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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Галузь знань,  

спеціальність, освітній 
ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 

01 «Освіти, педагогічні 
науки» 

Вибіркова 

Модулів – 2 

Спеціальність  
013 «Початкова освіта» 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне навчально-
дослідне завдання _______  Семестр 

Загальна кількість годин – 90 7-й 7-8-й 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи студента -  

Освітній ступінь 
«бакалавр» 

Лекцій 
16 год. 4 год 
Практичні, семінарські 
20 год. 6 год 

Лабораторні 
год  год 
Самостійна робота 

54 год. 80 год 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: 
Залік 

Передумови для вивчення дисципліни. Перелік дисциплін, які були вивчені раніше:  
1. Психологія загальна 
2. Психологія вікова 
3. Психологія педагогічна 

 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: закласти фундамент психолого-педагогічних знань, ознайомивши студентів з 
найзагальнішими поняттями, проблемами та закономірностями психічної діяльності людини. 
Низка проблем загальної психології далі буде деталізована в інших дисциплінах. Увесь курс 
створить понятійну та методологічну базу для їх засвоєння 
Основними завданнями вивчення дисципліни 

1. Сприяння засвоєнню знань та ознайомлення із теоретичними основами вивчення психічних 
явищ та пізнавальних процесів учнів. 

2. Організація самостійної роботи з метою вивчення наукових досліджень, фактів, 
закономірностей розвитку дитини. 

3. Самостійний збір практичного матеріалу з проблеми психодіагностики за тематикою 
практичних занять. 

4. Проведення психолого-педагогічних досліджень 
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3. Очікувані результати навчання 
 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК-1. Загальнонавчальна. Здатність до навчання, розвитку продуктивного (абстрактного, 

образного, дискурсивного, креативного) мислення. Здатність до самокритики і сприймання 
конструктивної критики.  

ЗК-2. Дослідницька. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з 
різних джерел.  

ЗК-3. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; 
володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в 
різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з 
іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування 
в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів.  

ЗК-4. Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та ефективно 
реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. 
Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, 
застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших 
громадян, зокрема учнів початкової школи; використовувати способи діяльності й моделі 
поведінки, що відповідають чинному законодавству України.  

ЗК-5. Етична. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і 
правових норм.  

ЗК-6. Соціокультурна. Здатність до цінування та повага до різноманітності і 
мультикультурності; надання рівних можливостей учням різних національностей та різних 
розумових здібностей, толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних 
особливостей.  

ЗК-7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; 
зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; 
володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність 
працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути 
критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань.  

ЗК-8. Адаптивна. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та дії в 
нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і виховання молодших 
школярів, спілкування з їхніми батьками, комунікації з адміністрацією школи й колегами. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення в педагогічному середовищі та діяти в нових ситуаціях 

ЗК-9. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, що 
забезпечує процес розвитку й саморозвитку, сприяє творчому підходові до навчально-виховного 
процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів та забезпечувати 
якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; здатність до 
педагогічної рефлексії.  

ЗК-10. Здоров’язберігальна компетентність. Здатність ефективно вирішувати завдання 
щодо збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, соціального та духовного) як 
власного, так і оточуючих. Здатність застосовувати знання, вміння, цінності і досвід практичної 
діяльності з питань культури здоров’я та здорового способу життя, готовність до 
здоров’язберігальної діяльності в освітньому середовищі початкової школи та створення 
психолого-педагогічних умов для формування здорового способу життя учнів.  

ЗК-11. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 
інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній 
діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті 

 
Фахові компетентності (ФК) 
ФК 1. Предметна компетентність. Здатність до застосування знань, умінь і навичок із 

циклу професійно-наукових дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх 
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галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в освітній галузі 
загалом, та окремих змістових лініях зокрема 

ФК-2. Психологічна компетентність. Здатність до розвитку учнів початкової школи як 
суб’єктів освітнього процесу на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості та 
соціальні чинники розвитку. Складниками психологічної компетентності є диференціально-
психологічна, соціально-психологічна, аутопсихологічна.  

ФК-2.1. Диференціально-психологічна. Здатність до застосування знань про особливості 
засвоєння навчального матеріалу учнями початкової школи у відповідності з їхніми 
індивідуальними та віковими характеристиками сприймання, уваги, пам’яті, мислення; вміння 
застосовувати ці знання при моделюванні ситуацій навчання, виховання й розвитку молодших 
школярів; спроможність ураховувати у професійній діяльності тип темпераменту, вік, стать, 
антропологічні ознаки учнів; володіння психологічними методиками вивчення індивідуальних 
особливостей перебігу пізнавальних процесів дітей і спроможність їх урахування у проектуванні 
педагогічного процесу.  

ФК-2.2. Соціально-психологічна. Здатність до застосування знань про особливості 
комунікативної діяльності учнів класу /учня початкової школи, взаємостосунки вчителя та учнів, 
закономірності педагогічного спілкування, соціальної ситуації, ситуацій міжособистісної 
взаємодії; вміння застосовувати ці знання у моделюванні навчально-виховного процесу в 
початковій школі. ФК-2.3. Аутопсихологічна. Здатність до адекватного усвідомлення особистісно-
професійних якостей, самопізнання, самооцінки як підґрунтя формування критичного, 
гуманістично-орієнтованого мислення вчителя початкової школи, емоційної усталеності, 
екстраверсії, розвитку проникливості; інтелектуальна здатність до бачення, постановки й 
розв’язання проблем особистісного зростання учня; сформованість психологічного мислення 
вчителя початкової школи; його готовність до природовідповідних дій у процесі навчання (чуття 
самого себе й міри власних дій як першого вчителя); здатність до самоусвідомлення, 
саморозвитку, вдосконалення педагогічної діяльності з високим рівнем автономності.\ 

ФК-3. Педагогічна компетентність. Здатність до проектування, організації, оцінювання, 
рефлексії та коригування навчально-виховного процесу в початковій ланці освіти. Складниками 
педагогічної компетентності є дидактична, виховна, організаційна.  

