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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ 

6 Програмні компетентності 

Інтегральн

і 

ІК-1 здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і готовність 

нести за них відповідальність у галузі початкової освіти. 

ІК-2 здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіння високою мотивацією до виконання професійної 

діяльності у галузі початкової освіти 

ІК-3 здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній 

діяльності нові знання та вміння у галузі початкової освіти, 

прагнути до саморозвитку 

ІК-4 готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного 

самовдосконалення: постійно поповнювати свої знання, розвивати 

свої розумові здібності, вміти всебічно користуватися своїми 

інтелектуальними і творчими можливостями, професійними 

навичками 

Загальні ЗК-1 здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати 

інформацію, ставити цілі і знаходити шляхи їх досягнення у галузі 

початкової освіти в умовах постійних змін у суспільстві; здатність 

до застосування різноманітних методів наукового дослідження, 

уміння використовувати їх у професійній діяльності початкової 

школи;. формулювати думку з використанням наукових термінів 

ЗК-2 здатність логічно, правильно, аргументовано і чітко будувати усне 

та письмове мовлення, володіти навичками ведення дискусії і 

полеміки 

ЗК-3 здатність працювати у будь-якому колективі, нести відповідальність 

за підтримання партнерських стосунків 

ЗК-4 здатність використовувати цивільний кодекс, правові та моральні 

норми в соціальній взаємодії та реалізації цивільної 

відповідальності у галузі початкової освіти 

ЗК-5 здатність застосовувати основні методи захисту учнів початкової 

школи і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, 

стихійних лих; техніку безпеки у початковій школі та громадських 

місцях 

ЗК-6 здатність самостійно добирати і опрацьовувати історичні та наукові 

документи, науково-популярні і довідкові джерела; порівнювати 

інформацію з різних джерел; узагальнювати і критично оцінювати 

історичні та наукові факти, аналізувати й узагальнювати історичні 

та інші події, явища, визначати їх суть, причинно-наслідкові зв’язки 

між ними; виділяти основне, об’єктивне і суб’єктивне; робити 

висновки та узагальнення 

ЗК-7 здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних 

мережах з метою реалізації завдань початкової освіти 

ЗК-8 здатність вільно володіти українською мовою як державною та 

однією з іноземних мов на рівні, необхідному для виконання 

професійних завдань у галузі початкової освіти 

ЗК-9 здатність використовувати методи і засоби для зміцнення здоров'я і 

забезпечення повноцінної соціальної та професійної діяльності у 

галузі початкової освіти 
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ЗК-10 здатність з повагою та дбайливо ставитися до історичної спадщини і 

культурних традицій, толерантно сприймати соціальні і культурні 

відмінності у суспільстві. 

 

Фахові ФК-6 вміння дотримуватися етичних і правових норм щодо дітей і 

педагогів, має чітку ціннісну орієнтацію на збереження психічного 

здоров’я кожного учасника навчально-виховного процесу та 

охорону їхніх прав і здоров'я 

ВИТЯГИ З ОПП 

7 Програмні результати навчання 

 Знання та розуміння 

 1) сутності понять «Державний стандарт початкової загальної освіти», 

«Організація навчально-виховного процесу у початковій школі», 

«лідерство» та «управління» у початковій освіті; 

2) змісту основних змістових лінії освітніх галузей у початковій 

освіті; 

3) вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних особливостей дітей 

молодшого шкільного віку; 

4) сутності конфлікту; причини і сутність людської агресивності; 

5) сучасних вимог до проведення уроків та позаурочної роботи у 

початковій школі; 

6) знання основних вимог до підготовки учнів та норми оцінювання 

знань, умінь, навичок учнів початкової школи. 

Застосування знань та розумінь, вміння 

 7) демонструвати здатність до письмової та усної комунікації рідною 

мовою, навички культури соціального та ділового спілкування, у тому 

числі - здатність ставити коректні питання, знання стандартного 

обладнання, планування, складання схем та проведення експерименту, 

збирання та аналіз даних, зокрема уважний аналіз помилок та критичне 

оцінювання отриманих результатів; 

8) вибудобудувати і реалізувати перспективні лінії інтелектуального, 

культурного, морального, фізичного і професійного саморозвитку та 

самовдосконалення; використовувати нормативні правові документи у 

своїй діяльності; 

9) виявляти та розвивати потенційні можливості дітей шляхом 

проведення хвилин “митців художнього слова”, творчих вправ, дискусій, 

літературних ігор, вікторин, словесного малювання, уявної екранізації та 

інсценізації; 

10) здобувати нові знання і формувати судження з наукових, 

соціальних та інших проблем, використовуючи сучасні освітні та 

інформаційні технології; 

11) використовувати допоміжний матеріал до виучуваної теми, 

аналізувати зображувальні засоби та особливості мови персонажів у 

єдності з розкриттям змісту та оцінкою поведінки героїв, удосконалювати 

механізм “випереджувального синтаксису” в процесі читання для розвитку 

смислової здогадки, задовольняти бажання дітей ставити питання до 

змісту виучуваного тексту та одержувати на них відповіді від 

однокласників, створювати умови для перенесення знань з позакласного 

читання на уроки класного, об’єктивно оцінюючи знання й уміння дітей 

молодшого шкільного віку. 



 6 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

                                                   

Галузь знань: 01 Педагогічна освіта 

Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 28 серпня  2017 р. 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
 



 7 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи____________ Н. І. Василькова  

28 серпня 2017 р. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ 

ОКР «бакалавр» 

Галузь знань: 01 Педагогічна освіта 

Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта 

Факультет дошкільної  та початкової освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 навчальний рік 



 8 

Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний 

університет імені В. О. Сухомлинського  

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Михальченко Наталія Вячеславівна, доцент 

кафедри педагогіки та дитячої психології, кандидат психологічних  наук, 

доцент. 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри педагогіки та дитячої психології 

Протокол від «28» серпня 2017 року № 1 

 

Завідувач кафедри педагогіки та дитячої психології ____ (Хайруддінов М.А.) 

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією факультету дошкільної 

та початкової освіти 

 

Протокол від «28» серпня 2017 року № 1  

Голова навчально-методичної комісії ____________ (Курчатова  А.В.)  

 

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією університету 

 

Протокол від «28» серпня 2017 року № 12 

 

Голова навчально-методичної комісії університету_______(Василькова Н. І.) 

 



 9 

ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психолого-

педагогічна підготовка дітей до школи» складена Михальченко Н.В. відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів напряму 6.010102 

Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є психологічні та 

педагогічні складові готовності дитини до навчання у школі. 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, сімейне виховання, психологія, 

загальна психологія, дитяча психологія, педагогічна психологія, соціальна 

психологія. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психолого-педагогічна 

підготовка дітей до школи» є отримання студентами глибоких теоретичних 

знань щодо особливостей підготовки дитини до навчання, вивчення змісту 

оволодіння студентами найважливішими теоретичними і практичними 

знаннями   щодо психолого-педагогічної підготовки дитини до навчання у 

школі.  

