошуку сприяє встановленню міждис�
циплінарних зв’язків на рівні проблем, які, на перший погляд, є
прихованими від дослідників, а тому з’ясування їх змісту розши�
рює і поглиблює наші знання про психологічну природу людини,
дозволяє перейти від задекларованої інформації про неї до прак�
тичної реалізації, прогнозування діяльності, поведінки.

Парадоксально, але розрив між досягненнями науки і прак�
тики з 1990�х років настільки збільшився, що став загрозливим
для вітчизняної системи начання і виховання. Це пояснюється,
зокрема, такими причинами, як: 1) декларативність інформації
за принципом “потрібно”, “учитель повинен” тощо, відсутність по�
яснень щодо конкретних шляхів реалізації таких вимог; 2) недо�
статня психологічна підготовка виконавців (передусім педагогів),
від яких залежить доля асолютної більшості наукових відкрит�
тів; 3) психологія педагогічного повсякдення, яка в ситуації соці�
ально�економічних негараздів (невисока престижність педагогіч�
ної професії, низька заробітна плата тощо) відображає прагнення
педагогів не стільки до професійних здобутків, скільки до профе�
сійного виживання та професійного ігнорування, посилює кризові
явища в системі дитинства та в педагогічній свідомості.
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З огляду на викладене, у посібнику здійснено спробу узагаль�
нити найбільш важливу теоретичну та прагматичну інформацію:
окремо – у віковій психології, окремо – у педагогічній психології.
Попередні видання (2005, 2007 рр.) активно використовувалися
в навчальному процесі у Глухівському національному педагогіч�
ному університеті ім. Олександра Довженка, інших вищих педа�
гогічних навчальних закладах. Отримані зауваження і пропозиції
дозволили удосконалити зміст посібника і підготувати його до пе�
ревидання. Ми прагнули виокремити найбільш актуальну пробле�
матику у віковому діапазоні офіційного дитинства, тривалість
якого визначена вітчизняною навчально�виховною системою (день
народження – 16–18 років). Основна увага акцентується на з’ясу�
ванні особливостей вікового розвитку школярів, специфіки їх на�
вчання і виховання.

Посібник можна використовувати для впровадження кредит�
но�модульної системи організації навчального процесу
(КМСОНП), де, зокрема, на засвоєння навчальних курсів з віко�
вої психології та педагогічної психології передбачено по три кре�
дити (108 годин). Зміст навчальної дисципліни побудований на
основі найбільш відомих підручників і посібників з вікової та пе�
дагогічної психології, зокрема: “Вікова психологія” (за ред.
Г. С. Костюка. – К., 1976), “Возрастная психология”
(Ю. М. Швалб, И. Ф. Муханова. – Донецьк, 2005), “Вікова та пе�
дагогічна психологія” (О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська,
З. В. Огороднійчук та ін. – К., 2001), “Вікова психологія”
(М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К., 2005), “Педагогічна психо�
логія” (за ред. Л. М. Проколієнко, Д. Ф. Ніколенка. – К., 1991),
“Педагогічна психологія” (Т. М. Лисянська. – К., 2000) – та окре�
мих російських видань, передусім: “Возрастная и педагогическая
психология” (под ред. М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова.
– М., 2003), “Психологический справочник учителя” (Л. М. Фри�
дман, И. Ю. Кулагина. – М., 1991), “Педагогическая психология”
(под ред. Н. В. Клюевой. – М., 2003).

Заслуговують на увагу окремі тематичні видання, наприклад,
про підлітків (І. С. Булах. – К., 2003), довідники та енциклопе�
дичні видання (И. Г. Малкина�Пых. – М., 2005; О. М. Степанов. –
К., 2006). Використаний також авторський матеріал, який є ре�
зультатом багаторічних теоретичних узагальнень й експеримен�
тальних досліджень, викладацької роботи.

Навчальні курси з вікової та педагогічної психології – це низ�
ка змістових частин (модулів), які складаються з лекційних,
практичних занять, індивідуальної роботи під керівництвом
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викладача (ІРС), самостійної роботи студентів (СРС),
консультацій, контрольних заходів, іспиту, вихідної бібліо-
графії. У кожному модулі передбачені опорні конспекти лекцій,
які можна також видавати окремими посібниками, та вибіркове
тлумачення основної термінології. Максимальна кількість балів
за кожний модуль може бути отримана в результаті якісного і
своєчасного виконання завдань.

У процесі СРС, підготовки до практичних занять, ІРС необ�
хідно використовувати не лише літературу, яка вказана безпосе�
редньо в кожному модулі, а працювати з усім комплексом вихід�
ного інформаційного забезпечення, зміст якого, звичайно, не може
бути вичерпним. Важливо застосовувати фахову періодику, зок�
рема журнали: “Практична психологія і соціальна робота”, “По�
чаткова школа”, “Рідна школа”, “Педагогіка і психологія”, газе�
ти “Освіта”, “Освіта України”, “Педагогічна газета”, “Психолог”
тощо.