ФК-3.1. Дидактична. Здатність майбутнього вчителя (випускника) вирішувати стандартні та 
проблемні професійні завдання, що виникають в освітній практиці початкової школи, на основі 
сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту і процесу навчання молодших учнів, у 
тому числі ґрунтовних знань про сучасні теорії навчання, гнучкого володіння методами навчання; 
спроможність обґрунтовано обирати прийоми, засоби, технології, форми організації навчання, 
адекватні дидактичній ситуації 

ФК-3.2. Виховна. Здатність випускника до здійснення виховної діяльності з молодшими 
школярами; здатність до планування, проектування й аналізу виховного процесу початкової 
школи як цілісної педагогічної системи, яка включає мету, завдання, зміст, методи, прийоми, 
педагогічні засоби, форми організації, діяльність вихователя й вихованців; спрямованість на 
досягнення відповідних результатів; здатність ефективно використовувати виховний потенціал 
уроків і занять з учнями в позаурочний час тощо.  

ФК-3.3. Організаційна. Здатність до організації навчальнов-иховного процесу в початковій 
школі, систематичного підвищення професійно-педагогічної кваліфікації.  

ФК-4. Методична компетентність. Здатність ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та 
проблемні методичні задачі під час навчання учнів освітніх галузей/змістових ліній, визначених 
Державним стандартом початкової загальної освіти. Методична компетентність ґрунтується на 
теоретичній і практичній готовності до проведення уроків за різними навчальними комплектами, 
що виявляється у сформованості системи дидактико-методичних знань і умінь із окремих розділів 
та тем курсу, окремих етапів навчання й досвіду їх застосування та наявності емоційно-ціннісного 
ставлення до діяльності щодо навчання учнів предмету.  

ФК-4.1. Нормативна. Здатність учителя користуватися нормативними документами та 
реалізовувати на практиці цілі і завдання навчання предмету/освітньої галузі в початковій школі. 
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ФК-4.2. Варіативна. Здатність учителя працювати за будь-яким навчально-методичним 
комплектом, здатність обирати найефективніший навчально-методичний комплект для досягнення 
цілей і завдань навчання предмета/освітньої галузі в початковій школі, визначених Державним 
стандартом і навчальною програмою.  

ФК-4.3. Спеціально-методична. Здатність до навчання молодших школярів будь-яким 
елементам змісту програми. СК-4.4. Контрольно-оцінювальна. Здатність до реалізації критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи; здатність дотримуватись Державних 
вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи, визначених у програмі. 

 ФК-4.5. Проектувально-моделювальна. Здатність моделювати та організовувати процес 
навчання предмету/освітньої галузі в початковій школі; спроможність учителя обирати необхідні 
засоби, форми і методи організації діяльності учнів у процесі навчання.  

ФК-4.6. Технологічна. Здатність упроваджувати сучасні навчальні технології, інноваційні 
підходи, передовий педагогічний досвід до навчання окремих питань певної освітньої 
галузі/предмету початкової школи.  

ФК-5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність актуалізовувати та 
застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, настанови, стратегії й тактики 
комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-
психологічні якості особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної 
комунікативної діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами. Складники професійно-
комунікативної компетентності вчителя початкової школи:  

ФК – 5.1. Емоційна. Здатність педагога усвідомлювати та визнавати власні почуття, а також 
почуття інших суб’єктів навчально-виховного середовища; здатність до самомотивації та 
керування власними емоціями у стосунках із вихованцями, колегами, батьками.  

ФК-5.2. Вербально-логічна. Здатність педагога володіти доцільними формами вербального 
професійного спілкування в колективі, сприймати, осмислювати й відтворювати зміст і основну 
думку усних і письмових висловлювань, коригувати власне й чуже мовлення; здатність 
опрацьовувати, групувати навчальну інформацію, адекватно усвідомлювати комунікативний сенс 
повідомлень, запам’ятовувати й у разі необхідності актуалізовувати в пам’яті професійні знання, 
фактичні дані, навчальну інформацію.  

ФК-5.3. Інтерактивна. Здатність педагога організовувати ефективну спільну навчально-
виховну діяльність і педагогічне спілкування; здатність співпрацювати для досягнення 
поставленої мети, знаходячи при цьому шляхи взаємодії зі всіма суб’єктами навчально-виховного 
середовища.  

ФК-5.4. Соціально-комунікативна. Здатність учителя в будь-якій педагогічній ситуації 
орієнтуватися на всіх учасників навчально-виховного середовища, приймати правильні рішення і, 
як наслідок, досягати поставленої мети навчання й виховання.  

ФК-5.5. Технічна. Здатність викладача забезпечити процесуальний бік педагогічного 
спілкування; володіння технікою педагогічного спілкування з суб’єктами навчально-виховного 
середовища.  

ФК-5.6. Предметно-змістова. Володіння змістовим аспектом комунікації, термінологією, 
мовленнєвими конструкціями, що притаманні всім предметам, визначеним навчальним планом 
початкової школи та здатність до розв’язання певного кола питань у конкретній ситуації 
педагогічної діяльності вчителя початкових школи 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль І. Технологія вивчення учня 

Тема 1 Предмет,завдання і методи психолого-педагогічного вивчення учня 
Мета вивчення учня в контексті реалізації державних документів про освіту. Завдання  психолого-
педагогічного вивчення учня. Вимоги до вивчення учня. Методи психолого-педагогічного 
вивчення учнів.  

Тема 2. Організація психолого-педагогічного вивчення учнів. 
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Програма вивчення дитини: умови вивчення; характеристика розділів програми. Особистість. 
Структура особистості. Темперамент. Роль темпераменту в діяльності учня. Методики вивчення 
темпераменту. Здібності дитини. Розвиток і застосування здібностей. 