1.2. Основними завданнями: 

1. Дати уявлення про зміст психолого-педагогічної підготовки дітей 

до школи. 

2. Вивчити психологічні особливості дітей старшого дошкільного 

віку. 

3. Сформувати систему  знань  щодо концепцій, напрямів та теорій 

дитячого розвитку психіки. 

4. З’ясувати психологічні та педагогічні складові готовності дитини 

до школи. 

5. Визначити структуру теоретичних та практичних знань з 

дисципліни. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  
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І. Загальнопредметні:  

1. Базові психологічні  знання з психології та педагогіки  як 

інтегрованих галузей  знань. 

2. Здатність організувати психолого-педагогічний  розвиток та 

виховання.  

3. Здатність актуалізувати знання у галузі психології, соціології і 

педагогіки з проблем соціалізації, виховання, розвитку, навчання. 

4. Уміння діагностувати та оцінювати рівень психічного розвитку 

дитини. 

5. Здатність використовувати основи теорії навчання і виховання на 

практичних заняттях та під час педагогічної практики. 

ІІ. Фахові:  

1. Уміння характеризувати систему навчання та виховання в 

онтогенезі, визначати зв’язок дитячої  психології  з іншими галузями. 

2. Здатність розрізняти сутність виховання, навчання та розвитку на 

різних етапах онтогенезу, визначати  структуру та особливості психолого-

педагогічної підготовки до навчання у школі. 

3. Здатність класифікувати  основні закономірності навчання. 

4. Уміння вирізняти складові підготовки до школи: педагогічні  та 

психологічні. 

5. Уміння аналізувати різні підходи, напрями, концепції  до змісту 

психолого-педагогічної підготовки до школи. 

6. Здатність визначати зміст психолого-педагогічної підтримки 

дитини. 

7. Здатність прогнозувати можливості конкретних методів і форм  

виховання для формування особистісної готовності дитини до навчання у 

школі. 

8. Здатність виявляти і характеризувати соціальну ситуацію розвитку 

дітей старшого дошкільного віку. 
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9. Уміння проектувати і проводити роботу із соціальної профілактики 

в процесі навчання та виховання. 

10. Уміння застосовувати технології соціально-педагогічної діяльності. 

11. Уміння визначити стратегії і тактики психолого-педагогічної 

допомоги і підтримки педагогічно-занедбаним дітям. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Готовність дошкільника до навчання у школі. 

Тема 1. Загальне поняття про психічний розвиток. Психічний розвиток і 

навчання.    

Тема 2. Психологія дошкільного віку. 

Кредит  2. Психологічна готовність дітей до школи.  

Тема 3. Складові психологічної готовності дітей до школи.  

Тема 4. Соціально-психологічна готовність дитини до школи. 

Кредит  3. Педагогічна готовність дітей до школи. 

Тема 5.  Педагогічний підхід у готовності дитини  до школи. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

2. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. 

– Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

3. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

4. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2002. - 992 с. 

5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 

128с. 
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6. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с. 

7. Тести для дітей. Чи готова ваша дитина до школи/ Авт.- упоряд. 

М.Н.Ільїна, Л.Г.Парамонова. – К.: Школа,2003. – 336с. 

8. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 

560с. 

Допоміжна 

1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 1: Особистісно-

орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. Видання. – 

К.: Либідь, 2003. – 280с. 

2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 2: Особистісно-

орієнтований підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: 

Либідь, 2003. – 344с. 

3. Блонский П.П. Память и мышление. – СПб.: Питер, 2001. - 288 с. 

4. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.,1976. -236с. 

5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

6. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для 

студентов пед.институтов. // Под ред. проф. А.В.Петровского. М.: 

Просвещение, 1973. - 288с.  

7. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. - М.: АПН 

РСФСР, 1960. - 364 с. 

8. Давыдов В.В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологи. // 

Вопросы философии, 1981. - №12. - С. 32-36.  

9. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. 

– Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

10. Істратова  О.Н.,  Эксакусто  Т.В.  Справ очник  психолога  

начальной  школы  /  Серия  «Справочники».  -  Ростов н/Д.:  Феникс,  2003. -  

448с.  
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11. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. 

В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

12. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими 

школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

13. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. 

Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

14. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська 

школа, 1968. - 571 с. 

15. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

16. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2002. - 992 с. 

17. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 

128с. 

18. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е узд. – М.: 

Политиздат, 1977. - 304 с. 

19. Люблинская  А.А.  Детская  психология.  Учебное  пособие  для  

студентов  педагогических  ин-тов.  М.,  Просвещение, 1971.-  415с. 

20. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища 

школа, 2004. - 487 с. 

21. Маклаков  А.Г.  Общая  психология:  Учебник  для  вузов.  -  СПб.: 

Питер,  2003.  -592с. 

22. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. - СПб.: 

Питер, 2003. – 592 с. 

23. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е 

вид., перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 

с. 

24. Мухина  В.С.  Детская  психология.  -  М.:ООО Апрель  Пресс,  ЗАО  

Изд-во  ЭКСМО – Пресс,  1999. - 352с. 

25. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М., 1996. - 394с. 



 14 

26. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 448 с. 

27. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва 

та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

28. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

29. Осорина  М.В.  Секретный  мир  детей  в  пространстве  мира  

взрослых.  -  СПб.:  Издательство  «Питер»,  2000. -  288с. 

30. Подоляк Л. Основи вікової психології / Психологічний 

інструментарій. – Київ: Плавник, 2006. – 112с. 

31. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, 

П.К.Анохин и др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 

32. Психология : Словарь / Под ред. Петровского А.В., Ярошевского 

М.Г. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с. 

33. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер. В.Я. Романова. - М.: Из-во Моск. ун-та, 1982. - 319 с. 

34. Психология развития / Сост. и общая редакция: авторский 

коллектив сотрудников кафедры психологии развития и дифференциальной 

психологии СПбГУ. - СПб: Питер, 2001. - 512 с. 

35. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: 

Питер, 2001. - 504 с.  

36. Психология самосознания: Хрестоматия. / Гл. ред. Д.Я. 

Райгородский. - Самара, 2003. - 671 с.  

37. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, 

П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 

2001.- 560 с. 

38. Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека. – М.: 

Прогресс, 1994. – 480с. 
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39. Родинна  педагогіка:  Навчально-метод.  Посібник /  

А.А.Марушкевич,  В.Г.Постовий,  Т.Ф.Алексєєнко  та  ін.  -  Видавець  

ПАРАПАН,  2002.  -  216с.     

40. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2003. - 

720с. 

41. Руденко  Ю.  Основи  сучасного  українського  виховання.  -  К.:  

Видавництво  ім.  Олени  Теліги,  2003.  -  328с. 

42. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с. 

43. Фіцула  М.М.  Педагогіка:  Навчальний  посібник  для  студентів  

вищих  педагогічних  закладів  освіти.  -  К.:  Видавничий  центр  „Академія”,  

2002.  -  528с.   

44. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под 

ред. И.И. Ильясова. - М.: МГУ, 1981. - 464с.  

45. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. - К.: 

Професіонал, 2004. - 304 с.  