Вихідне інформаційне забезпечення подається одним розділом
для обох галузей психологічного знання і умовно поділяється на
основне та додаткове. Читачі мають самостійно відбирати собі не�
обхідну літературу для використання на практичних заняттях, під
час ІРС та СРС. Вона має власну специфіку поділу, у чому легко
переконатися, якщо порівняти обидва списки першоджерел. Ав�
тор свідомо здійснив цей крок, щоб актуалізувати використання
всіх першоджерел, не обмежуючись тими, які пропонуються як
першочергові для окремого модуля.

Основними принципами побудови посібника є:

1) достовірність і новизна інформації;
2) системність викладу матеріалу як вихідного для розвитку пі�

знавальних інтересів і формування прикладних умінь;
3) встановлення міждисциплінарних зв’язків вікової психології

та педагогічної психології з іншими галузями знання (філосо�
фія, педагогіка, історія тощо);

4) визначення місця вікової психології та педагогічної психології
в системі психологічного знання (вікова психологія, педагогі�
чна психологія – соціальна психологія, диференційна психо�
логія, експериментальна психологія тощо);

5) планомірна взаємодія суб’єктів навчального процесу (викла�
дачів і студентів) на засадах діалогу та монологу;

6) поточний і підсумковий контроль отриманої інформації;
7) поєднання досягнень кредитно�модульної системи організації

навчального процесу з традиційними формами навчальної ро�
боти у вищих навчальних закладах.
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Застосування зазначених принципів дозволяє систематизува�
ти матеріал, подати його у вигляді завершеного інформаційного
циклу, який передбачає різноманітні види діяльності викладача і
студентів та надає змогу виокремити основні проблеми й завдання
в курсі вивчення обох навчальних дисциплін, які репрезентують
окремі галузі психологічного знання.

Як показує досвід, такі посібники повинні виокремлювати
матеріал (елементарні знання з методології психології, провідну
проблематику й завдання, їх експрес�історію, але головне – шля�
хи формування в студентів прикладних умінь і розвиток допит�
ливості), який потрібен для майбутніх педагогів�практиків, щоб
у величезному інформаційному масиві вони не “загубилися”, а орі�
єнтувалися в пошуках таких відомостей, які розвивали б їх про�
фесійну самодостатність, спроможність до наукового пошуку хоча
б у межах свого учнівського класу.

Опорні конспекти лекцій містять основні матеріали, передба�
чені навчальними програмами курсів. Вони не є завершеним ви�
кладом інформації, не претендують на її остаточне узагальнення,
а становлять собою своєрідні “вузлові” пункти, підказки, що до�
помагають студентам зорієнтуватись у величезному інформацій�
ному масиві. В окремих випадках у текстах лекцій згадуються до�
сягнення вчених, щоб узагальнено підкреслити важливість і ори�
гінальність наукових позицій, а вже відповідна деталізація їх жит�
тєвого шляху, тематичних уявлень є компетенцією історії психо�
логії.

У деяких модулях автор навмисно випускає окремі складни�
ки лекційного плану, натомість пропонуючи розглядати їх на
практичних заняттях. Крім того, не висвітлені в посібнику спла�
новані питання лекцій будуть з’ясовуватися викладачем безпосе�
редньо на заняттях. Це сприяє раціональному дозуванню часу,
оскільки усувається потреба конкретизувати питання, основний
зміст яких викладений в опорних лекціях, і навпаки. Така
навчальна стратегія дозволяє передбачити розвиток у студентів
уміння порівнювати інформаційний масив лекційних і практич�
них занять, водночас перешкоджаючи шаблонному сприйманню
досконалих зразків основних напрямків тем, що є передумовою
формування аналітичних якостей особистості. Завдання лектора
полягає не стільки в максимальному викладенні матеріалу нав�
чального курсу, навіть не у виокремленні основних тем, скільки в
їх коментуванні, що підвищує рівень пізнавальної активності сту�
дентів. Важливо окреслити новітню проблематику, проаналізува�
ти її витоки; не поспішати робити узагальнення, а ретельніше
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збирати факти, порівнювати їх, визначати головні і другорядні;
учити сумніватися, здавалося б, у відомій для всіх інформації, але
лише на основі аргументованих уявлень, а не на бездоказовому
запереченні.