Тема 3 Методика психолого-педагогічного вивчення особистості. 
Характер. Структура характеру школяра. Самооцінка дитини. Вивчення самооцінки. Діагностика 
емоційно-вольової сфери особистості. Готовність дитини до шкільного навчання. Методики 
визначення готовності. Адаптація дитини до школи. 

Змістовий модуль ІІ. Психолого-педагогічна діагностика 
Тема 4. Дослідження окремих психічних процесів і компонентів навчальної діяльності  

Увага. Дослідження уваги школяра. Пам'ять. Дослідження пам’яті. Мислення. Дослідження 
мислення.  

Тема 5 Психологія дитини молодшого шкільного віку 
Психологічні особливості розвитку молодших школярів. умови і фактори психічного розвитку і 
формування особистості молодшого школяра 
Дослідження сприймання, спостережливості учня. Уява. Дослідження уяви. Дослідження 
розумового розвитку учня. 

Тема 6. Дослідження окремих психічних процесів і компонентів навчальної діяльності учня. 
Дослідження сприймання, спостережливості учня. Уява. Дослідження уяви. Дослідження 
розумового розвитку учня. 

Тема 7  Вивчення професійних нахилів. Дослідження рівнів вихованості учня. 
Вивчення професійних нахилів учня. Рівні вихованості школяра. Діагностика моральної 
вихованості. Критерії вихованості. Методика для визначення рівнів вихованості дитини. 

Тема 8  Вивчення учнівського колективу, сімейних відносин. 
Міжособистісні стосунки у групі. Вивчення структури міжособистісних стосунків у групі. 

Сімейні відносини учня. Вивчення сімейних відносин учня. 
 

5. Структура навчальної дисципліни 
 

Назва змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма навчання заочна форма навчання 

У
сь

ог
о у тому числі 

У
сь

ог
о у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб Інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Технологія вивчення учня 

Тема 1. Предмет,завдання і методи 
психолого-педагогічного вивчення 
учня. 

14 2 2   8 12 2    10 

Тема 2. Організація психолого-педагогічного 
вивчення учня 10 2 2   6 12  2   10 

Тема 3. Методика психолого-
педагогічного вивчення особистості 12 2 2   8 10     10 

Разом за змістовим модулем І 36 6 6   22 34 2 2   30 

Змістовий модуль ІІ. Психолого-педагогічна діагностика 

Тема 4. Дослідження окремих 
психічних процесів і компонентів 
навчальної діяльності учня   

12 2 2   6 12  2   10 
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Тема 5. Методика укладання 
психолого-педагогічної характеристики 
на учня та клас. 

10 2 4   6 12 2    10 

Тема 6. Дослідження окремих 
психічних процесів і компонентів 
навчальної діяльності учня. 

14 2 4   8 10     10 

Тема 7. Вивчення професійних нахилів. 
Дослідження рівнів вихованості учня. 12 2 2   6 10     10 

Тема 8. Вивчення учнівського 
колективу, сімейних відносин 6 2 2   6 12     12 

Разом за змістовим модулем ІІ 54 10 14   30 56 2 2   52 
Усього годин 90 16 20   54 90 4 4   82 

Модуль 2 
ІНДЗ             
Усього годин 90 16 20   54 90 4 4   82 

 
6. Тематика практичних занять 

 

№ з/п Назва теми 
Кількість 

Годин 
Денна форма Заочна форма 

1 
Класифікація методів психолого-педагогічного 
вивчення учнів. Організація психолого-педагогічного 
вивчення учня 

2  

2 Діагностика окремих психічних процесів і 
компонентів навчальної діяльності 4 2 

3 
Особливості вивчення мислення. Методики вивчення. 
Вдосконалення мислительних операцій у молодших 
школярів. Методики визначення. 

2  

4 Психолого-педагогічна діагностика розвитку учнів 2-
4 класів 4 3 

5 Дослідження здібностей учня. Вивчення мотивації 
школяра 2  

6 Особливості виявлення «важких» учнів та 
особливості роботи з ними 2  

7 Діагностика і виявлення «обдарованих» дітей та 
специфіка роботи з ними 2  

8 Діагностика моральної вихованості учнів. Критерії 
вихованості. Вивчення професійних нахилів дитини. 2  

Усього 20 4 
 

7. Самостійна робота 
 

№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1.  Специфіка використання методів вивчення учнів для молодших 
школярів 

8 12 

2.  Роль темпераменту в навчальній діяльності. 8 12 
3.  Роль виховного впливу колективу на розвиток особистості 8 12 
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4.  Інтелектуальна активність молодшого школяра 8 12 

5.  Навчальна мотивація молодшого школяра. Особливості і 
розвиток 

8 12 

6.  Способи удосконалення пізнавальних процесів учнів 8 12 

7.  Вихованість учнів, шляхи підвищення ефективності виховного 
впливу на учнів 

6 10 

Всього 54 82 
 

8. Індивідуальні завдання 
 

1. Скласти опорно-логічну схему методів психолого-педагогічного вивчення учнів 
2. Скласти тематику бесід з батьками і окремо з дітьми з метою вивчення їхніх сімейних відносин 
3. Скласти план роботи з дітьми, у яких є проблеми в навчанні 
4. Укласти рекомендації батькам щодо поліпшення пам'яті в учнів. 
5. Скласти план роботи по вдосконаленню уваги дітей на уроці 
6. Скласти план співбесіди з дитиною, що йде у 1-ший клас 
7. Скласти план проведення батьківських зборів на тему: "Успішна адаптація дитини до школи 
8. Скласти план бесіди з батьками дитини із завищеною (заниженою) самооцінкою. 
9. Скласти опис причин "поганої" поведінки учнів та окреслити план покращення поведінки дітей 
10. Скласти план спостережень за сприйняттям учнів на уроці. 

 
9. Методи навчання 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 – практичний метод (практичні заняття); 
МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату); 
МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.  

 
10. Методи оцінювання 

МО2 – усне або письмове опитування, 
МО3 – колоквіум, 
МО4 – тестування; 
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО8 – презентація та виступ на наукових заходах; 
МО9 – захист практичних робіт; 
МО10 – залік. 