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна  робота, 

поточне опитування, тестування, реферат, доповідь, презентація, конспект 

першоджерела. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –  

3 

Галузь знань 

01  Освіта 

 Нормативна 

 Напрям підготовки 

013 

Початкова  освіта 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 10 

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 

Початкова  освіта  

Рік підготовки: 

2017 2018 

Семестр 

Загальна кількість 

годин -90 

7  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 1,7 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

10  

Практичні, семінарські 

20  

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

60  

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 

год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (66,6%) 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: отримання студентами глибоких теоретичних знань щодо 

особливостей підготовки дитини до навчання, вивчення змісту оволодіння 

студентами найважливішими теоретичними і практичними знаннями   щодо 

психолого-педагогічної підготовки дитини до навчання у школі.  

Завдання курсу: 

6. Дати уявлення про зміст психолого-педагогічної підготовки дітей 

до школи. 

7. Вивчити психологічні особливості дітей старшого дошкільного 

віку. 

8. Сформувати систему  знань  щодо концепцій, напрямів та теорій 

дитячого розвитку психіки. 

9. З’ясувати психологічні та педагогічні складові готовності дитини 

до школи. 

10. Визначити структуру теоретичних та практичних знань з 

дисципліни. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

6. Базові психологічні  знання з психології та педагогіки  як 

інтегрованих галузей  знань. 

7. Здатність організувати психолого-педагогічний  розвиток та 

виховання.  

8. Здатність актуалізувати знання у галузі психології, соціології і 

педагогіки з проблем соціалізації, виховання, розвитку, навчання. 

9. Уміння діагностувати та оцінювати рівень психічного розвитку 

дитини. 

10. Здатність використовувати основи теорії навчання і виховання на 

практичних заняттях та під час педагогічної практики. 

ІІ. Фахові:  
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1. Уміння характеризувати систему навчання та виховання в 

онтогенезі, визначати зв’язок дитячої  психології  з іншими галузями. 

2. Здатність розрізняти сутність виховання, навчання та розвитку на 

різних етапах онтогенезу, визначати  структуру та особливості психолого-

педагогічної підготовки до навчання у школі. 

3. Здатність класифікувати  основні закономірності навчання. 

4. Уміння вирізняти складові підготовки до школи: педагогічні  та 

психологічні. 

5. Уміння аналізувати різні підходи, напрями, концепції  до змісту 

психолого-педагогічної підготовки до школи. 

6. Здатність визначати зміст психолого-педагогічної підтримки 

дитини. 

7. Здатність прогнозувати можливості конкретних методів і форм  

виховання для формування особистісної готовності дитини до навчання у 

школі. 

8. Здатність виявляти і характеризувати соціальну ситуацію розвитку 

дітей старшого дошкільного віку. 

9. Уміння проектувати і проводити роботу із соціальної профілактики 

в процесі навчання та виховання. 

10. Уміння застосовувати технології соціально-педагогічної діяльності. 

11. Уміння визначити стратегії і тактики психолого-педагогічної 

допомоги і підтримки педагогічно-занедбаним дітям. 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Готовність дошкільника до навчання у школі. 

Тема 1. Загальне поняття про психічний розвиток. Психічний розвиток і 

навчання.    

Тема 2. Психологія дошкільного віку. 

Кредит  2. Психологічна готовність дітей до школи.  

Тема 3. Складові психологічної готовності дітей до школи.  

Тема 4. Соціально-психологічна готовність дитини до школи. 
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Кредит  3. Педагогічна готовність дітей до школи. 

Тема 5.  Педагогічний підхід у готовності дитини  до школи. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усь

ого 

 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Готовність дошкільника до навчання у школі. 

Лекція 1. Загальне поняття про психічний 

розвиток. Психічний розвиток і навчання.    

1. Психічний і особистісний розвиток 

людини. 

2. Періодизація вікового розвитку.  

3. Умови психічного розвитку  

4. Суперечності розвитку.  

5. Детермінанти психічного розвитку . 

6. Загальні закономірності розвитку 

особистості. 

7. Показники порушення психічного і 

особистісного розвитку дитини. 

8. Психологічний портрет зрілої 

особистості. 

9. Провідна роль навчання і виховання у 

психічному  розвитку дитини. 

 2  - -  

Лекція 2. Психологія дошкільного віку. 

1. Соціальна ситуація розвитку в 

дошкільному віці. 

2. Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

3. Новоутворення дошкільного віку. 

 2  - -  
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4. Розвиток самосвідомості і самооцінки 

дошкільника. 

5. Розвиток спонукальної сфери 

дошкільника. 

6. Розвиток динамічної та змістової сторін 

емоцій і почуттів дошкільника. 

7. Криза семи років. 

Практична робота  1.  Основні теорії 

психічного розвитку дитини. 

1. Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, 

Гренвіл Холл). 

2. Психоаналітичні  теорії  дитячого  

розвитку: Динамічна  концепція  сексуального  

розвитку  З.Фройда. Епігенетична  теорія  

розвитку  особистості  Е.Еріксона. 

3. Соціогенетичний напрям (Курт Левін). 

4. Концепція конвергенції   двох факторів 

розвитку дитини (Вільям Штерн). 

5. Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже,  

Анрі Валлон).  

  2 - -  

Практична робота 2.  Основні концепції 

психічного і особистісного розвитку дитини. 

1. Теорія трьох ступенів розвитку дитини 

(Карл Бюлер). 

2. Система діагностики психічного розвитку 

дитини від народження до юнацького віку 

(Арнольд Гезелл). 

3. Теорія розвитку вищих психічних 

функцій (Л.Виготський) 

4. Теорія поетапного формування розумових 

  2 - -  
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дій (Петро Гальперін). 

5. Теорія ігрової діяльності та її впливу на 

психічний розвиток дитини (Дмитро 

Ельконін). 

Практична робота 3.  Особливості сенсорного 

та пізнавального розвитку дітей дошкільного 

віку. 

1. Особливості сенсорного розвитку 

дошкільника. 

2. Розвиток мовлення у дошкільному віці. 

3. Розвиток мислення дошкільника. 

4. Розвиток уваги дошкільника. 

5. Розвиток пам’яті дошкільника. 

6. Розвиток уяви дошкільника. 

  2    

Самостійна робота  № 1.  

1. Реферат. 

1. Психоаналітичні  теорії  дитячого  

розвитку. 

2. Епігенетична  теорія  розвитку  

особистості  Е.Еріксона.  

3. Концепція  діалектичного  характеру  

розвитку  Г.С.Костюка. 

4. Теорія  розвитку  вищих  психічних  

функцій  Л.С.Виготського. 

5. Періодизація  вікового  розвитку  

Д.Б.Ельконіна.   

6. Особливості психічного  розвитку  та  

навчання. 

7. Проблема  співвідношення  навчання  і  

розвитку  в  роботах  Л.С.Виготського (зона 

     20 
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найближчого розвитку) 

8. Основні  напрями психічного  розвитку  

дітей  у  навчально-виховному  процесі. 

9. Психологічні особливості розвитку дітей 

дошкільного віку. 

