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ВСТУП

Програму навчальної  дисципліни  «Психологія  і  педагогіка  профільної  середньої
освіти»  складено  відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  магістрів
спеціальності 106 - географія.

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни “Психологія і педагогіка профільної

середньої  освіти”  – інтеграція  та  систематизація  психологічних знань  щодо механізмів
ефективної організації  освітнього процесу у сучасних навчальних закладах та розвиток
психолого-педагогічної компетенції майбутніх викладачів.

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни
1. аналіз сучасного стану та основних тенденцій розвитку освіти;
2. розкрити сутність основних понять та теоретичних підходів до аналізу навчальної

діяльності;
3. вивчення  періодизації  розвитку  особистості  та  пов’язаних  з  цим  проблем

побудування  навчального  процесу:  проблема  готовності  до  шкільного  навчання,
особливості навчальної  діяльності  у молодшому шкільному, підлітковому віці та
юнацькому віці;

4. аналіз  психологічних  чинників,  що  забезпечують  ефективність  навчальної
діяльності:  когнітивних  особливостей,  мотивації  навчання,  стильових  та
типологічних особливостей особистості, тощо;

5. аналіз концептуальних засад реформування середньої школи;
6. характеристика  сутності  та  методологічних  засад  упровадження  педагогічних

технологій;
7. розкриття засад функціонування психологічних служб навчальних закладів;
8. висвітлення сутності, складових педагогічної майстерності.

1.3. Кількість кредитів - 4
1.4. Загальна кількість годин - 120

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

1-й 1-й
Семестр

1-й 1-й
Лекції

22 год. 12 год.
Практичні, семінарські заняття

11 год. 6 год.
Самостійна робота

87 год. 102 год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Заплановані результати навчання



1) вільно  володіти  уявленнями  щодо  основних  теорій  та  концепцій  навчальної
діяльності  у  сучасній  психології;  2) знати  загальну  характеристику  вікових  етапів,
психологічних  новоутворень  та  криз  у  розвитку  особистості;  3) знати  загальну
характеристику пізнавальної  сфери особистості  та  її  виявлень  у навчальній діяльності;
4) опанувати  інформацією  щодо  психологічних  чинників  успішності  навчальної
діяльності;  5) орієнтуватися  у  світових  тенденціях  розвитку  освіти,  концептуальних
засадах  реформування  середньої  школи, сучасних  підходах  щодо  форм  організації
навчальної  діяльності  у  різних  навчальних  закладах;  6) вміти  застосовувати  методи
психологічної діагностики пізнавальної, емоційно-вольової, мотиваційної сфер школярів;
7) аналізувати  та  надавати  інтерпретацію  даних  психологічної  діагностики  психічних
процесів,  станів  та  властивостей  особистості  суб’єктів  навчального  процесу;  8) вміти
характеризувати,  розрізняти  сучасні  педагогічні  технології;  9)  готовність  до  реалізації
методики проектного, проблемного та дискусійного навчання; 10) готовність до реалізації
особистісно  орієнтованого  навчання;  10) виявляти  вміння  здійснювати  моніторинг  та
системне  оцінювання  якості  навчальної  діяльності;  10) володіти  навичками  психолого-
педагогічного  супроводу  навчальної  діяльності;  11) виявляти  толерантність  до  різних
верств  населення;  12) готовність  до  реалізації  принципів  інклюзивності  в  освіті  та
антидискримінаційної політики.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Психологія профільної середньої освіти
Тема 1. Підходи до розуміння навчальної діяльності.
Історичні  етапи  формування  освітніх  систем.  Розвиток  теоретичних  уявлень  про
формування  педагогічного знання.  Нова  українська  школа – ключова  реформа  у  галузі
освіти. Парадигми  освіти:  культурно-ціннісна,  академічна,  професійна,  технократична,
гуманістична.  Сучасна  Україна:  шлях  від  когнітивно-орієнтованої  до  гуманістичної
парадигми.  Психоаналітичний,  когнітивний,  біхевіористський,  екзістенціально-
гуманістичний, діяльнісний підходи до розуміння навчальної діяльності. 
Тема 2. Періодизація розвитку особистості.
Основні  поняття  педагогічної  психології:  зона  найближчого  розвитку,  новотвір,  криза
розвитку (Л.С.Виготський). Характеристика періодів розвитку особистості (за Ельконіним-
Давидовим). Вікові особливості навчальної діяльності. Характеристика періодів розвитку
особистості (за Е.Еріксоном). 
Тема 3. Психічні процеси та їхній вплив на ефективність навчання.
Стилі кодування інформації і їхній вплив на ефективність навчання. Роль уваги в процесі
навчання.  Роль  пам'яті  в  навчальній  діяльності.  Характеристика й  порівняльний аналіз
основних видів пам'яті. Ефекти й закони пам'яті. Види мислення і їхній вплив на процес
засвоєння знань. Розвиток мислення в шкільному віці (стадії розвитку за Ж.Піаже). 
Тема 4. Регуляція навчальної діяльності.
Види навчальних мотивів і  їхній вплив на ефективність навчання. Мотиваційні аспекти
шкільного  навчання.  Критерії  оцінювання  ефективності  навчального  процесу.  Стилі
педагогічного  спілкування.  Види  стилів  педагогічного  спілкування.  Вплив  стилю
педагогічного  спілкування  на  ефективність  навчання.  Проблема  поєднання  методу
навчання й стилю навчання.