 
11. Засоби діагностики результатів навчання: 

залік, тести, реферати, есе, проєкт, контрольна робота, презентація 
 

12. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики для заліку 
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1 2 3 4 
90-100 А Відмінно 

Зараховано 
82-89 В Добре 74-81 С 
64-73 D Задовільно 60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Сума Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 100 12 12 12 12 12 12 12 14 
 

14. Методичне забезпечення 
Освітній контент дисципліни: 
програма нормативної навчальної дисципліни; 
силабус; 
робоча програма навчальної дисципліни;  
опорні конспекти лекцій; 
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів; 
методичні рекомендації до практичних занять; 
«Робочий зошит для виконання практичних завдань»; 
тести проміжного та підсумкового контролю знань; 
завдання до контрольної роботи. 

15. Рекомендована література. 
Основна 

1. Баришполь С. В. Розвиток інтелектуальних і моральних якостей особистості молодшого школяра : 
навч.-метод. посіб. Харків : Основа, 2015. 156 с. 

2. Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник / упоряд. : Л. В. Долинська, Т. М. Лисянська та ін. 
– Київ : Каравела, 2014. 488 с. 

3. Галузяк В. М., Холковська І. Л. Діагностика вихованості школярів : навч. посіб. Вінниця, 2012. 
192 с. 

4. Галузяк В. М., Холковська І. Л. Педагогічна діагностика : курс лекцій. Вінниця : Нілан ЛТД, 2015. 
164 с. 

5. Дуткевич Т. В. Загальна психологія : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 388 с. 
6. Коробко С. Л., Коробко О. І. Робота психолога з молодшими школярами : методичний посібник. 

Київ : Літера ЛТД, 2006. 416 с. 
7. Мартиненко С. М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і 

практика : монографія. Київ : КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2008. 434 с. 
8. Павелків Р. В. Вікова психологія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. 2-ге вид. Київ : Кондор, 

2015. 468 с. 
9. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник : навч. пос. 3-тє вид. Київ : 

Каравела, 2016. 320 с. 
10. Терлецька Л. Г. Вікова психологія і психодіагностика : підруч. для студентів вищ. навч. закл. 

Київ : Слово, 2013. 606 с. 
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Додаткова 
1. Артамонова Г. О., Семікіна О. Д. Школа майбутнього першокласника : методичні рекомендації, 

розробки занять. Харків : Основа, 2012. 141 с.  
2. Баришполь С. В., Міцай О. В. Довідник вчителя 1-го класу: практичні психолого-педагогічні 

рекомендації у запитань і відповідях. Харків : Основа, 2013. 159 с. 
3. Галузяк В. М., Холковська І. Л. Діагностичний інструментарій класного керівника : посібник. 

Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2013. 
192 с. 

4. Галян І. М. Психодіагностика : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ : Академвидав, 2011. 464 с. 
5. Григор’єв А. Й., Завіна В. І. Психолого-педагогічна діагностика. Київ : Преса України, 2005. 448 с. 
6. Гуцало Е. Педагогічна психологія. Практикум : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

Кіровоград : Вид. Александрова М. В., 2013. 202 с. 
7. Дерев’янко С. П. Когнітивна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Чернігів : Вид. 

Лозовий В. М., 2012. 183 с. 
8. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України / голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 

2008. 1040 с. 
9. Кузікова С. Б. Теорія і практика вікової психокорекції : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

Суми : Університетська книга, 2006. 384 с. 
10. Максименко Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія : 

практична психологія. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 192 с. 
11. Мартиненко С. М., Осколова М. Д. Вивчення особистості молодшого школяра засобами 

педагогічної діагностики : навч.-метод. посіб. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. 144 с. 
12. Мельничук О. Б. Основи психоконсультування та психокорекції : навчальний посібник для 

студентів подвійних спеціальностей із спеціальністю «Практична психологія» та спеціалізацією 
«Соціально-психологічна реабілітація». Київ : Каравела, 2017. 390 с. 

13. М’ясоїд П. А. Курс загальної психології : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. Київ : Алерта, 
Т. 1. 2011. 496 с.; Т. 2. 2013. 758 с. 

14. Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи у вихованні дітей : навч.-метод. 
посіб. / за ред. Н. В. Лисенко, авт. кол .: В. І. Кононенко, І. М. Шоробура, Н. В. Лисенко. Київ : 
Слово, 2012. 296 с. 

15. Поліщук С. А. Методичний довідник з психодіагностики : навч.-мет. посіб. для вузів. Суми : ВТД 
«Університетська книга», 2009. 440 с. 

16. Приходько Ю. О., Юрченко В. І. Психологічний словник-довідник : навч. посіб. 3-тє вид. Київ : 
Каравела, 2016. 320 с. 

17. Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах 
інформаційного суспільства : монографія / С. А. Гончаренко, А. Й. Ваврик, Є. П. Верещак та ін. / 
за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. Київ-Кіровоград : Імекс ЛТД, 2014. 228 с. 

18. Психологічна діагностика обдарованості : монографія / Р. О. Семенова та ін. ; за ред. 
Р. О. Семенової / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. Київ ; Кіровоград 
: Імекс, 2012. 171 с. 

19. Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях : монографія / 
В. О. Моляко та ін. ; за ред. В. О. Моляко / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. 
Г. С. Костюка. Київ ; Кіровоград : Імекс, 2012. 209 с. 

20. Сидоренко Н. Заняття із психологічного розвитку для молодших школярів. Київ : Редакціїї 
загальнопедагогічних газет, 2013. 128 с. 

21. Становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного розвитку учнів : 
монографія / С. А. Гончаренко та ін. ; за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко / Нац. акад. пед. 
наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. Київ ; Кіровоград : Імекс, 2012. 208 с. 

22. Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості : навч. посібник. Київ : Каравела, 2013. 376 с. 
23. Усе про мотивацію / уклад. А. Г. Дербеньова. - Харків : Основа, 2012. 207 с. 
24. Холковська І. Л. Педагогічна діагностика : методичні рекомендації до проведення практичних і 

лабораторних занять. Вінниця : Нілан ЛТД, 2015. 124 с. 
25. Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : Прапор, 2007. 240 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%27%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%97%D0%B4,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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16. Інформаційні ресурси. 
 

1. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 
2. http://www.library.edu-ua.net/id/485/ – Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. 

Сухомлинського НАПН України. 
3. http://vognutyi.ru/lib/ – колекція електронних книг. 
4. http://www.mon.gov.ua/ – Міністерство освіти, науки України – офіційний сайт. 
5. http://enc-dic.com/biography – бібліографічний словник. 
6. http://enc-dic.com/pedagogics – педагогічний словник. 
7. http://uk.wikipedia.org/wiki – Вікіпедія, вільна енциклопедія. 
8. www.klex.ru/books/age_psychology/diary.rar – електронна бібліотека праць класиків педагогіки. 
9. http://www.rsu.edu.ru/files/e-learning/Shetinina_History/ 10.htm – електронний навчально-

методичний посібник з історії педагогіки 
  

http://www.rsu.edu.ru/files/e-learning/shetinina_history/
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Анотація дисципліни 
В умовах реалізації компетентнісного підходу педагог має бути готовим до глибокого, 

науково обґрунтованого аналізу педагогічного процесу, свідомого визначення професійної 
траєкторії свого саморозвитку. Для психолого-педагогічного вивчення учнів засобами 
педагогічної діагностики важливо те, що викладач, учитель і його студенти, учні змінюються, 
взаємодіють, спільно організовують навчально-виховний процес. За допомогою психолого-
педагогічної діагностики простежується результативність співпраці, діагностика інструмента 
пізнання перетворюється на інструмент формування. Педагогічні методи і технології 
застосовуються в тих ситуаціях, де потрібні комплексне оцінювання та прогноз майбутніх 
результатів. Підготовка майбутніх фахівців до професійно-педагогічної діяльності сприятиме 
тому, що психолого-педагогічне вивчення учня як інструмент педагогічного впливу стане основою 
компетентного розв’язання проблем реалізації своїх психолого-педагогічних і методичних намірів. 
Студенти здобудуть інтегровані знання в галузі навчання і виховання особистості, стануть 
професійно підготовленими до вирішення практичних завдань. 

 
Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань,  
спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 
3 

Галузь знань 
01 «Освіти, педагогічні 

науки» 
Вибіркова 

Модулів – 2 

Спеціальність  
013 «Початкова 

освіта» 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 

2 4-й 4-й 

Індивідуальне 
навчально-дослідне 
завдання _______  

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 7-й 7-8-й 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи 
студента -  

Освітній ступінь 
«бакалавр» 

Лекцій 
16 год. 4 год 

Практичні, семінарські 
20 год. 6 год 

Лабораторні 
год  год 

Самостійна робота 
54 год. 80 год 

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: 
Залік 

Передумови для вивчення дисципліни. Перелік дисциплін, які були вивчені раніше:  
1. Психологія загальна 
2. Психологія вікова 
3. Психологія педагогічна 
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Мета і завдання дисципліни 

Мета курсу – розкрити механізми психолого-педагогічної діагностики; сприяти 
оволодінню системою знань про методи та методики психолого-педагогічної діагностики; 
діагностичними технологіями і методиками вивчення навчально-пізнавальної діяльності учнів 
початкової школи; сприяти опануванню процедурою застосування на практиці діагностичного 
інструментарію в практичній діяльності вчителя. 

Завдання курсу – розкриття базових теоретичних засад психолого-педагогічної діагностики; 
ознайомлення з методами, прийомами та методиками психодіагностики; сприяння формуванню 
професійно важливих навичок щодо психолого-педагогічної діагностичної діяльності майбутнього 
педагога; сприяння засвоєнню знань та ознайомлення із теоретичними основами вивчення 
психічних явищ та пізнавальних процесів учнів; організація самостійної роботи з метою вивчення 
наукових досліджень, фактів, закономірностей розвитку дитини; самостійний збір практичного 
матеріалу з проблеми психодіагностики за тематикою практичних занять; проведення психолого-
педагогічних досліджень. 
 

Загальні компетентності: 
ЗК-1. Загальнонавчальна. Здатність до навчання, розвитку продуктивного (абстрактного, 

образного, дискурсивного, креативного) мислення. Здатність до самокритики і сприймання 
конструктивної критики.  

ЗК-2. Дослідницька. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з 
різних джерел.  

ЗК-3. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; 
володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в 
різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з 
іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування 
в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів.  

ЗК-5. Етична. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і 
правових норм.  

ЗК-6. Соціокультурна. Здатність до цінування та повага до різноманітності і 
мультикультурності; надання рівних можливостей учням різних національностей та різних 
розумових здібностей, толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних 
особливостей.  

ЗК-7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; 
зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; 
володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність 
працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути 
критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань.  

ЗК-8. Адаптивна. Здатність до адаптації в професійнопедагогічному середовищі та дії в 
нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і виховання молодших 
школярів, спілкування з їхніми батьками, комунікації з адміністрацією школи й колегами. 
Здатність приймати обґрунтовані рішення в педагогічному середовищі та діяти в нових ситуаціях. 

ЗК-9. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, що 
забезпечує процес розвитку й саморозвитку, сприяє творчому підходові до навчально-виховного 
процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів та забезпечувати 
якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; здатність до 
педагогічної рефлексії.  

ЗК-10. Здоров’язберігальна компетентність. Здатність ефективно вирішувати завдання щодо 
збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, соціального та духовного) як власного, 
так і оточуючих. Здатність застосовувати знання, вміння, цінності і досвід практичної діяльності з 
питань культури здоров’я та здорового способу життя, готовність до здоров’язберігальної 



16 

діяльності в освітньому середовищі початкової школи та створення психолого-педагогічних умов 
для формування здорового способу життя учнів.  