Традиційні погляди на ефективність лекцій, які як форма на�
вчального заняття сформувалися в середньовічних університетах
за відсутності кваліфікованих фахівців і величезної кількості ба�
жаючих навчатися, суперечать сучасній практиці педагогічної ді�
яльності. У минулому, дійсно, припустимим було дослівне запи�
сування матеріалу, але лише теоретичного. Нині пізнавальна си�
туація є принципово іншою: в умовах сучасного технічного забез�
печення лекцій (наприклад, мультимедійні аудиторії), необмеже�
ного доступу до різнопланової інформації (біліотеки, засоби масо�
вої інформації, Інтернет тощо) її первинна форма проведення (як
правило, “розповісти про все”, продиктувати) себе вичерпала, а
отже, дискредитувала. Крім того, лекція завжди була прерогати�
вою вчених, які вперше публічно озвучували зміст актуальних тем
завжди на основі власних теоретичних узагальнень і результатів
експериментальних досліджень та мали свої наукові школи.

Про особливість цієї форми навчальних занять, виваженість
її використання свідчить також те, що інформація, яка надається
викладачем, спрямована переважно на аудіювання, тоді як у сен�
сорній сфері провідними є зорові аналізатори. Отже, природа
лекції вже попередньо суперечить біологічній і психологічній
природі людини, наголошує на неординарності цієї форми спів�
праці зі студентами, заперечує її масовість, актуалізує проблему
раціонального впливу викладача на сенсорну сферу студента.

Більш ефективними є практичні і семінарські заняття, які ма�
ють проводитися на основі діалогово�монологічної взаємодії. За�
вдання викладача – роз’яснення (а не повторне пояснення) про�
блемних питань і допомога у формулюванні тематичних узагаль�
нень. Контрольні роботи, варіанти додаткових завдань можна за�
стосовувати як елементи СРС або ІРС, консультацій, контроль�
них заходів. Тематика курсових робіт потенційно сприяє визачен�
ню студентами навчальних перспектив у вивченні певних тем.

Використовуючи КМСОНП, слід пам’ятати, що це не панацея
від навчальних проблем, а лише один із важливих механізмів під�
вищення конкурентоспроможності майбутнього фахівця. Її без�
заперечними перевагами є переорієнтація студентів на індивіду�
альну роботу з викладачем та самостійне опрацювання першодже�
рел. Вивільнення викладача від аудиторного навантаження дійс�
но потенційно сприяє його мобільності, а отже, розширює мож�
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ливості для пізнання кожного студента, забезпечує практичну, а
не декларативну реалізацію диференційованого підходу. Водно�
час не потрібно переоцінювати КМСОНП з її алгоритмізацією на�
вчального процесу. Такі ідеї були популярними в СРСР ще в 1960–
1970�х роках у межах програмованого навчання, тому потрібно
не втратити вітчизняні здобутки, які зовсім не поступаються
КМСОНП, а можливо, й перевершують. Пам’ятати, що сьогодні
існує до чотирнадцяти її різновидів, які створювалися як система
захисту від агресивного освітнього американського впливу, спря�
мованого, зокрема, на безцеремонний відбір для себе європейскої
перспективної інтелектуальної еліти. Отже, потрібно обрати ту
КМСОНП, яка є найбільш прийнятною для вітчизняного освітньо�
го простору і не суперечить нашим освітнім традиціям, не знеці�
нює наукових здобутків попередніх поколінь, не обтяжує викла�
дача додатковими, часто формальними, формами письмових зав�
дань.  Не випадково, Франція і Нідерланди за результатами своїх
референдумів виступили у 2005 році проти Євросоюзу, однак про�
блема інтеграції європейської освіти залишається. Схожі суспільні
процеси відбувалися в Чехії, Ірландії (2009), зараз – у Німеччині
(2010). Очевидно, що справа тут не в протесті проти інтеграцій�
них процесів, а в пошуці оптимальних засобів їх реалізації, які б
задовольняли всіх суб’єктів Євросоюзу, зокрема, сприяли збере�
женню їх національної самобутності.

Українська система освіти, незважаючи на численні негараз�
ди, не поступається за рівнем якості освіті західноєвропейських
країн, і входження в єдиний освітній простір має бути виваже�
ним. Її важливими особливостями завжди були безпосереднє спіл�
кування в системі “викладач – студент” і наставництво, завдяки
чому забезпечувалася наступність поколінь у формуванні науко�
вих ідей, наукових шкіл, зв’язок теорії і практики.

Не становить особливих труднощів навчатися певний термін,
щоб отримати диплом вчителя, набувши необхідні знання, але
надзвичайно важко ним постійно залишатися, щоденно доводя�
чи, передусім, собі право навчати і виховувати інших – молодші,
а інколи й старші покоління. Педагогічні помилки, можливо, ма�
лопомітні, вони, як правило, виявляються з часом і іноді визна�
чають не стільки власні особистісні перспективи, скільки групові,
супільні і навіть державницькі.

Автор висловлює вдячність за доречні побажання, зауважен�
ня до змісту посібника.
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