Розділ  2. Педагогіка профільної середньої освіти
Тема 5. Концептуальні засади реформування середньої школи. 
Основні  світові  тенденції  розвитку  освіти.  Мета  і  формула  нової  школи.  Ключові
компетентності для життя. Педагогіка партнерства. Умотивований учитель. Орієнтація на
учня. Виховання  на загальнолюдських  цінностях. Нова  структура середньої  школи:
початкова  освіта,  базова  середня  освіта,  профільна  середня  освіта.  Автономія  школи.



Забезпечення якості освіти. Справедливе фінансування і  рівний доступ. Сучасне освітнє
середовище. 
Тема 6.  Сучасні методи навчання.
Підходи  до  класифікації  методів  навчання. Активні  та  інтерактивні  методи  навчання.
Методи кооперативного навчання (методи навчання в малих групах). Методи колективно-
групового  навчання.  Методи опрацювання  дискусійних  питань.  Методи  ситуативного
навчання (кейс-метод, ігрова навчальна діяльність).
Тема 7.  Сучасні педагогічні технології. 
Сутність  поняття  «педагогічні  технології».  Змістовий  взаємозв’язок  понять  «освітні
технології»,  «педагогічні  технології»,  «технології  навчання»,  «педагогічна  техніка».
Критерії  технологічності.  Джерела  і  складові  частини  нових  педагогічних  технологій.
Інтерактивні  технології  навчання.  Інформаційно-комунікаційна  технологія  навчання.
Умови реалізації особистісно орієнтованого навчання. Методика формування критичного
мислення  на  заняттях  в  контексті  упровадження  особистісно  орієнтованого  навчання.
Методика реалізації проектної технології навчання. 
Тема 8. Педагогічна майстерність учителя. 
Рівні  педагогічної  майстерності.  Компоненти  педагогічної  майстерності.  Типологія
педагогів (у залежності від стилю їх професійної поведінки за В. Сорока-Росинським, у
залежності від психологічного складу особистості педагога за Е.Костяшкіним, у залежності
від ставлення педагога до учня за Г. Сухобською). Педагогічний артистизм.  Педагогічна
техніка. Мовне мистецтво педагога. Управління класом. Прийоми привертання уваги учнів.
Прийоми усного опитування. Прийоми письмового контролю.



3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем Кількість годин

Денна форма Заочна форма
Усьо
го 

у тому числі Усьо
го 

у тому числі

л п ла
б

інд ср л п лаб інд ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Розділ 1. Психологія профільної середньої освіти

Тема 1. Підходи до 
розуміння навчальної 
діяльності

12 2 10 13 1 12

Тема 2. Періодизація 
розвитку особистості.

16 4 2 10 15 2 1 12

Тема 3. Психічні процеси
та їхній вплив на 
ефективність навчання.

15 3 2 10 15 2 1 12

Тема 4. Регуляція 
навчальної діяльності

14 2 2 10 14 1 1 12

Разом за розділом 1 57 11 6 40 57 6 3 48

Розділ 2. Педагогіка профільної середньої освіти
Тема 5. Концептуальні 
засади реформування 
середньої школи

8 2 - 6 8 1 7

Тема  6.  Сучасні  методи
навчання.

8 2 - 6 8 1 7

Тема  7.  Сучасні
педагогічні технології.

19 4 3 12 19 2 3 14

Тема  8.  Педагогічна
майстерність учителя.

18 3 2 13 18 2 16

Разом за розділом 2 53 11 5 37 53 6 3 44

Підготовка до іспиту 10 10 10 10

Усього годин 120 22 11 87 120 12 6 102

4. Теми практичних занять

Денна форма навчання
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема 2. Періодизація розвитку особистості.
Практична робота «Діагностика акцентуацій характера».

2

2 Тема 3. Психічні процеси та їхній вплив на ефективність навчання.
Практична робота «Пізнавальні процеси та їх роль у навчанні»

2

3 Тема 4. Регуляція навчальної діяльності
Практична робота «Стиль педагогічного спілкування»

2

4 Тема 7.  Сучасні педагогічні технології. 
Практична робота «Інтерактивні технології навчання».

3

5 Тема 8. Педагогічна майстерність учителя. 
Практична робота «Складові педагогічної майстерності».

2

Разом 11



Заочна форма навчання

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Тема 2. Періодизація розвитку особистості.
Практична робота «Діагностика акцентуацій характера».

1

2 Тема 3. Психічні процеси та їхній вплив на ефективність навчання.
Практична робота «Пізнавальні процеси та їх роль у навчанні»

1

3 Тема 4. Регуляція навчальної діяльності
Практична робота «Стиль педагогічного спілкування»

1

4 Тема 7.  Сучасні педагогічні технології. 
Практична робота «Інтерактивні технології навчання»

2

Тема 8. Педагогічна майстерність учителя. 
Практична робота «Складові педагогічної майстерності»

1

Разом 6

5.  Самостійна робота
Для студентів денної форми навчання

№
теми

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

1 Тема 1. Підходи до розуміння навчальної діяльності
Підготовка до лекції. Підготовка доповідей. 

10

2 Тема 2. Періодизація розвитку особистості.
Підготовка до лекції. Виконання практичної роботи

10

3 Тема 3. Психічні процеси та їхній вплив на ефективність навчання.
Підготовка до лекції. Підготовка доповідей. Виконання практичної 
роботи

10

4 Тема 4. Регуляція навчальної діяльності.
Підготовка до лекції. Підготовка доповідей. Виконання практичної 
роботи

10

5 Тема 5. Концептуальні засади реформування середньої школи
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Виконання практичної
роботи

6

6 Тема 6.  Сучасні методи навчання.
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Створення презентації
про сучасні методи навчання.

6

7 Тема 7. Сучасні педагогічні технології. 
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Розробка плану-
конспекту дидактичної гри.