ЗК-11. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 
інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній 
діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

Спеціальні (фахові ) компетентності: 
ФК-2. Психологічна компетентність. Здатність до розвитку учнів початкової школи як 

суб’єктів освітнього процесу на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості та 
соціальні чинники розвитку. Складниками психологічної компетентності є диференціально-
психологічна, соціальнопсихологічна, аутопсихологічна.  

ФК-2.1. Диференціально-психологічна. Здатність до застосування знань про особливості 
засвоєння навчального матеріалу учнями початкової школи у відповідності з їхніми 
індивідуальними та віковими характеристиками сприймання, уваги, пам’яті, мислення; вміння 
застосовувати ці знання при моделюванні ситуацій навчання, виховання й розвитку молодших 
школярів; спроможність ураховувати у професійній діяльності тип темпераменту, вік, стать, 
антропологічні ознаки учнів; володіння психологічними методиками вивчення індивідуальних 
особливостей перебігу пізнавальних процесів дітей і спроможність їх урахування у проектуванні 
педагогічного процесу.  

ФК-2.2. Соціально-психологічна. Здатність до застосування знань про особливості 
комунікативної діяльності учнів класу /учня початкової школи, взаємостосунки вчителя та учнів, 
закономірності педагогічного спілкування, соціальної ситуації, ситуацій міжособистісної 
взаємодії; вміння застосовувати ці знання у моделюванні навчально-виховного процесу в 
початковій школі.  

ФК-2.3. Аутопсихологічна. Здатність до адекватного усвідомлення особистісно-професійних 
якостей, самопізнання, самооцінки як підґрунтя формування критичного, гуманістично 
орієнтованого мислення вчителя початкової школи, емоційної усталеності, екстраверсії, розвитку 
проникливості; інтелектуальна здатність до бачення, постановки й розв’язання проблем 
особистісного зростання учня; сформованість психологічного мислення вчителя початкової 
школи; його готовність до природовідповідних дій у процесі навчання (чуття самого себе й міри 
власних дій як першого вчителя); здатність до самоусвідомлення, саморозвитку, вдосконалення 
педагогічної діяльності з високим рівнем автономності. 

 
Програмні результати навчання 

 
ПРН 1. Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним стандартом 

початкової загальної освіти. 
ПРН 3. Знати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні відмінності 

в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи. 
ПРН 8. Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу пізнавальних 

процесів учнів початкової школи та стратегії їх урахування в процесі навчання, розвитку й 
виховання учнів. Складати психолого-педагогічну характеристику на учня та клас. 

ПРН 13. Проектувати зміст і методику проведення виховних заходів для учнів початкової 
школи. 

 
Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен:  
Знати:  
- основні базові поняття навчальної дисципліни; 
- мету, завдання і основні функції психолого-педагогічної діагностики; 
- особливості психолого-діагностичної діяльності; 
- види, типи та умови психолого-педагогічного діагностування; 
- методи, прийоми, засоби і форми психолого-педагогічного діагностування; 
- складові діагностичного супроводу сім’ї учня та учнівського колективу; 
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- методики та технології психолого-педагогічного діагностування особистості учня початкової 
школи, починаючи з перевірки його готовності до навчання та впродовж усього періоду 
перебування дитини в початковій школі (з першого по четвертий класи). 
Уміти: 
- визначати конкретні завдання проведення психолого-педагогічного діагностування, виходячи із 
загальної мети освіти, виховання та формування особистості; 
- володіти методами, прийомами, засобами, формами, інноваційними технологіями педагогічної 
діагностики і педагогічного прогнозування; 
- сприяти самовихованню, саморозвитку та самоосвіті особистості; 
- організовувати діагностичну діяльність на основі глибокого систематичного вивчення 
індивідуальних особливостей, інтересів, можливостей та потреб учнів початкової школи; 
- здійснювати педагогічну взаємодію з батьками, досягаючи єдності виховних впливів школи, сім’ї 
та громадськості; 
- створювати сприятливі умови для особистісно орієнтованого навчання, виховання і розвитку 
учня молодшого шкільного віку; 
- аналізувати, оцінювати, прогнозувати та здійснювати корекцію індивідуального розвитку і 
навчальних можливостей учнів; 
- використовувати діагностичні методики; 
- складати та змістовно наповнювати методичне портфоліо з психолого-педагогічної діагностики. 
 

Дидактична карта дисципліни 
Тема заняття, 

кількість годин 
Форма 

діяльності 
Методи 

навчання і 
оцінювання 

Оцінюванн
я 

аудиторної 
роботи 

Завдання самостійної і 
домашньої роботи, години 

Література, 
інформаційні 

ресурси 

Оцінювання 
самостійної, 
домашньої 

роботи 

Термін 
виконання 
самостій-

ної роботи 
 

Змістовий модуль 1. Технологія вивчення учня 

Предмет, завдання і 
методи психолого-
педагогічного вивчення 
учня, 2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН5 
 
МО2 

 Скласти опорно-логічну схему 
методів психолого-педагогічного 
вивчення учнів, 4 год. 
МО5 
 

1, 4, 6 
2, 7, 10 
1, 5, 6, 10 

4 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Організація психолого-
педагогічного вивчення 
учня, 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  
МН4,  
МН5 
 
МО2 

 Визначте та опишіть специфіку 
використання методів вивчення 
учнів для учнів початкової школи, 
4 год. 
МО2 
 

1, 5, 6, 8 
2, 5, 7, 10 
3, 4, 9, 10 

4 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Методика психолого-
педагогічного вивчення 
особистості, 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  
МН4 
 
МО2 

 Опишіть тести і методики 
діагностики окремих психічних 
процесів і компонентів навчальної 
діяльності, 6 год. 
МО2 

1, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 7, 8, 9 
1, 4, 5, 9, 10 

4 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Діагностика окремих 
психічних процесів і 
компонентів навчальної 
діяльності, 4 год. 

