
Силабус навчальної дисципліни  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ»  

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка  
Спеціальність: 012 Дошкільна освіта  
Освітні програми: Дошкільна освіта. Спеціальна освіта (логопедія). 

Дошкільна освіта. Початкова освіта. Дошкільна освіта. Психологія. 
Рівень вищої освіти:  другий (магістерський)  

Курс: 1  
Семестр: 2   

Факультет  Дошкільної та спеціальної освіти  
Кафедра  Дошкільної освіти  
Викладач(-і)  ПІБ: Попиченко Світлана Сергіївна  

Посада:  доцент кафедри дошкільної освіти 
E-mail: s.s.popychenko@udpu.edu.ua  

Лінк на освітній контент 

дисципліни  
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=3013 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=7969 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=7991 

Посилання на дисципліну, розміщену в середовищі системи дистанційного 
навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини (Moodle)  
Статус дисципліни  Навчальна дисципліна  вибіркового компонента 

Загальний обсяг дисципліни:  
кредити ЄКТС / години  

90 год. 

3 кредити 
Обсяг дисципліни (години) та 

види занять  
Денна форма: лекції (16 год.), практичні (14 год.), самостійна робота 

(60 год.)  
Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (4 год.), самостійна робота 

(80 год.)  
Політика дисципліни  Академічна доброчесність. Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання. 

Відвідування занять. Обов’язкове. 
Що будемо вивчати?   Предмет вивчення дисципліни: актуальні проблеми сучасних досліджень з 

дитячої психології. 
Чому це треба вивчати?   Мета вивчення дисципліни: всебічне пізнання сучасних наукових 

досліджень актуальних проблем психічного розвитку та становлення 

особистості, міжособистісних взаємин дітей дошкільного віку,  оволодіння  

технологіями їх ефективного впровадження в освітню діяльність закладу 

дошкільної освіти.  
Яких результатів можна 

досягнути?   
Володіти уміннями і навичками забезпечення організації освітнього 

процесу в ДНЗ з урахуванням принципів дошкільної освіти, зокрема 

дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, 

особистісно-орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії тощо. 

Надавати допомогу вихователям щодо вибору методик діагностувань 

досягнень у розвитку дітей з різних розділів програми навчання та 

виховання. Аналізувати  та оцінювати отримані результати, 

інтерпретувати та розробляти індивідуальні корекційно-розвивальні 

програми для дітей у нормі та з відхиленнями в психофізичному розвитку.  

Створювати умови для розвитку, навчання і виховання дітей. Розробляти 

шляхи формування сприятливого соціально-психологічного клімату в 

педагогічному колективі, застосовувати структурні і міжособистісні 

методи подолання і попередження конфліктів.  

Як можна використати набуті 

знання та уміння?  
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями; генерувати нові ідеї; здатність працювати в команді. 

організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з 

використанням сучасних, науково обґрунтованих, традиційних та 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=3013
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=7969


інноваційних засобів, методів, прийомів, технологій; створювати розвивальне 

середовище відповідно до особистісно-зорієнтованої моделі освіти дітей у 

дошкільному віці; здатність до професійного самовдосконалення. 

Зміст дисципліни  Психологічні особливості діяльності та формування її структури у 

дошкільному віці. Усвідомленість і довільність діяльності. Психолого-

педагогічні умови організації навчально-дослідницької діяльності дітей. 

Психолого-педагогічний супровід розвитку пізнавальних процесів у 

дошкільників. Особливості розвитку пізнавальної активності. Принципи 

побудови системи цілеспрямованого коригування та розвитку емоційної 

сфери дошкільників. Психічна саморегуляція як процес управління 

довільною поведінкою. Розвиток самосвідомості, самооцінки та 

самоповаги у дітей дошкільного віку. Психологічні особливості 

формування гармонійних взаємин дошкільників з дорослими та 

однолітками. Діагностика і корекція поведінки дітей з порушеннями 

емоційно-вольової сфери. Психологічні проблеми готовності дітей до 

навчання в школі. Психологічні засади формування  іміджу сучасного 

вихователя – керівника  закладу дошкільної освіти. 
взаєминОбов’язкові завдання  Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти має виконувати 

практичні заняття, модульний та підсумковий контролі, ІНДЗ.   
Міждисциплінарні зв’язки  Актуальні проблеми сучасного дитинства, психологічні засади організації 

дошкільної освіти, педагогічні технології дошкільної освіти,  

Інформаційне 

забезпечення (з 

репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.)  

1. Дитина у сучасному соціопросторі : навч. посіб. / Т. О. Піроженко, С. О. 

Ладивір, І. М. Біла [та ін.] ; НАПН України, Ін-т психол. ім. Г. С. Костюка ; 

за ред. Т. О. Піроженко. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 271 с. 

2. Дуткевич Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія / Т. В. Дуткевич. 

– К.: ЦУП, 2019. – 304 с. 

3. Ладивір С. О. Виховання гуманних почуттів у дітей / С. Ладивір, 

О. Долинна, В. Котирло, С. Кулачківська, О. Вовчик-Блакитна, 

Ю. Приходько / Серія «Дитина замовляє розвиток» за наук. ред. 

Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Манилюк. – Тернопіль : Мандрівець, 2000. – 

168 с. 

4. Луценко І. О. Теоретичні та методичні засади розвитку 

комунікативно-мовленнєвої сфери дитини. Від народження до 6 років 

[монографія]. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 291 с. 

5. Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей: посібник / 

Т. О. Піроженко, Л. І. Соловйова, І. І. Карабаєва [та ін.] ; НАПН України, 

інст. психології ім. Г. С. Костюк ; за ред. Т. О. Піроженко. – Київ: Слово, 

2017. – 64 с. 

6. Смирнова Е. О. Детская психология. Учебник для вузов / Е. О. Смирнова. – 

СПб: Питер Пресс, 2018. – 304 с. 

7. Урунтаева Г. А. Детская практическая психология. Учебник / Г. А. 

Урунтаева. –  М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 380 с. 

Поточний контроль  Виконання практичних  завдань і модульних  контрольних робіт, ІНДЗ.  

Підсумковий контроль  Екзамен 

 

 

Розробник         ____________          (Попиченко Світлана Сергіївна) 

 

 