12

8 Тема 8. Педагогічна майстерність учителя.
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Створення 
ситуаційного завдання до питання «Типологія педагогів». 
Самостійне написання есе «Управління класом», «Складові педагогічної 
майстерності А.Макаренка».

13

Підготовка до іспиту. 10
Разом 87



Для студентів заочної форми навчання
№

теми
Види, зміст самостійної роботи Кількість

годин

1 Тема 1. Підходи до розуміння навчальної діяльності
Підготовка до лекції. Підготовка доповідей. 

12

2 Тема 2. Періодизація розвитку особистості.
Підготовка до лекції. Виконання практичної роботи

12

3 Тема 3. Психічні процеси та їхній вплив на ефективність навчання.
Підготовка до лекції. Підготовка доповідей. Виконання практичної 
роботи

12

4 Тема 4. Регуляція навчальної діяльності.
Підготовка до лекції. Підготовка доповідей. Виконання практичної 
роботи

12

5 Тема 5. Концептуальні засади реформування середньої школи
Висвітлення понятійно-категоріального апарату теми (на основі 
вивчення змісту Концепції «Нова українська школа», Закону України 
«Про освіту».

7

6 Тема 6.  Сучасні методи навчання.
 Створення презентації про використанням сучасних методів навчання.

7

7 Тема 7. Сучасні педагогічні технології. 
Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. Розробка плану-
конспекту дидактичної гри.

14

8 Тема 8. Педагогічна майстерність учителя.
Самостійне  опрацювання  теоретичного  матеріалу.  Створення
ситуаційного завдання до питання «Типологія педагогів». 
Самостійне  написання  творчої  роботи  (есе)  «Складові  педагогічної
майстерності А. Макаренка».

16

9 Підготовка до іспиту. 10
10 Разом 102

6. Індивідуальні завдання
Не передбачено навчальним планом

7. Методи контролю
Для студентів денної форми навчання 

За  розділом  «Психологія  профільної  середньої  освіти» у  якості  поточного
контролю передбачено оцінювання самостійної роботи. 

Самостійна робота передбачає виконання таких видів самостійної роботи:
1) Практична  робота на  тему «Діагностика  акцентуацій  характера».  Студентові

потрібно  провести  психологічну  діагностику  вираженості  основних  типів  акцентуацій
характера у себе за методикою Леонгарда-Шмішека. Знайомство з методикою, ключем та
обговорення  результатів  роботи  після  її  виконання  здійснюється  під  час  практичних
занять, а проведення методики, обробка та інтерпретація результатів – підчас самостійної
роботи.

2) Практична  робота на  тему  «Пізнавальні  процеси  та  їх  роль  у  навчанні».
Студентові  потрібно  провести  психологічну  діагностику пізнавальних  процесів  в  учня
середньої  школи  за  допомогою  наступних  методик:  методика  діагностики  стилів
кодування  інформації  (Є. В. Фролова),  методика  визначення  типу  мислення
(Г. В. Резапкіна). Психодіагностичні методики надаються викладачем під час навчальних
занять або можуть бути самостійно знайдені студентом у психологічній літературі.

Робота  передбачає  також аналіз  отриманих  результатів  діагностики,  співбесіду з
учнем,  в  ході  якої  аналізується  його академічна  успішність  та  навчальні  переваги  або



труднощі  та  формулювання  висновків  щодо  взаємозв’язку  особливостей  пізнавальної
сфері із успішністю його навчання.

За  результатами  роботи  студент  готує  звіт  у  письмовій  формі.  Звіт  повинен
включати: титульний аркуш, соціально-демографічну характеристику досліджуваного (вік,
стать, сфера діяльності тощо), результати психологічної діагностики у вигляді таблиці з
сирими показниками тестування, змістовну інтерпретацію результатів та висновки.

2) Практична  робота на  тему  «Стиль  педагогічного  спілкування»,  в  якому
студентові  потрібно  провести  критичну  оцінку  себе  у  ролі  вчителя  (підчас  або  після
проходження  педагогічної  практики).  Студентові  потрібно  провести  психологічну
діагностику  власного  стилю  педагогічного  спілкування  за  допомогою  опитувальника,
виконати  оброблення  результатів  згідно  до  ключа  та  їхню  змістовну  інтерпретацію.
Знайомство з методикою, ключем та обговорення результатів роботи після її  виконання
здійснюється під час практичних занять, а проведення методики, обробка та інтерпретація
результатів – підчас самостійної роботи. 

3) Доповідь  на  одну  з  обраних  тем  (або  на  тему,  запропоновану  студентом),  які
виходять  за  межі  лекційного  матеріалу.  Цей  вид  роботи  не  є  обов’язковим  та  надає
можливості отримати додаткові бали за активність підчас навчальних занять. Орієнтовні
теми доповідей наведено у додатку.

За розділом «Педагогіка профільної середньої освіти» 
У якості поточного контролю передбачено:

 оцінювання  самостійної  роботи,  за  результатами  виконання  якої  студент  готує  звіт  у
письмовій формі;

 усне опитування за результатами виконання практичних робіт;
 виконання контрольної роботи.

Письмові  звіти за результатами виконання самостійної  роботи представляються
студентами у встановлені науково-педагогічним працівником терміни.

Контрольна робота складається з одного питання теоретичного характеру. Відповідь
на  це  питання  повинна  складати  самостійне  осмислення  теоретичного  матеріалу  з
відповідної  теми.  Роботу розподілено на 10 варіантів,  один з  яких може бути обраний
студентом самостійно або за вибором викладача. Варіанти контрольної роботи наведено у
додатку.