10. Новоутворення  дітей дошкільного  віку. 

11. Соціальна  ситуація  розвитку  

дошкільника. 

12. Розвиток  психічних  функцій  

дошкільника. 

13. Розвиток  особистості  дошкільника. 

14. Провідний  вид  діяльності  дошкільника. 

15. Анатомо-фізіологічні  особливості  

розвитку  дітей молодшого шкільного віку. 

16. Психологічна  готовність  дитини  до  

шкільного  навчання. 

17. Інтелектуальна готовність дошкільника до 

навчання у школі. 

18. Особистісна та соціально-психологічна 

готовність дошкільника  до навчання у школі. 

19. Вольова готовність дошкільника до 

навчання у школі. 

20. Педагогічна готовність дітей до навчання 

у школі. 

2. Словник. Рольова гра, довільна поведінка, 

психологічна готовність до школи, „соціальна 

позиція”, мотив учіння, адаптація, довільність, 

внутрішній план дій, самосвідомість, 

самооцінка, гіперактивність, дислексія, 

самоповага, Я-образ, рефлексія, новоутворення, 
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егоцентризм, ідеал, ідентифікація, ідентичність, 

індивідуальний стиль діяльності,  інтерес,  Я-

концепція,  навчання, переконання,  

рефлективність, рівень домагань, самоконтроль, 

самооцінка,   самореалізація,  саморегуляція, 

світогляд, моральні почуття, моральна 

саморегуляція, мотив, мотивація, сором, 

спрямованість особистості, страх, стрес, талант, 

тривога, аглютинація, гіперболізація, мрія, 

фантазія, афект, симпатія, фрустрація. 

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Психологічна готовність дітей до школи 

Лекція 3.  Складові психологічної готовності 

дітей до школи.  

1. Інтелектуальна готовність дитини до 

школи (готовність пізнавальних процесів). 

2. Особистісна готовність дитини до школи: 

мотиваційна готовність дитини до школи; 

вольова готовність дитини до школи. 

 2  - -  

Лекція 4.   Соціально-психологічна 

готовність дитини до школи. 

 2     

Практична робота  4.  Інтелектуальна 

готовність дитини до школи (тестування та 

корегування). 

1. Психодіагностика сприймання: тести для 

вивчення сприймання. Коригуючі вправи 

для розвитку сприймання. 

2. Психодіагностика уваги: тести для 

вивчення різних властивостей уваги. 

  2    
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Коригуючі вправи для розвитку уваги. 

3. Психодіагностика мислення: тести для 

вивчення різних видів мислення. 

Коригуючі вправи для розвитку мислення. 

Ігри, що розвивають мислення, 

кмітливість.  

4. Психодіагностика памяті: тести для 

вивчення різних властивостей  памяті. 

Коригуючі вправи для розвитку памяті.  

5. Психодіагностика уяви: тести для 

вивчення уяви. Коригуючі вправи для 

розвитку уяви.  

Практична робота 5.   Експрес-діагностика 

готовності дитини до навчання у школі. 

1. Психодіагностика памяті: тести для 

вивчення різних властивостей  памяті. 

Коригуючі вправи для розвитку памяті.  

2. Психодіагностика уяви: тести для 

вивчення уяви. Коригуючі вправи для 

розвитку уяви. 

3. Розвиток інтелекту і навичок спілкування 

в дитини за допомогою групових ігор. 

  2    

Практична робота 6.  Особистісна готовність 

дитини до школи   (тестування та 

корегування). 

1. Психодіагностика довільної поведінки 

дітей-дошкільників. Коригуючі вправи 

для розвитку довільної поведінки. 

2. Психодіагностика мотиваційної сфери 

дошкільника. 

  2    
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3. Розвиток тонкої моторики пальців рук ( 

ігри та вправи). 

4. Тести шкільної зрілості. 

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: 

1. Інтелектуальна готовність дитини до 

школи. 

2. Особистісна готовність дитини до школи. 

3. Соціально-психологічна готовність 

дитини до школи. 

4. Вольова готовність дитини до школи. 

Розробка тестів. (30 тестів: 10 тестів за 

кожним кредитом, 4 варіанти відповіді) 

     20 

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

1. Психічний і особистісний розвиток 

людини. 

2. Періодизація вікового розвитку.  

3. Умови психічного розвитку  

4. Суперечності розвитку.  

5. Детермінанти психічного розвитку . 

6. Загальні закономірності розвитку 

особистості. 

7. Показники порушення психічного і 

особистісного розвитку дитини. 

8. Психологічний портрет зрілої 

особистості. 

9. Провідна роль навчання і виховання у 

психічному  розвитку дитини. 

10. Соціальна ситуація розвитку в 
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дошкільному віці. 

11. Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

12. Новоутворення дошкільного віку. 

13. Розвиток самосвідомості і самооцінки 

дошкільника. 

14. Розвиток спонукальної сфери 

дошкільника. 

15. Розвиток динамічної та змістової сторін 

емоцій і почуттів дошкільника. 

16. Криза семи років. 

17. Інтелектуальна готовність дитини до 

школи. 

18. Особистісна готовність дитини до школи. 

19. Соціально-психологічна готовність 

дитини до школи. 

20. Вольова готовність дитини до школи. 

КРЕДИТ 2 30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Педагогічна готовність дітей до школи. 

Лекція 5.  Педагогічний підхід у готовності 

дитини  до школи. 

1. Загальна педагогічна готовність до школи. 

2. Спеціальна готовність дитини до школи. 

(розвиток мовлення, розвиток 

математичних уявлень). 

3. Організація підготовки дітей до 

шкільного навчання у процесі взаємодії з 

батьками.  

 2  - -  

Практична робота  7.  Сім’я і її вплив на   2    
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підготовку дитини до шкільного навчання. 

1. Роль сімї в соціалізації дитини. 

Особливості соціалізації дитини в сімї. 

2. Психолого-педагогічні механізми 

соціалізації, за допомогою яких батьки 

впливають на дітей. 

3. Особливості стилів сімейного виховання і 

їх вплив на успішність підготовки дитини 

до школи. 

4. Взаємозвязок стилів виховання і 

особливостей становлення особистості 

дитини. 

5. Вплив неадекватного батьківського 

ставлення до дитини  на відхилення в її 

психічному  й особистісному розвитку.  

6. Причини неадекватного батьківського 

ставлення до дитини. 

Практична робота  8. Педагогічний супровід 

розвитку старшого дошкільника. 

1. Педагогічні умови підготовки дітей до 

школи у дошкільних навчально-виховних 

закладах. 

2. Система педагогічного керівництва у 

проблемі готовності дитини до навчання 

в школі. 

3. Дидактичні умови реалізації підготовки 

дітей до навчання у системі "родина - 

школа". 

  2    

http://refeteka.ru/r-136741.html#_Toc235650229
http://refeteka.ru/r-136741.html#_Toc235650229
http://refeteka.ru/r-136741.html#_Toc235650229
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4. Методичні рекомендації щодо організації 

підготовки дітей до навчання і 

спілкуванню в умовах школи. 

Практична  робота 9.  Розвиток 

математичних здібностей. 