Практичне 
заняття 
 

МН1,  
МН5 
 
МО2, 
МО4 

10 Укладіть структурно-логічну схему 
«Тести і методики для вивчення 
пізнавальних процесів учнів», 4 год. 
МО2 

2, 5, 6, 7 
4, 7, 8, 9, 10 
5, 6, 8, 9, 10 

5 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Особливості вивчення 
мислення. Методики 
вивчення операцій 
мислення, 2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  
МН3, 
МН5 
 
МО2 
 

5 Укладіть рекомендації батькам щодо 
розвитку інших видів мислення 
учнів, 4 год. 
МО7 

1, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 4, 7, 8 
1, 4, 5, 6, 9 

5 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Змістовий 
модульний 
контроль 

Оцінюван-
ня програ-
мних резу-
льтатів 
навчання 
 

МО4 
 

5 балів Додаткові завдання  
Підготувати тези доповіді на 
одну із запропонованих тем 

МО8 
 

9 балів не більше 3 
днів після 
проведення 
модульного 
контролю 

Змістовий модуль 2 Психолого-педагогічна діагностика 
Дослідження окремих 
психічних процесів і 
компонентів навчальної 
діялності, 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  
МН5 
 
МО2 
 

 Укласти рекомендації батькам щодо 
поліпшення пам’яті в учнів, 4 год. 
МО7 

1, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 4, 8, 8, 10 
1, 5, 6, 7, 9, 10 

4 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 
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Психологічні 
особливості дитини 
молодшого шкільного 
віку, 2 год. 

Лекція МН1,  
МН3. 

 Укласти узагальнюючу таблицю 
психологічних особливостей дитини 
молодшого шкільного віку, 4 год. 
МН4 

1, 5, 7, 8 
3, 8, 9, 10 
1, 2, 4, 5, 7 

 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 
 

Методика укладання 
психолого-педагогічної 
характеристики на учня 
та клас, 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  
МН4,  
МН5 
 
МО2 

  1, 3, 4, 5, 7 
3, 7, 9, 10 
2, 4, 5, 6, 7, 9 

4 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Дослідження окремих 
психічних процесів і 
компонентів навчальної 
діяльності учня, 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  
МН5 
 
МО2 

 Навчальна мотивація молодшого 
школяра. Особливості і розвиток. 
Складання проєкту, 4 год.  
МО7 
 

1, 2, 4, 5, 7 
2, 3, 4, 7, 8, 10 
1, 5, 6, 7, 9 

5 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Вивчення учнівського 
колективу, сімейних 
відносин, 4 год. 

Лекція 
 

МН1,  
МН5 
 
МО2 
 

 Способи удосконалення 
пізнавальних процесів учнів, 4 год. 
МО7 

1, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 7, 8, 10 
1, 2, 4, 7, 9, 10 

5 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Особливості виявлення 
«важких» учнів, 2 год. 

Практичне 
заняття 

 

МН1,  
МН5 
 
МО2 
 

10  Скласти опис причин «поганої» 
поведінки учнів та окреслити план 
покращення поведінки, 4 год.  
МО2 
 

1, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 6, 8, 9 
3, 4, 6, 9, 10 

5 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Психолого-педагогічна 
діагностика розвитку 
учнів 2-4 класів, 4 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  
МН5 
 
МО2 
 

10 Укласти психолого-педагогічну 
характеристику на учня та на клас, 
4 год. 
МО2 
 

1, 4, 5, 6, 7, 8 
2, 3, 7, 8, 9 
1, 4, 5, 6, 7, 9 

5 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Особливості роботи з 
«важкими» учнями, 
2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  
МН2,  
МН6 
 
МО2,  
МО7 
 

6 Скласти план бесіди з батьками 
дитини із завищеною (заниженою) 
самооцінкою, 4 год. 
МО7 

1, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 6, 7, 8, 9 
1, 2, 3, 7, 9 

5 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Діагностика і 
виявлення «обдарова-
них» дітей і специфіка 
роботи з ними, 2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  
МН4 
 
МО2 

6 Скласти план спостережень за 
сприйняттям учнів на уроці, 4 год. 
МО2 

1, 2, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 4, 5, 7, 8 
1, 2, 3, 4, 6, 9 

5 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Діагностика моральної 
вихованості учнів. 
Критерії вихованості. 
Вивчення професійних 
нахилів дитини, 2 год. 

Практичне 
заняття 

МН1,  
МН6 
 
МО2,  
МО4 
 

6  1, 2, 3, 5, 6, 7 
2, 3, 4, 5, 8 
4, 6, 7, 8, 9 

5 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Змістовий 
модульний 
контроль 

Оцінюва-
ння 
програм-
них 
результа-
тів 
навчання 
 

МО2 
(модульна 
контрольна 

робота) 
 

5 балів Додаткові завдання  
Підготувати тези доповіді на 
одну із запропонованих тем 

МО8 
 

12 балів не більше 3 
днів після 
проведення 
модульного 
контролю 

Підсумковий 
контроль 

 МО1  Виконання ІНДЗ Захист ІНДЗ 
12 балів 

Після 
аудиторних 
занять 
 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  
МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату); 
МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп’ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань);  
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МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
МО1 – екзамени; 
МО2 – усне або письмове опитування  
МО3 - колоквіум, 
МО4 – тестування; 
МО5 – командні проєкти;  
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  
МО10 –залік. 

 
Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, мобільний телефон з підключенням до Інтернет, мультимедійний проектор, екран для: 
- комунікації та опитувань 
- виконання домашніх завдань 
- виконання завдань самостійної роботи 
- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 
- унаочнення лекційних занять. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених 
видів освітньої діяльності 

 
Політика дисципліни 

Під час організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості 
освіти. 
Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 
активність під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 
заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен 
дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 
завдання, які передбачені у силабусі. 