Для студентів заочної  форми навчання
За розділом «Психологія профільної середньої освіти» у якості поточного контролю

передбачено  оцінювання  самостійної  роботи.  Студентам  заочного  відділення
пропонується виконання контрольної роботи, яка складається з двох завдань. 

Перше завдання містить питання теоретичного характеру. Відповідь на це питання
повинна складати самостійне осмислення теоретичного матеріалу з відповідної теми. 

Друге  завдання  стосується  розкриття  певної  проблеми  навчальної  діяльності  або
системи навчання. 

Роботу розподілено на 20 варіантів, який може бути обраний студентом самостійно
або за вибором викладача. Варіанти контрольної роботи наведено у додатку.

За розділом «Педагогіка профільної середньої освіти» 
У якості поточного контролю передбачено:

 оцінювання  самостійної  роботи,  за  результатами  виконання  якої  студент  готує  звіт  у
письмовій формі;

 усне опитування за результатами виконання практичних робіт;
 виконання контрольної роботи.

Письмові  звіти за результатами виконання самостійної  роботи представляються
студентами у встановлені науково-педагогічним працівником терміни.



Контрольна робота складається з одного питання теоретичного характеру. Відповідь
на  це  питання  повинна  складати  самостійне  осмислення  теоретичного  матеріалу  з
відповідної  теми.  Роботу розподілено на 10 варіантів,  один з  яких може бути обраний
студентом самостійно або за вибором викладача. Варіанти контрольної роботи наведено у
додатку.

У якості  семестрового контрольного заходу передбачено складання  іспиту  для
студентів денної і заочної форми навчання. 

Перше  завдання  містить  питання,  яке  відбиває  розуміння  матеріалу  першого
розділу «Психологія профільної середньої освіти». Друге завдання стосується розкриття
матеріалу другого розділу «Педагогіка профільної середньої освіти». 

Роботу розподілено на 20 варіантів. Номер варіанту роботи може бути закріплений
за студентом шляхом випадкового вибору або за вибором викладача. 

Питання для підготовки до іспиту «Психологія та педагогіка профільної
середньої освіти»

1. Парадигми  освіти:  ціннісно-культурна,  академічна,  технократична,  професійна,
гуманістична.

2. Психоаналітичний підхід до розуміння навчальної діяльності. 
3. Когнітивний підхід до розуміння навчальної діяльності.
4. Біхевіористський підхід до розуміння навчальної діяльності. 
5. Екзістенціально-гуманістичний підхід до розуміння навчальної діяльності. 
6. Діяльнісний підхід до розуміння навчальної діяльності.
7. Характеристика періодів розвитку особистості (за Е.Еріксоном).
8. Характеристика періодів розвитку особистості (за Ельконіним-Давидовим).
9. Основні поняття педагогічної психології: зона найближчого розвитку, новотвір, криза

розвитку (Л.С.Виготський).
10. Стилі кодування інформації та їхній вплив на ефективність навчання.
11. Роль уваги в процесі навчання.
12. Роль пам'яті в навчальній діяльності.
13. Характеристика й порівняльний аналіз основних видів пам'яті.
14. Ефекти й закони пам'яті.
15. Види мислення і їхній вплив на процес засвоєння знань.
16. Розвиток мислення в шкільному віці (стадії розвитку за Ж.Піаже.).
17. Види навчальних мотивів і їхній вплив на ефективність навчання.
18. Мотиваційні аспекти шкільного навчання.
19. Стилі педагогічного спілкування.
20. Вплив стилю педагогічного спілкування на ефективність навчання.
21. Мета і формула нової школи. Нова структура середньої школи.
22. Ключові компетентності для життя.
23. Виховання особистості на загальнолюдських цінностях як концептуальна засада нової

школи.
24. Забезпечення якості освіти.
25. Підходи до класифікації методів навчання. 
26. Характеристика методів кооперативного навчання. 
27. Характеристика методів колективно-групового навчання.
28. Характеристика методів опрацювання дискусійних питань.
29. Характеристика кейс-методу як методу ситуативного навчання.
30. Ігрова навчальна діяльність.
31. Сутність поняття «педагогічні технології».  Джерела, критерії технологічності  нових

педагогічних технологій. 
32. Сутність інтерактивних технологій навчання. 



33. Інформаційно-комунікаційні технології навчання. 
34. Сутність та умови реалізації  педагогіки партнерства. 
35. Методика  формування  критичного  мислення  на  заняттях в  контексті  особистісно

орієнтованого навчання. 
36. Характеристика особливостей реалізації проектної технології навчання. 
37. Рівні та компоненти педагогічної майстерності. 
38. Педагогічна техніка. 
39. Типи педагогів.
40. Характеристика прийомів усного опитування та письмового контролю.

8. Схема нарахування балів для студентів денної та заочної форм навчання

Поточний контроль та самостійна робота студентів денної
форми навчання

Разом Іспит Сума

Розділ 1 Розділ 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Контро

льна
робота

60 40 100

5 5 10 10 3 3 7 7 10

Поточний контроль та самостійна робота студентів заочної форми
навчання Разом Іспит Сума

Розділ 1 Розділ 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Контроль

на робота 60 40 100

5 5 10 10 3 3 7 3 14

Розподіл балів для студентів денної форми навчання занять за розділом 
«Психологія профільної середньої освіти»

Студент є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання
практичної роботи за темою 4 (мінімальна кількість балів 10).

У  якості  поточного  контролю передбачено  контроль  за  відвідуванням  занять  та
оцінювання самостійної роботи. 

Контроль  за  відвідуванням  занять  здійснюється  протягом  семестру.  Оцінюється
активність студента на занятті.  Разом – 10 балів (максимально). 