1. Підготовка дитини до вивчення 

математики. 

2. Орієнтування дитини у просторі. 

3. Орієнтування за словесним описом. 

4. Ігри –заняття, які формують просторові 

уявлення. 

5. Ігри-заняття для виявлення розміру  та 

форми предметів. 

   2    

Практична робота 10.  Мовленнєва 

готовність дитини до школи. 

1. Правильність вимовляння звуків. 

2. Уміння розвивати звуки мови наслух. 

3. Звуковий аналіз слів. 

4. Словниковий запас. 

5. Сформованість граматичних систем. 

6. Володіння зв’язною мовою. 

  2    

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

1. Психолого-педагогічна підготовка дітей  

до школи: психодіагностичний 

інструментарій та коригуючі вправи. 

2. Психолого-педагогічний портрет дитини, 

яка готова до навчання у школі. 

     20 
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Конспект першоджерела.   

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

1. Загальна педагогічна готовність до школи. 

2. Спеціальна готовність дитини до школи. 

(розвиток мовлення, розвиток 

математичних уявлень). 

3. Організація підготовки дітей до 

шкільного навчання у процесі взаємодії з 

батьками. 

4. Психолого-педагогічні механізми 

соціалізації, за допомогою яких батьки 

впливають на дітей. Особливості стилів 

сімейного виховання і їх вплив на 

успішність підготовки дитини до школи. 

5. Вплив неадекватного батьківського 

ставлення до дитини  на відхилення в її 

психічному  й особистісному розвитку.  

6. Мовленнєва готовність дитини до школи. 

7. Розвиток математичних здібностей. 

8. Педагогічний супровід розвитку старшого 

дошкільника. 

      

КРЕДИТ 3 
30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
90 10 20 - - 60 
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6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Готовність дошкільника до навчання у 

школі. 

 

1. Практична робота  1.  Основні теорії психічного 

розвитку дитини. 

1. Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл 

Холл). 

2. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: 

Динамічна  концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда. 

Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона. 

3. Соціогенетичний напрям (Курт Левін). 

4. Концепція конвергенції   двох факторів розвитку 

дитини (Вільям Штерн). 

5. Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже,  Анрі 

Валлон).  

2 

2. Практична робота 2.  Основні концепції психічного і 

особистісного розвитку дитини. 

1. Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл 

Бюлер). 

2. Система діагностики психічного розвитку дитини 

від народження до юнацького віку (Арнольд 

Гезелл). 

3. Теорія розвитку вищих психічних функцій 

(Л.Виготський) 

4. Теорія поетапного формування розумових дій (П 

Гальперін). 

5. Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний 

розвиток дитини (Дмитро Ельконін). 

2 
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3. Практична робота 3.  Особливості сенсорного та 

пізнавального розвитку дітей дошкільного віку. 

1. Особливості сенсорного розвитку дошкільника. 

2. Розвиток мовлення у дошкільному віці. 

3. Розвиток мислення дошкільника. 

4. Розвиток уваги дошкільника. 

5. Розвиток пам’яті дошкільника. 

6. Розвиток уяви дошкільника. 

2 

 Кредит 2. Психологічна готовність дітей до 

школи  

 

4 Практична робота  4.  Інтелектуальна готовність 

дитини до школи (тестування та корегування). 

1. Психодіагностика сприймання: тести для вивчення 

сприймання. Коригуючі вправи для розвитку сприймання. 

2. Психодіагностика уваги: тести для вивчення різних 

властивостей уваги. Коригуючі вправи для розвитку 

уваги. 

3. Психодіагностика мислення: тести для вивчення 

різних видів мислення. Коригуючі вправи для розвитку 

мислення. Ігри, що розвивають мислення, кмітливість.  

4. Психодіагностика памяті: тести для вивчення різних 

властивостей  памяті. Коригуючі вправи для розвитку 

памяті.  

5. Психодіагностика уяви: тести для вивчення уяви. 

Коригуючі вправи для розвитку уяви.  

2 

5 Практична робота 5.   Експрес-діагностика готовності 

дитини до навчання у школі. 

1. Психодіагностика памяті: тести для вивчення різних 

властивостей  памяті. Коригуючі вправи для розвитку 

памяті.  

2 
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2. Психодіагностика уяви: тести для вивчення уяви. 

Коригуючі вправи для розвитку уяви. 

3. Розвиток інтелекту і навичок спілкування в дитини 

за допомогою групових ігор. 

6 Практична робота 6.  Особистісна готовність дитини 

до школи   (тестування та корегування). 

1. Психодіагностика довільної поведінки дітей-

дошкільників. Коригуючі вправи для розвитку довільної 

поведінки. 

2. Психодіагностика мотиваційної сфери дошкільника. 

3. Розвиток тонкої моторики пальців рук ( ігри та 

вправи). 

4. Тести шкільної зрілості. 

2 

 Кредит 3. Педагогічна готовність дітей до школи.  

7 Практична робота  7.  Сім’я і її вплив на підготовку 

дитини до шкільного навчання. 

1. Роль сімї в соціалізації дитини. Особливості 

соціалізації дитини в сімї. 

2. Психолого-педагогічні механізми соціалізації, за 

допомогою яких батьки впливають на дітей. 

3. Особливості стилів сімейного виховання і їх вплив 

на успішність підготовки дитини до школи. 

4. Взаємозвязок стилів виховання і особливостей 

становлення особистості дитини. 

5. Вплив неадекватного батьківського ставлення до 

дитини  на відхилення в її психічному  й особистісному 

розвитку.  

6. Причини неадекватного батьківського ставлення до 

2 
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дитини. 

8 Практична робота  8. Педагогічний супровід розвитку 

старшого дошкільника. 

1. Педагогічні умови підготовки дітей до школи у 

дошкільних навчально-виховних закладах. 

2. Система педагогічного керівництва у проблемі 

готовності дитини до навчання в школі. 

3. Дидактичні умови реалізації підготовки дітей до 

навчання у системі "родина - школа". 

4. Методичні рекомендації щодо організації 

підготовки дітей до навчання і спілкуванню в умовах 

школи. 

2 

9 Практична  робота 9.  Розвиток математичних 

здібностей. 

1. Підготовка дитини до вивчення математики. 

2. Орієнтування дитини у просторі. 

3. Орієнтування за словесним описом. 

4. Ігри –заняття, які формують просторові уявлення. 

5. Ігри-заняття для виявлення розміру  та форми 

предметів. 

2 

10 Практична робота 10.  Мовленнєва готовність дитини 

до школи. 

1. Правильність вимовляння звуків. 

2. Уміння розвивати звуки мови наслух. 

3. Звуковий аналіз слів. 

4. Словниковий запас. 

5. Сформованість граматичних систем. 

6. Володіння зв’язною мовою. 

2 

Разом: 20 

 

 

http://refeteka.ru/r-136741.html#_Toc235650229
http://refeteka.ru/r-136741.html#_Toc235650229


 37 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Готовність дошкільника до навчання у 

школі. 

 

1. Самостійна робота  № 1.  

2. Реферат. 

1. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку. 

2. Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  

Е.Еріксона.  

3. Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  

Г.С.Костюка. 

4. Теорія  розвитку  вищих  психічних  функцій  

Л.С.Виготського. 

5. Періодизація  вікового  розвитку  Д.Б.Ельконіна.   

6. Особливості психічного  розвитку  та  навчання. 

7. Проблема  співвідношення  навчання  і  розвитку  в  

роботах  Л.С.Виготського (зона найближчого 

розвитку) 

8. Основні  напрями психічного  розвитку  дітей  у  

навчально-виховному  процесі. 

9. Психологічні особливості розвитку дітей 

дошкільного віку. 

10. Новоутворення  дітей дошкільного  віку. 

11. Соціальна  ситуація  розвитку  дошкільника. 

12. Розвиток  психічних  функцій  дошкільника. 

13. Розвиток  особистості  дошкільника. 

14. Провідний  вид  діяльності  дошкільника. 

15. Анатомо-фізіологічні  особливості  розвитку  дітей 

молодшого шкільного віку. 

20 
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16. Психологічна  готовність  дитини  до  шкільного  

навчання. 

17. Інтелектуальна готовність дошкільника до навчання 

у школі. 

18. Особистісна та соціально-психологічна готовність 

дошкільника  до навчання у школі. 

19. Вольова готовність дошкільника до навчання у 

школі. 

20. Педагогічна готовність дітей до навчання у школі. 

2. Словник. Рольова гра, довільна поведінка, 

психологічна готовність до школи, „соціальна позиція”, 

мотив учіння, адаптація, довільність, внутрішній план дій, 

самосвідомість, самооцінка, гіперактивність, дислексія, 

самоповага, Я-образ, рефлексія, новоутворення, 

егоцентризм, ідеал, ідентифікація, ідентичність, 

індивідуальний стиль діяльності,  інтерес,  Я-концепція,  

навчання, переконання,  рефлективність, рівень домагань, 

самоконтроль, самооцінка,   самореалізація,  

саморегуляція, світогляд, моральні почуття, моральна 

саморегуляція, мотив, мотивація, сором, спрямованість 

особистості, страх, стрес, талант, тривога, аглютинація, 

гіперболізація, мрія, фантазія, афект, симпатія, 

фрустрація. 

 Кредит 2. Психологічна готовність дітей до 

школи 

 

2. Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: 

1. Інтелектуальна готовність дитини до школи. 

2. Особистісна готовність дитини до школи. 

3. Соціально-психологічна готовність дитини до 

20 
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школи. 

4. Вольова готовність дитини до школи. 

Розробка тестів. (30 тестів: 10 тестів за кожним 

кредитом, 4 варіанти відповіді) 

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

1. Психічний і особистісний розвиток людини. 

2. Періодизація вікового розвитку.  

3. Умови психічного розвитку  

4. Суперечності розвитку.  

5. Детермінанти психічного розвитку . 

6. Загальні закономірності розвитку особистості. 

7. Показники порушення психічного і особистісного 

розвитку дитини. 

8. Психологічний портрет зрілої особистості. 

9. Провідна роль навчання і виховання у психічному  

розвитку дитини. 

10. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

11. Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

12. Новоутворення дошкільного віку. 

13. Розвиток самосвідомості і самооцінки дошкільника. 

14. Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

15. Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і 

почуттів дошкільника. 

16. Криза семи років. 

17. Інтелектуальна готовність дитини до школи. 

18. Особистісна готовність дитини до школи. 

19. Соціально-психологічна готовність дитини до 

школи. 

20. Вольова готовність дитини до школи. 
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 Кредит 3. Педагогічна готовність дітей до школи.  

3.   Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

1. Психолого-педагогічна підготовка дітей  до школи: 

психодіагностичний інструментарій та коригуючі 

вправи. 

2. Психолого-педагогічний портрет дитини, яка готова 

до навчання у школі. 

Конспект першоджерела.   

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

9. Загальна педагогічна готовність до школи. 

10. Спеціальна готовність дитини до школи. (розвиток 

мовлення, розвиток математичних уявлень). 

11. Організація підготовки дітей до шкільного навчання 

у процесі взаємодії з батьками. 

12. Психолого-педагогічні механізми соціалізації, за 

допомогою яких батьки впливають на дітей. 

Особливості стилів сімейного виховання і їх вплив 

на успішність підготовки дитини до школи. 

13. Вплив неадекватного батьківського ставлення до 

дитини  на відхилення в її психічному  й 

особистісному розвитку.  

14. Мовленнєва готовність дитини до школи. 

15. Розвиток математичних здібностей. 

16. Педагогічний супровід розвитку старшого 

дошкільника. 

20 

Разом:  60 
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9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Психолого-педагогічна підготовка дітей  до школи: психодіагностичний 

інструментарій та коригуючі вправи. 

2. Психолого-педагогічний портрет дитини, яка підготовлена  до навчання у 

школі. 

Психолого-педагогічна  задача  № 1 

 Великий український і російський педагог та психолог К.Д.Ушинський 

розглядав психічні явища, що відносяться до вікової психології у складі 

педагогічної антропології. Йому належить і перше вживання терміну 

„педагогічна антропологія”. У його зміст Ушинський вкладав думку про те, 

„що однобічність знань і мислення шкідлива як у педагогіці, так і у психології. 

Не можна дивитись на людину тільки з позиції фізіолога, патолога, психіатра, 

історика, філолога тощо”. Тому система освіти повинна враховувати 

специфічні вікові та індивідуальні особливості, а також особливості історії 

розвитку даного народу.  

 Завдання: Чому К.Д.Ушинський поєднав вікову психологію з 

педагогічною антропологією? Поясніть думку К.Д.Ушинського щодо 

врахування індивідуальних та вікових особливостей.  

Психолого-педагогічна  задача  № 2 

Л.С.Виготський вказував, що той факт, що дитина не справляється з 

запропонованим їй завданням, сам по собі ще нічого не говорить про 

психологічні можливості цієї дитини. В одних випадках нездатність розв’язати 

запропоноване завдання дійсно є результатом дефектів в її розумовому 

розвитку, ознакою розумової затримки, в іншому випадку вона є результатом 

того, що дитина не може знайти правильне рішення. Це означає, що подальший 

психічний розвиток цих дітей буде протікати по-різному.  

 Завдання: На яке поняття вказує даний факт? Поясніть зміст даного 

поняття. Наведіть приклади.  

Психолого-педагогічна  задача № 3 
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 Дитина-дошкільник має велике бажання включитися в доросле життя, 

активно в ньому брати участь. За словами Д.Б.Ельконіна, дошкільний вік 

обертається як навколо дорослої людини, її функції, її завдань. Дорослий 

виступає в узагальненій формі як носій суспільних функцій в системі 

суспільних відносин (дорослий - тато, лікар, шофер і т.ін.).  

 Завдання: За допомогою якої провідної діяльності дитина вступає в 

доросле життя? Наведіть приклади.  

