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План заняття 

1. Технології у гуманітарній сфері. Поняття технології, 

психотехнології.  

2. Шляхи, форми та методи забезпечення ефективного психологічного 

супроводу системи освіти. 

 

Анотація 

Актуалізовано проблеми, що спонукають вітчизняну систему 

психологічного супроводу освіти до істотного вдосконалення. Проблеми: 

незадовільний рівень професійної підготовки педагогічних працівників 

(зокрема, в системі післядипломної освіти) щодо їх психологічної 

компетентності та психологічної культури; незадовільний рівень 

професіоналізму багатьох практичних психологів, ціла низка проблем 

методичного психологічного інструментарію, зокрема широке використання 

науково необґрунтованих або неадаптованих методик. Низький рівень 

психологічної освіти багатьох учасників освітнього простору призводить до 

некритичного споживання псевдопсихологічного «попсового» продукту й 

зневажливого ставлення до науково-психологічного знання.  

Розкрито місце, роль та значення психологічної складової педагогічного 

процесу, психологічних рекомендацій; упровадження досягнень психологічної 

науки в практику: осмислення застосування психотехнологій. Дано 



характеристику поняттям: розвиток, «розвивальне освітнє середовище», 

технологія, психотехнологія, феномен «психотехнологія», психотехніка. 

Психофізиологічні основи «психотехнології». Предмет «технологізації» у 

процесі створення розвиваючого середовища та використання, розробки 

психотехнології. Розкрито шляхи, форми та методи забезпечення ефективного 

психологічного супроводу системи освіти засобами мовленевих 

психотехнологій. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть соціально-психологічні чинники гальмування реформ в освіті.  

2. Розкрийте поняття психологічного супроводу системи освіти.  

3. Дайте пояснення поняттю «розвивальне середовище».  

4. Дайте пояснення феномену «психотехнології» через її основні форми 

прояву в сучасній практиці: як наука, як сторона суспільних відносин, як засіб 

(спосіб, вид, момент) людської діяльності.  

5. Що стає для педагога об’єктом та предметом «технологізації» у процесі 

створення розвиваючого середовища та розробки психотехнології. 

6. Назвіть види технологій. 

7. Основні форми прояву феномена психотехнології. 

8. Психофізиологічні основи психотехнології. 

9. Класифікація психотипів особистості. 

10. Вербальні та невербальні методи впливу. 
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Орієнтовний перелік проблемних питань для самоосвіти в міжкурсовий 

період в межах зазначеної теми 

1. Поясніть сновні поняття: навчання, навчальні технології, 

інтенсивне навчання, навчальні системи, дистанційне навчання, автоматизовані 

системи інтенсивного навчання, інтенсифікація навчального процесу.  

2. Дайте визначення поняттю «навчання». 

3.  Дайте визначення поняттю «навичка». 

4. Дайте визначення поняттю «навчальні системи». 

5. Дайте визначення поняттю «дистанційне навчання». 

6. Дайте визначення поняттю «автоматизовані системи». 

7. Дайте визначення поняттю «інтенсифікація процесу навчання». 

8. Дайте визначення поняттю «спонтанне учіння і навчання». 

9.  Назвіть внутрішні і зовнішні джерела мотивації учбової діяльності.  

10. Структура навчання. Фактори, що впливають на процес навчання: 

внутрішні і зовнішні.  

11. Особливості навчання навичкам, умінням. Формування понять у 

процесі навчання.  

12. Основні компоненти засвоєння знань. 

13. Умови формування понять.  

14. Типи мислення та умови їх формування в процесі навчання.  

15. Шляхи розвитку мислення, формування творчого мислення.  

16. Проблемність у навчанні, психологічна природа проблемності.  

17. Психологічні основи індивідуалізації та диференціації навчання.  

18. Особистісний підхід у навчанні. 