Критерії оцінювання активності студента під час навчальних занять 
Кількість

балів
Критерії 

9-10 - ініціативне та творче ставлення до виконання завдань та практичних завдань;
- правильні та обґрунтовані відповіді на практичних заняттях;
- високий рівень засвоєння теоретичного матеріалу змістовного розділу;
- високий  рівень  виконання  та  своєчасне  надання  всіх  практичних  робіт  на
перевірку;
- вивчення окремих тем, які не викладаються в лекційному курсі;
- опанування додаткової літератури з тем розділу;
- високий рівень засвоєння практичних навичок за розділом, студент володіє всіма
необхідними практичними навичками.



7-8 - активна та успішна участь у роботі на практичних заняттях;
- правильні та обґрунтовані відповіді на практичних заняттях;
- високий рівень засвоєння теоретичного матеріалу;
- високий рівень виконання та своєчасне надання всіх практичних робіт;
- вивчення додаткової літератури з тем розділу;
- високий  рівень  засвоєння  практичних  навичок  за  розділом,  студент  володіє
більшістю необхідних практичних навичок.

5-6 - не завжди активна й успішна участь в роботі на практичних заняттях;
- добрий  рівень  засвоєння  теоретичного  матеріалу  розділу,  засвоєно  менше
половини понять за темами розділу, тим іншим знання мають системний характер;
- виконання  всіх  практичних  робіт  з  незначними  помилками  та  їх  не  завжди
своєчасне надання;
- вивчення додаткової літератури за декількома темами розділу;
- добрий рівень засвоєння практичних навичок за розділом, студент володіє менш
як половиною необхідних практичних навичок.

3-4 - пасивність та низький рівень успішності у роботі на практичних заняттях;
- низький рівень засвоєння теоретичного матеріалу розділу, засвоєно лише деякі
поняття  за  темами  розділу,  студент  простежує  окремі  зв’язки  між  засвоєними
поняттями;
- виконання практичних робіт з помилками та/або їх несвоєчасне надання;
- задовільний рівень засвоєння практичних навичок за розділом, студент володіє
лише деякими практичними навичками.

1-2 - пасивність та низький рівень успішності у роботі на практичних заняттях;
- низький  рівень  засвоєння  теоретичного  матеріалу  розділу,  засвоєно  окремі
поняття за темами;
- виконання  практичних робіт  з  істотними  помилками  та/або  їх  несвоєчасне
надання;
- систематична відсутність на заняттях.

0 - повна відсутність на заняттях протягом семестру.

Практична робота на тему «Стиль педагогічного спілкування» оцінюється у 15
балів, які розподіляються на 10 балів за зміст роботи (коректність проведеного завдання,
якість обробки та інтерпретації результатів, грамотність зроблених висновків) та 5 балів за
своєчасність виконання роботи. 

Критерії оцінювання практичної роботи
Показник, що
оцінюється 

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-5

Практична робота складена у встановлений викладачем термін. У разі
складання роботи після встановленого терміну бали за своєчасність не
виставляються.

Зміст роботи
0-10

-  самостійність виконання (у разі  доведеного плагіату бали за роботу
анулюються);
-  відповідність  кількості  досліджуваних  та  використаних  методик
вимогам практичної роботи; 
- коректність застосування і обробки психодіагностичних методик;
- грамотність і коректність інтерпретації результатів та висновків;
- обґрунтованість аргументації та висновків;
-  відповідність  формальним  критеріям  (структура,  послідовність  та
логічність, грамотність, якість оформлення тощо).



Доповідь надає можливість отримати заохочувальні бали та оцінюється у 10 балів.  
Критерії оцінювання доповіді

Показник, що
оцінюється

Критерії оцінювання

9-10

У доповіді повністю розкрито зміст обраної теми. Матеріал викладено логічно,
послідовно,  аргументовано,  мова  є  грамотною,  наявний  науковий  стиль
викладення матеріалу, студент демонструє вільне володіння термінологічним
апаратом дисципліни та  матеріалом за темою.  Студент вільно відповідає  на
додаткові питання за темою доповіді. Для підготування доповіді використано
джерела  з  основної  літератури  та  додаткового  матеріалу  або  іншомовних
джерел.

6-8

У доповіді повністю розкрито зміст обраної теми. Матеріал викладено логічно,
послідовно,  аргументовано,  мова  є  грамотною,  наявний  науковий  стиль
викладення матеріалу, студент демонструє вільне володіння термінологічним
апаратом  дисципліни  та  матеріалом  за  темою.  Студент  має  труднощі  із
формулюванням відповідей на додаткові питання за темою доповіді. 

3-5

Зміст доповіді неповністю розкриває зміст обраної теми. Матеріал викладено
із порушенням логіка або послідовності, мова є побутовою. Загалом присутнє
володіння  термінологічним  апаратом  дисципліни  та  матеріалом  за  темою.
Студент має труднощі із формулюванням відповідей на додаткові питання за
темою доповіді.

0-2
Доповідь  не  розкриває  обрану тему. Студент  не  орієнтується  у  начальному
матеріалі, який винесено на доповідь.

Розподіл балів занять для студентів заочної форми навчання
за розділом «Психологія профільної середньої освіти»

Студента є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови виконання
контрольної роботи (мінімальна кількість балів 15).

Контрольна (реферативна) робота оцінюється у 30 балів, які розподіляються по 15
балів за кожне питання.  