10. Методи навчання 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод лекції, метод бесіди 

(вступної бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

11. Методи контролю 

Контрольна  робота (КР), поточне опитування, індивідуальне опитування, 

комбіноване опитування, метод письмового контролю, тестування, реферат, 

доповідь, презентація, перевірка зошитів, залік. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольн

а робота 

Накопичу 

вальні 

бали/ 

Сума 

Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит 

3 

 40 300 

100 80 80 

 

Оцінювання 3 кредити = 300балів 

(  99 -аудиторна; 201- самостійна робота) 

 

Кредит 1. 

(100 балів) 

Кредит 2. 

(100 балів) 

Кредит 3. 

(100 балів) 

Аудиторні (33 б) 

П.1 (11) 

П.2 (11) 

П. 3 (11) 

Аудиторні (33 б) 

П.4 (11) 

П.5 (11) 

П.6 (11) 

Аудиторні (33 б) 

П.7 (11) 

П. 8 (11) 

П.9 (6) 

П.10 (5) 

Сам. робота 1 (67 б.) 

 

 

 

Реферат (37) 

Словник (30) 

 

Сам. робота 2(67 б.) 

Контрольна  

робота 1 (20) 

 

Презентація (37) 

Тестування (10) 

 

Сам. робота 3 (67 б.) 

Контрольна  

робота 2 (20) 

 

Індивідуальне науково-

дослідне  завдання.  

(37) 

Конспект 

першоджерела (10) 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

14. Рекомендована література 

Базова 

9. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

10. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. 

– Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

11. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

12. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2002. - 992 с. 

13. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 

128с. 

14. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с. 

15. Тести для дітей. Чи готова ваша дитина до школи/ Авт.- упоряд. 

М.Н.Ільїна, Л.Г.Парамонова. – К.: Школа,2003. – 336с. 
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16. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 

560с. 

Допоміжна 

46. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 1: Особистісно-

орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. Видання. – 

К.: Либідь, 2003. – 280с. 

47. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 2: Особистісно-

орієнтований підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: 

Либідь, 2003. – 344с. 

48. Блонский П.П. Память и мышление. – СПб.: Питер, 2001. - 288 с. 

49. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.,1976. -236с. 

50. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

51. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для 

студентов пед.институтов. // Под ред. проф. А.В.Петровского. М.: 

Просвещение, 1973. - 288с.  

52. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. - М.: АПН 

РСФСР, 1960. - 364 с. 

53. Давыдов В.В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологи. // 

Вопросы философии, 1981. - №12. - С. 32-36.  

54. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. 

– Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

55. Істратова  О.Н.,  Эксакусто  Т.В.  Справ очник  психолога  

начальной  школы  /  Серия  «Справочники».  -  Ростов н/Д.:  Феникс,  2003. -  

448с.  

56. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. 

В.Н.Дружинина, Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

57. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими 

школярами. К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 
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58. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. 

Корольчука. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

59. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська 

школа, 1968. - 571 с. 

60. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

61. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2002. - 992 с. 

62. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 

128с. 

63. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е узд. – М.: 

Политиздат, 1977. - 304 с. 

64. Люблинская  А.А.  Детская  психология.  Учебное  пособие  для  

студентов  педагогических  ин-тов.  М.,  Просвещение, 1971.-  415с. 

65. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища 

школа, 2004. - 487 с. 

66. Маклаков  А.Г.  Общая  психология:  Учебник  для  вузов.  -  СПб.: 

Питер,  2003.  -592с. 

67. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. - СПб.: 

Питер, 2003. – 592 с. 

68. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е 

вид., перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 

с. 

69. Мухина  В.С.  Детская  психология.  -  М.:ООО Апрель  Пресс,  ЗАО  

Изд-во  ЭКСМО – Пресс,  1999. - 352с. 

70. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М., 1996. - 394с. 

71. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 448 с. 

72. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва 

та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 
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73. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

74. Осорина  М.В.  Секретный  мир  детей  в  пространстве  мира  

взрослых.  -  СПб.:  Издательство  «Питер»,  2000. -  288с. 

75. Подоляк Л. Основи вікової психології / Психологічний 

інструментарій. – Київ: Плавник, 2006. – 112с. 

76. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, 

П.К.Анохин и др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 

77. Психология : Словарь / Под ред. Петровского А.В., Ярошевского 

М.Г. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с. 

78. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер. В.Я. Романова. - М.: Из-во Моск. ун-та, 1982. - 319 с. 

79. Психология развития / Сост. и общая редакция: авторский 

коллектив сотрудников кафедры психологии развития и дифференциальной 

психологии СПбГУ. - СПб: Питер, 2001. - 512 с. 

80. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: 

Питер, 2001. - 504 с.  

81. Психология самосознания: Хрестоматия. / Гл. ред. Д.Я. 

Райгородский. - Самара, 2003. - 671 с.  

82. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, 

П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: Либідь, 

2001.- 560 с. 

83. Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека. – М.: 

Прогресс, 1994. – 480с. 

84. Родинна  педагогіка:  Навчально-метод.  Посібник /  

А.А.Марушкевич,  В.Г.Постовий,  Т.Ф.Алексєєнко  та  ін.  -  Видавець  

ПАРАПАН,  2002.  -  216с.     

85. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2003. - 

720с. 
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86. Руденко  Ю.  Основи  сучасного  українського  виховання.  -  К.:  

Видавництво  ім.  Олени  Теліги,  2003.  -  328с. 

87. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с. 

88. Фіцула  М.М.  Педагогіка:  Навчальний  посібник  для  студентів  

вищих  педагогічних  закладів  освіти.  -  К.:  Видавничий  центр  „Академія”,  

2002.  -  528с.   

89. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под 

ред. И.И. Ильясова. - М.: МГУ, 1981. - 464с.  

90. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. - К.: 

Професіонал, 2004. - 304 с.  

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. pidruchniki.com/17370324/pedagogika/osnovi_simeynogo_vihovannya 

2. stud.com.ua/46506/pedagogika/zmist_simeynogo_vihovannya 

3. www.kspu.kr.ua/.../3834-tradytsiyi-simeynoho-vykhovannya-ditey-u-

konteksti-idey 

4. dnz37.klasna.com/uk/site/rozdumi-pro-simeine-vikho.html 
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http://www.kspu.kr.ua/.../3834-tradytsiyi-simeynoho-vykhovannya-ditey-u-konteksti-idey
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

лишається лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння 

матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над книгою. На 

лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання навчальної дисципліни, 

методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на 

меті дослідження нових напрямків розвитку, а також нових концепції та нових 

матеріалів. Наукова робота виконується самостійно під керівництвом 

викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна 

робота, яка виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної 

студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального 

навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 
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Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна 

частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань 

відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-

методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним 

компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно 

самостійна, цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та 

практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою 

навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, 

необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в 

університеті в письмовій формі шляхом написання контрольно-екзаменаційних 

робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості 

виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та 

рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї 

роботи під час поточного, змістовно-модульного (проміжного) та семестрового 

(підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за 

традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна модульна 

рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну 
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діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – виконання та 

захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, лабораторних 

робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента 

протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного 

та практичного матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який 

завершується обов’язковим написанням змістовної модульної рейтингової 

контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового 

контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться з 

тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений 

залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання 

результатів поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно 

до критеріїв оцінювання теоретичної та практичної підготовки студента. 

