


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

О. Г. Видра 

ВІКОВА 
ТА ПЕДАГОГІЧНА 

ПСИХОЛОГІЯ 
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 

Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України 

для студентів вищих навчальних закладів 

Київ 
«Центр учбової літератури» 

2011 



УДК 159.922.6+37.015.3(075.8) 

ББК 88 .374+88.4я73 

В 42 

Гриф надано 

Міністерством освіти і науки України 

(Лист № 1/11-247 від 26.01.2010 р.) 

Рецензенти: 

Сидоренко В. К. - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент 

Академії педагогічних наук України; 

Рцбалка В. В. - доктор психологічних наук, професор; 

Скребець В. О. - доктор психологічних наук, професор. 

Видра О. Г. 

В 42 Вікова та педагогічна психологія. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літера

тури, 2011. - 112 с. 

ISВN 978-611-01-0199-8 

Навчальний посібник призначений для вивчення курсу „Вікова та педагогічна пси-
хологія" студентами, які навчаються за напрямом „Технологічна освіта" спеціальності 
„вчитель технологій". 
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вдання, список основних понять теми, тематичні питання, завдання для самостійної 
роботи та рекомендації шодо їх виконання, теми доповідей, орієнтовні теоретичні відо-
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дослідження особистості на різних вікових етапах її розвитку. В кінці практичної части-
ни наведені орієнтовні запитання й вказівки для правильного формулювання і оформ-
лення студентами висновків, а також питання для самоконтролю та захисту результатів 
вивчення кожної теми. Також посібник містить список спеціально підібраної літератури, 
яка рекомендована для вивчення курсу. У додатках наведені індивідуальні завдання з 
курсу та приклади тестових завдань. 
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