Критерії оцінювання контрольної (реферативної) роботи 
для заочної форми навчання за розділом 
«Психологія профільної середньої освіти»

Показник, що
оцінюється

Критерії оцінювання

Зміст питання
0-30

- самостійність, оригінальність;
-  використання  основної  літератури  та  додаткового  матеріалу  або
іншомовних джерел;
-  відповідність  формальним  критеріям  (структура,  володіння  сучасним
науковим  матеріалом.  послідовність  та  логічність,  обґрунтованість
аргументації та висновків, грамотність, якість оформлення тощо);
- вміння застосовувати теоретичні знання для рішення практичних завдань.

Розподіл балів занять для студентів денної та заочної форми навчання
 за розділом «Педагогіка профільної середньої освіти»



У якості поточного контролю передбачено оцінювання усних відповідей студентів за
результатами виконання практичних завдань, самостійної роботи, контрольної роботи. 

Для  тем,  з  яких  не  передбачено  практичних  занять,  поточне  оцінювання
здійснюється за результатами виконаних студентами звітів із завдань самостійної роботи.

Критерії поточної перевірки за розділом «Педагогіка профільної середньої освіти»
для студентів денної та заочної форми навчання

Критерії оцінювання усної відповіді студента на практичному занятті
Під  час  виступу  на  практичному  занятті  відповідь  студента  оцінюється  за

наступними показниками: ступінь володіння навчальним матеріалом; структура відповіді;
доказовість;  неперервність  та  послідовність викладу думки під  час переходу від однієї
смислової  частини  до  іншої;  культура  мовлення;  відповіді  на  запитання  аудиторії.
Кількість балів, яку студент може набрати за усні відповіді одного семінарського заняття з
усіх  тем – максимальна  4 бали,  мінімальна –  1 бал.  Бали не  нараховуються  за  цілком
невірну  відповідь  або  її  відсутність.  Кількість  балів,  яку  студент  може  набрати  за
виконання самостійної роботи з певної теми – максимальна 3 бали, мінімальна –1 бал.

Бали
денна/заочна

форма
навчання

Критерії оцінювання усних відповідей студентів

4 Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому
обсязі,  необхідний  рівень  умінь  і  навичок  та  правильно  й  обґрунтовано
приймає рішення при відповідях

3 Студент допускає несуттєві неточності при застосуванні знань та умінь під
час відповідей

2 Студент  засвоїв  основний  теоретичний  матеріал,  але  допускає  окремі
помилки,  що  не  є  перешкодою  до  подальшого  навчання.  Здатний
використовувати знання для вирішення стандартних завдань

1 Студент  засвоїв  основний  теоретичний  матеріал,  але  допускає  окремі
помилки.  Відповіді  носять  хаотичний  характер.  Не  завжди  здатний
використовувати знання для вирішення стандартних завдань

Критерії оцінювання презентації

Робота має складатися з 10-15 слайдів, що висвітлюють зміст обраної теми. Дрібні
неточності  під  час  презентації  матеріалу зменшують максимальну кількість  балів  на  1
одиницю.

Критерії оцінювання презентації
Показник, що

оцінюється
Критерії оцінювання

зміст
обсяг
форма

викладення
матеріалу;
структурні
елементи

відповідність змісту заявленій темі;
оптимальний обсяг (10-15 слайдів);
відповідність  формальним  критеріям  (ґрунтовність,  інформативність,
доречність малюнків і таблиць, логічність, послідовність викладу);
наявність структурних елементів (обкладинка; титульний слайд; зміст; 
вступ: мета, завдання; навчальний матеріал (включаючи текст, схеми, 
таблиці, ілюстрації, графіки); висновки, узагальнення, ключові положення; 
глосарій термінів, система контролю знань (запитання і завдання для 
самоперевірки); додатковий матеріал для поглибленого вивчення; 
інформаційні ресурси за темою);
застосування відеофрагментів;



Відеофрагменти
динамічність

текстова
інформація
відповіді на
запитання 

динамічність (сприйняття образної, звукової і вербальної інформації);
дотримання правил використання текстової інформації
(максимальна інформативність тексту);

чіткі, лаконічні, ґрунтовні відповіді на запитання присутніх

Критерії оцінювання есе 
Бали Критерії оцінювання

3 Виділені основні компоненти педагогічної майстерності, висловлене 
власне бачення щодо відповідності складових педагогічної системи 
А. Макаренка цим компонентам. 

2 Виділені  не всі компоненти педагогічної майстерності, не висловлене 
власне бачення відповідності окремих складових педагогічної системи 
А. Макаренка цим компонентам.

1 Поверхове розкриття змісту есе без власного аналізу.
0 Відсутність або не проаналізована інформація. 

Критерії оцінювання контрольної (реферативної) роботи 
за розділом 

«Педагогіка профільної середньої освіти»

Бали за показником,
що оцінюється
денна/заочна

форма навчання

Критерії оцінювання

Своєчасність
-/ 0-4

Практична  робота  складена  у  встановлений  викладачем  термін.  У  разі
складання  роботи  після  встановленого  терміну  бали  за  своєчасність  не
виставляються.

10-9 / 10-9 Правильна  та  повна  відповідь  на  поставлені  запитання.  Студент  виявляє
повне  розуміння  актуальних  теоретичних  основ  дисципліни;  демонструє
різнобічне, систематичне і глибоке знання навчального матеріалу, високий
рівень  ознайомлення  з  основною  та  додатковою  літературою,  що
рекомендована  програмою;  виявляє  творчі  здібності  в  розумінні  і
використанні  навчального  матеріалу.  Його  ґрунтовна  та  послідовна
відповідь  є  результатом  засвоєння  взаємозв'язку  основних  понять
дисципліни в їхньому значенні для набутої професії. 