 
Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, 

усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма контролю: залік 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути 
різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої 
освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно з Положенням 
про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 
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Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

 
Оцін-
ка в 
ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень 

компетент-
ності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен залік 

 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 

А 

 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє особливі 
творчі здібності, вміє самостійно здобувати 
знання, без допомоги викладача знаходить 
і опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння для 
прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває власні 
здібності 
 

 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 
відмін-
но 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахо-
вано 

 
 

82-89 

 
 

В 

 
 

дуже 
добре 

здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалу, застосовує його на 
практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені помилки, кількість яких 
незначна 

 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктив-

но-
варіативний) 

 
 
 
 
 
 
 

добре  
 
 
 

74-81 

 
 
 
 

С 

 
 
 
 

добре 

здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, з-поміж яких є суттєві, 
добирати аргументи для підтвердження 
думок 
 

 
 
 

64-73 

 
 
 

D 

 
 
 
задовільно 

здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, виявляє 
знання і розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти помилки, 
з-поміж яких є значна кількість суттєвих 
 

 
 
 
 

Середній 
(репродуктив 

ний) 

 
 
 
 
задовіль 

но 

 
 

60-63 

 
 

Е 

 
 
достатньо 

здобувач вищої освіти володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий, 
значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні 

 
 
 
 

35-59 

 
 
 
 

FХ 

незадовіль-
но з можли-
вістю 
повторного 
складання 
семестро-
вого 
контролю 

 
 
 
здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих фрагментів, 
що становлять незначну частину 
навчального матеріалу 
 

 
 
 

Низький 
(рецептивно-
продуктив-

ний) 

 
 
 
незадові-
льно 

 
 
 
незарахо-

вано 

 
1-34 

 
F 

незадовіль- 
но з 
обов’язко-
вим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів, елементів, об’єктів 

Низький 
(рецептивно-
продуктив-

ний) 

незадові-
льно 

незарахо-
вано 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка 
(бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 
конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 
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Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 
екзаменаційної сесії. 

Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться по 
завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти під час  вивчення 

дисципліни «Методика психолого-педагогічного вивчення учня» 
Поточне тестування та самостійна робота Сума Змістовий модуль №1  Змістовий модуль №2  

Т1 Т2 Т3 Т4 МК Т5 Т6 Т7 Т8 МК 100 11 11 11 12 5 11 11 11 12 5 
 

Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Мета вивчення учня у контексті реалізації державних документів про освіту. 
2. Вимоги до вивчення учня. 
3. Завдання психолого-педагогічного вивчення учнів. 
4. Класифікація методів вивчення учнів. 
5. Неекспериментальні методи, їх характеристика. 
6. Діагностичні методи. Тести, шкалування, їх особливості. 
7. Експериментальні методи, їх характеристика. 
8. Структура особистості дитини, її характеристика. 
9. Темперамент дитини. Його характеристика. Методи вивчення темпераменту. 
10. Самооцінка школяра. Методика визначення самооцінки. 
11. Характер дитини, методики вивчення. 
12. Вивчення емоційно-вольової сфери особистості. 
13. Мислення, типи мислення. Методики дослідження. 
14. Орієнтовні вікові норми мислительних здібностей. 
15. Дослідження розумового розвитку дитини. IQ. 
16. Пам’ять. Визначення типів пам’яті.  
17. Увага. Дослідження уваги.  
18. Дослідження сприймання і спостережливості учня. 
19. Уява. Дослідження уяви. 
20. Вивчення міжособистісних стосунків у групі. 
21. Методики вивчення професійних нахилів учня. 
22. Методика складання психолого-педагогічної характеристики учня. 
23. Програма вивчення дитини. Умови вивчення дитини. 
24. Дослідження інтересів і потреб дитини. 
25. Вивчення мотивації діяльності учня. 
26. Діагностика сім’ї і сімейного виховання. 
27. Рівні вихованості школяра. 
28. Критерії оцінки рівнів вихованості. 
29. Рівні сформованості моральної свідомості /за Лоренсом Колбергом/. 
30. Показники вихованості особистості. 
31. Методики вивчення вихованості учнів. 
32. Анкети на виявлення ціннісних орієнтацій старшокласників та молодших школярів (за 

Рокічем). 
33. Анкети на вивчення рівня вихованості учнів. 
34. Вивчення процесу формування навчальної діяльності дитини. 
35. Діагностика готовності дітей до переходу у середню ланку школи. 
36. Навчальна мотивація учня. 
37. Діагностика здібностей. 
38. Особливості роботи із «важкими» учнями. 



22 

39. Модель ідентифікації обдарованої дитини. 
40. Методики вивчення сімейних відносин учнів. 
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9. Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості : навч. посібник. Київ : Каравела, 2013. 376 с. 
10. Холковська І. Л. Педагогічна діагностика : методичні рекомендації до проведення практичних і 

лабораторних занять. Вінниця : Нілан ЛТД, 2015. 124 с. 
 

Посилання на сайти 
1. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 
2. http://www.library.edu-ua.net/id/485/ – Державна науково-педагогічна бібліотека України імені 

В. О. Сухомлинського НАПН України. 
3. http://www.mon.gov.ua/ – Міністерство освіти, науки України – офіційний сайт. 
4. http://enc-dic.com/pedagogics – педагогічний словник. 
5. https://library.udpu.edu.ua/library_files/427530.pdf – психологічний словник 
6. http://studme.com.ua/psihologiya/default.htm - конспекти лекцій з психології 
7. http://psychologiya.com.ua/ - психологічний освітній сайт 
8. www.lib.com.ua - електронна бібліотека 
9. http://test.vin.com.ua/ - колекція тестів із психології 
10. http://psychologiya.com.ua/ - психологічний освітній сайт 
 

https://library.udpu.edu.ua/library_files/427530.pdf
http://studme.com.ua/psihologiya/default.htm
http://psychologiya.com.ua/
http://www.lib.com.ua/
http://test.vin.com.ua/
http://psychologiya.com.ua/

