
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни  

«Сучасна педагогічна психологія» 

Викладач – доц. Мазоха Інна Степанівна 

 

Питання для дискусії:  

1. В чому полягає зв'язок педагогічної психології із педагогічною 

діяльністю вчителя? 

2. Визначте основні завдання сучасної педагогічної психології як науки. 

Проаналізуйте проблеми педагогічної психології в Україні.  

3. Розгляньте внесок українських вчених у становлення педагогічної 

психології: М.І.Алексєєва, Г.О.Балл, І.Д.Бех, М.Й.Боришевський, 

І.С.Булах, С.Д.Максименко, О.Я.Чебикін та інші. Результати 

представте у вигляді тез.  

4. Чи буде учень вчитися, якщо у нього відсутня пізнавальна потреба? 

Чим буде для нього у цьому випадку учіння? Чи може у таких умовах 

відбуватися засвоєння знань?  

5. Чи відрізняється, на вашу думку, зміст понять «засвоєння» та 

«учіння»? Доведіть свою думку.  

6. Які види учбових дій виділяються у структурі учбової діяльності? 

Проілюструйте відповідь прикладом вашої профільної дисципліни.  

7. Чим відрізняється учбова діяльність від інших основних видів 

діяльності (гра, праця, спілкування)? Чим вони схожі? Складіть 

порівняльну таблицю. 

8. Визначте характер мотивації учіння, виходячи із наступних 

характеристик поведінки учнів: а) школяр схильний задавати вчителю 

питання, прагнучи отримати додаткову інформацію щодо навчального 

предмету; б) часто цікавиться ставленням товаришів до виконаного 

ним завдання; в) проявляє інтерес до аналізу власних помилок; 

г) розв’язує задачі, щоб показати, що він не гірший за інших; 

д) вчиться, тому що примушують дорослі; е) впоравшись із задачею, 

шукає інші способи її розв’язання; ж) відчуває задоволення, надаючи 

допомогу товаришам у виконанні завдань.  

9. Серед перерахованих мотивів учбової діяльності школярів визначте 

такі, що характерні для молодших школярів, для підлітків та для 

старшокласників. Відповідь аргументуйте. а) прагнення до успіху задля 



ствердження себе у ролі здібної людини; б) бажання отримати хорошу 

оцінку; в) бажання бути «справжнім школярем»; г) бажання заслужити 

схвалення батьків; д) прагнення отримати освіту; е) інтерес до самого 

процесу учіння, до учбових дій; ж) інтерес до знань, до явищ, які 

вивчаються; з) розуміння практичної користі предмету, який 

вивчається, для подальшого оволодіння уміннями та навичками; 

і) прагнення не образити вчителя.  

10. Підготуйте доповідь за темами: • «Пізнавальний інтерес як 

продуктивний мотив учіння»; • «Психологічні умови формування вмінь 

самостійно навчатися»; • «Подолання неуспішності в учінні».  

11. Дайте оцінку психологічним теоріям виховання і розвитку особистості.  

12. Порівняйте виховні можливості основних інститутів виховання. 

 

 

*Обравши одне питання, слухач курсів виконує завдання у друкованій формі 

(мінімальний обсяг – 2 сторінки) із додаванням списку використаних джерел. 

Титульна сторінка має віддзеркалювати обране завдання (назву), інформацію 

про виконавця (прізвище, місце професійної діяльності, дату виконання). 

 

 

Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

innamazoha@gmail.com до 04 грудня 2020 року. 
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