9-7 / 9-7 Студент демонструє  впевнене  володіння  основними поняттями курсу під
час розв'язання теоретичних та практичних проблем, що зумовлюють його
специфіку; наводить аргументи та докази на користь позиції, що викладає;
демонструє  ґрунтовний  рівень  знань  навчального  матеріалу;  вміє
аналізувати  теорії,  дані,  факти.  Відповідь  містить  дрібні  неточності,
незначні  помилки,  є  недостатньо  послідовною та  логічною.  Студент  має
труднощі у формулюванні власної позиції й відповідних висновків.

6-4 / 6-4 Відповідь містить велику кількість помилок, є непослідовною та неповною.
Студент  демонструє  посередній  рівень  засвоєння  знань  з  основних  тем
курсу, виявляє слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні
поставленого питання. Знання є фрагментарними та епізодичними.

3-1 / 3-1 Студент ознайомлений з  навчальним матеріалом на  рівні  розпізнавання і
відтворення  окремих  фактів  і  фрагментів,  демонструє  низький  рівень
засвоєння  знань.  Знання  теоретичних  концепцій  і  підходів  безсистемні,



дуже  фрагментарні  і  поверхневі.  Студент  не  володіє  навичками  аналізу,
синтезу,  порівняння,  допускає  неприпустимі  помилки  у  відповідях  на
запитання.

0 Відповідь є повністю невірною або відсутньою.
Екзаменаційна  робота є  письмовою роботою,  яка  складається  із  двох завдань,

кожне завдання оцінюється у 20 балів, сумарно 40 балів за роботу. 

Критерії оцінювання екзаменаційної роботи
Бали за

контрольне
питання 

Критерії оцінювання

18-20 У  відповіді  повністю  розкрито  зміст  питання.  Матеріал  викладено  логічно,
аргументовано, мова є грамотною, науковий стиль викладення матеріалу, вільне
володіння термінологічним апаратом дисципліни. У відповіді продемонстровано
високий  рівень  володіння  матеріалом,  що  було  викладено  на  лекціях,  та
додатковим матеріалом, що винесено для самостійної роботи. 

14-17 Відповідь  досить  повно  розкриває  зміст  питання  або  розкриває  основні
(найважливіші) аспекти у запитанні, студент володіє термінологічним апаратом
дисципліни.  У викладеному матеріалу студент має  помилки із  аргументацією
відповіді,  недостатня  логічність  та  послідовність  викладення  матеріалу.  У
відповіді  продемонстровано  високий  рівень  володіння  матеріалом,  що  було
викладено на лекціях, та середній рівень володіння додатковим матеріалом. 

10-13 Відповідь на контрольне питання є неповною, розкриває тільки деякі аспекти
навчального  матеріалу.  Студент  припускається  помилок  у  використанні
термінології  навчальної  дисципліни.  Рівень  володіння  матеріалом,  що  було
викладено на лекціях, та додатковим матеріалом  є середнім.

5-9 У відповіді  допущено суттєві  помилки,  які  свідчать про незнання лекційного
матеріалу  або  обов’язкової  літератури;  студент  слабо  володіє  термінологією
дисципліни.

0-4 Відповідь  практично  відсутня,  студент  демонструє  незнання  лекційного
матеріалу або обов’язкової літератури; не володіє термінологією.

Шкала оцінювання

Сума  балів  за  всі  види  навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену
90 – 100 відмінно

70-89 добре
50-69 задовільно
1-49 незадовільно

9. Рекомендована література
Основна література

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. - 4-е изд., 
стереотип. - М.: Издательский центр "Академия", 1999. -672 с.

2. Балл Г. О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності // Педагогіка і психологія. - 1994. -
№ 2. - С. 3-11.

3. Булах  І.  С.  Психологічні  аспекти  міжособистісної  взаємодії  викладачів  і  студентів:
Навчально-методичний  посібник  /  І.  С.  Булах,  Л.  В.  Долинська;  М-во  освіти  і  науки
України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ: НПУ, 2002. - 114 с.



4. Вікова психологія: навчальний посібник / За ред. Г. С. Костюка. - Київ: Радянська школа,
1976. - 269 с.

5. Вікова  та  педагогічна  психологія:  Навч.  посібник.  /  За  ред.  О.  В.  Скрипченко,
Л. В. Долинська, З. В. Огороднічук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.

6. Видра  О.Г. Вікова  та  педагогічна  психологія.  Навчальний посібник.  К.:  Центр  учбової
літератури2017 – 120 с.

7. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6-ти томах. - М.: Педагогика, 1992
8. Давыдов В.В.  Проблемы  развивающего  обучения:  Опыт  теоретического  и

экспериментального психологического исследования / В.В. Давыдов. - М., 1986. 200 с. 
9. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. - М., 1996. –  195 с.
10. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник / І. М. Дичківська. – К.

: Академвидав, 2004. – 352 с.
11. Дусавицкий А.К.  Развивающее  образование:  теория  и  практика  /  А.К.  Дусавицкий. –

Харьков, 2002. – 146 с.
12. Дусавицкий А. К. Развитие личности в учебной деятельности. - М.: Дом педагогики, 1996.

- 208 с. 
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учета  их  когнитивных  стилей:  автореф.  дис.  на  соискание  ученой  степени  доктора
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«Друкарня Мадрид», 2012 – 174 с.

30. Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення

1. http://nus.org.ua/ 
2. https://www.ed-era.com/

http://nus.org.ua/
http://www.iteach.ru/met/metodika/a_2wn3.php


3. https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra-SmartOsvita+Par+1/about
4. http  ://  dspace  .  univer  .  kharkov  .  ua  / 
5. www.psiholibrary.com.ua 
6. http://www.mon.gov.ua/ – офіційний сайт МОН України;
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Додаток

Орієнтовні теми доповідей:
1. Міжпівкульова асиметрія й індивідуальні розходження в навчальній діяльності.
2. Когнітивно-стильові характеристики навчальної діяльності.
3. Мотиваційні аспекти шкільного навчання.
4. Збагачувальний підхід до навчальної діяльності.
5. Диференційований підхід до навчальної діяльності.
6. Особистісно-орієнтований підхід до навчальної діяльності  .
7. Система розвивального навчання.
8. Діяльнісний підхід до навчальної діяльності.
9. Нейропсихологічний супровід навчальної діяльності.  
10. Психофізіологічний супровід навчальної діяльності.  
11. Підходи  до  навчання  дітей  з особливими  потребами  (аутизм,

гіперактивність/дефіцит  уваги,  соціально-педагогічна  занедбаність,  відставання  в
розумовому розвитку).

12. Способи  педагогічного  впливу  на  дітей  з нездатністю  до  навчання  (дислексія,
дискалькулія, дисграфія).

13. Нейропсихологічні й психогенетичні чинники шкільної неуспішності.
14. Статева диференціація в навчанні.
15. Формування  персонального  пізнавального  стилю.  Проблема  поєднання  стилю

навчання й методу навчання. 
16. Проблема готовності до шкільного навчання.
17. Гендерна асиметрія в освіті. 

Варіанти контрольної роботи
за розділом «Психологія середньої профільної освіти»

(для студентів заочного відділення)
Варіант 1
1. Психоаналітичний підхід до розуміння навчальної діяльності.
2. Міжпівкульова асиметрія й індивідуальні розходження в навчальній діяльності.
Варіант 2
1. Когнітивний підхід до розуміння навчальної діяльності.
2. Мотиваційні аспекти шкільного навчання.
Варіант 3
1. Біхевіористський підхід до розуміння навчальної діяльності.
2. Мотиваційні аспекти навчання у середній школі.
Варіант 4
1. Екзістенціально-гуманістичний підхід до розуміння навчальної діяльності.
2. Психофізіологічний супровід навчальної діяльності.
Варіант 5
1. Діяльнісний підхід до розуміння навчальної діяльності.
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2.  Підходи  до  навчання  дітей  з особливими  потребами  (аутизм,
гіперактивність/дефіцит  уваги,  соціально-педагогічна  занедбаність,  відставання  в
розумовому розвитку).

Варіант 6
1. Періодизація розвитку особистості (різні підходи).
2. Діяльнісний підхід до навчальної діяльності
Варіант 7
1. Характеристика періодів розвитку особистості (за Е.Еріксоном).
2.  Формування  персонального  пізнавального  стилю.  Проблема  поєднання  стилю

навчання й методу навчання.
Варіант 8
1. Характеристика періодів розвитку особистості (за Ельконіним-Давидовим).
2. Нейропсихологічний супровід навчальної діяльності.
Варіант 9
1. Основні поняття педагогічної психології: зона найближчого розвитку, нововитвір,

криза розвитку (Л.С.Виготський).
2. Нейропсихологічні й психогенетичні чинники шкільної неуспішності.
Варіант 10
1. Стадії розвитку мислення.
2. Педагогічна діяльність у розвивальному навчанні.
Варіант 11
1. Стилі кодування інформації і їхній вплив на ефективність навчання.
2. Статева диференціація в навчанні.
Варіант 12
1. Когнітивні стилі і їхній вплив на ефективність навчання.
2. Особистісно-орієнтований підхід до навчальної діяльності.
Варіант 13
1. Роль уваги в процесі навчання.
2. Збагачувальний підхід до навчальної діяльності.
Варіант 14
1. Роль пам'яті в навчальній діяльності.
2. Гендерна асиметрія в освіті.
Варіант 15
1. Характеристика й порівняльний аналіз основних видів пам'яті та їхній вплив на

процес навчання.
2.  Способи  педагогічного  впливу на  дітей  з нездатністю  до  навчання  (дислексія,

дискалькулія, дисграфія).
Варіант 16
1. Ефекти й закони пам'яті та їхнє використання у процесі навчання.
2. Проблема готовності до шкільного навчання.
Варіант 17
1. Роль мислення в навчальній діяльності.
2. Диференційований підхід до навчальної діяльності.
Варіант 18
1. Види мислення і їхній вплив на процес засвоєння знань.
2. Вплив стилів педагогічного спілкування на ефективність навчальної діяльності.
Варіант 19
1. Розвиток мислення в шкільному віці (стадії розвитку по Ж.Піаже, і ін.).
2. Система розвивального навчання.
Варіант 20
1. Поняття стиль навчання. Рівні стильової поведінки.
2. Діяльнісний підхід до навчальної діяльності.



Варіанти контрольної роботи
за розділом «Педагогіка профільної середньої освіти»

(для студентів денного та заочного відділення)
Варіант 1
1. Характеристика прийомів усного опитування та письмового контролю.
Варіант 2
1. Рівні та компоненти педагогічної майстерності.
Варіант 3
1.  Методика  формування критичного мислення на заняттях в контексті особистісно

орієнтованого навчання. 
Варіант 4
1. Інформаційно-комунікаційна технологія навчання.
Варіант 5
1. Характеристика методів опрацювання дискусійних питань 
Варіант 6
1. Характеристика особливостей упровадження кейс-методу у процесі викладання.
Варіант 7
1. Характеристика методів кооперативного навчання.
Варіант 8
1. Сутність та умови реалізації  педагогіки партнерства.
Варіант 9
1. Характеристика методів колективно-групового навчання.
Варіант 10
1. Ігрова навчальна діяльність.
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