Інформацію про розподіл балів та кількість змістовних модулів викладач 

зобов’язаний довести до відома студентів на початку вивчення навчальної 

дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання контрольних завдань 



 54 

для перевірки фактичного матеріалу відповідних змістовних модулів та 

розв’язування задач. Письмово-усна форма змістовного модульного контролю 

(ЗМРКР) вводиться на підставі рішення кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. 

Завдання ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії 

оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома 

студентів перед проведенням ЗМРКР. 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. 

ЗМРКР проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість письмової 

компоненти становить одну академічну годину. Якщо запланована письмово-

усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить після 

перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. 

Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи 

викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, 

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. 

При виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним 

матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час проведення ЗМРКР 

студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з 

іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, крім дозволених. 

Викладач зобов’язаний контролювати самостійність виконання студентом 

свого завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного 

заходу. 
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При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку 

проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, 

не перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний запис та 

оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, 

оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право 

написати її повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану 

роботу зменшується на 1/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж 

самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився на перше написання 

контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то 

штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше 

ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, він 

може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше, ніж 

на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки цього 

завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри або 

визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути 

зменшена, а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду 

апеляції фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується підписами 

відповідних викладачів. Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений 
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термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці контрольного завдання, 

є остаточною. 

Форми контролю, умови рейтингової оцінки, критерії оцінювання 

залік 

 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Сам.р 
ЗМРКР 

№1 
сума Т5 Т6 Т7 Сам.р 

ЗМРКР 

№2 
сума 

10/10 
10/10 

10/10 20 20 100 10/10 
10/10 

10/10 20 20 100 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

10 семестр – екзамен 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Сам.р 
ЗМРКР 

№3 
сума    

10 10 10 10 10 10 20 20 100    

Всього 300 балів 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок 

Теоретичні: 

Бали рівень Критерії 

10 відмінно 

Студент виявляє творчі здібності, на основі глибоких і 

міцних знань за власним бажанням розвиває свої 

обдарування і нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, 
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аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

9 дуже добре 

Студент з незначними помилками виявляє гнучкі здібності, 

на основі глибоких і міцних знань за власним бажанням 

розвиває свої обдарування і нахили, уміє самостійно 

здобувати і використовувати інформацію у нестандартних 

ситуаціях, аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї. 

8 

добре Студент самостійно і логічно відтворює навчальний 

матеріал і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, 

уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, 

виявляє розуміння основоположних теорій і фактів, уміє 

наводити приклади на підтвердження цього і робити 

висновки 

6 – 7 задовільно 

Студент відтворює навчальний матеріал за допомогою 

викладача й уміє описувати деякі об’єкти за певними 

ознаками 

5 достатньо 
Студент має фрагментарні уявлення з предмету самостійно 

частково відтворює навчальний матеріал. 

1 – 4 незадовільно 
Студент розрізняє деякі об’єкти і може розпізнати їх серед 

інших за зовнішніми ознаками (на побутовому рівні) 

0 – 1 неприйнятно Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

80 – 89 В дуже добре 

65 – 79 С добре 

55 – 64 D задовільно 

50 – 54 Е достатньо 

35 – 49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

Неприйнятно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Методи контролю 

Контрольна  робота (КР), поточне опитування, індивідуальне опитування, 

комбіноване опитування, метод письмового контролю, тестування, реферат, 

доповідь, презентація, перевірка зошитів, залік. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольн

а робота 

Накопичу 

вальні 

бали/ 

Сума 

Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит 

3 

 40 300 

100 80 80 

 

Оцінювання 3 кредити = 300балів 

(  99 -аудиторна; 201- самостійна робота) 

 

Кредит 1. 

(100 балів) 

Кредит 2. 

(100 балів) 

Кредит 3. 

(100 балів) 

Аудиторні (33 б) 

П.1 (11) 

П.2 (11) 

П. 3 (11) 

Аудиторні (33 б) 

П.4 (11) 

П.5 (11) 

П.6 (11) 

Аудиторні (33 б) 

П.7 (11) 

П. 8 (11) 

П.9 (6) 

П.10 (5) 

Сам. робота 1 (67 б.) 

 

 

 

Реферат (37) 

Словник (30) 

 

Сам. робота 2(67 б.) 

Контрольна  

робота 1 (20) 

 

Презентація (37) 

Тестування (10) 

 

Сам. робота 3 (67 б.) 

Контрольна  

робота 2 (20) 

 

Індивідуальне науково-

дослідне  завдання.  

(37) 

Конспект 

першоджерела (10) 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

 

План лекційного заняття №1 

Кредит 1. Готовність дошкільника до навчання у школі. 

Лекція 1. Загальне поняття про психічний розвиток. Психічний розвиток і 

навчання.    

План 

1. Психічний і особистісний розвиток людини. 

2. Періодизація вікового розвитку.  

3. Умови психічного розвитку  

4. Суперечності розвитку.  

5. Детермінанти психічного розвитку . 

6. Загальні закономірності розвитку особистості. 

7. Показники порушення психічного і особистісного розвитку дитини. 

8. Психологічний портрет зрілої особистості. 

9. Провідна роль навчання і виховання у психічному  розвитку дитини. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо психічного та особистісного розвитку 

дитини; усвідомити умови та суперечності розвитку; засвоїти закономірності 

розвитку особистості. 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 



 62 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

2. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

3. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

4. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2002. - 992 с. 

5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 

– 128с. 

6. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – 

К.: Академвидав, 2005. – 360 с. 

7. Тести для дітей. Чи готова ваша дитина до школи/ Авт.- упоряд. 

М.Н.Ільїна, Л.Г.Парамонова. – К.: Школа,2003. – 336с. 
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8. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

Допоміжна 

1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 1: Особистісно-орієнтований 

підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: 

Либідь, 2003. – 280с. 

2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 2: Особистісно-орієнтований 

підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: Либідь, 

2003. – 344с. 

3. Блонский П.П. Память и мышление. – СПб.: Питер, 2001. - 288 с. 

4. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.,1976. -236с. 

5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

6. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для студентов 

пед.институтов. // Под ред. проф. А.В.Петровского. М.: Просвещение, 

1973. - 288с.  

7. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. - М.: АПН 

РСФСР, 1960. - 364 с. 

8. Давыдов В.В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологи. // Вопросы 

философии, 1981. - №12. - С. 32-36.  

9. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

10. Істратова  О.Н.,  Эксакусто  Т.В.  Справ очник  психолога  

начальной  школы  /  Серия  «Справочники».  -  Ростов н/Д.:  Феникс,  

2003. -  448с.  

11. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

12. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 
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13. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. 
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Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту  
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

 

План лекційного заняття №2 

Кредит 1. Готовність дошкільника до навчання у школі. 

Лекція 2. Психологія дошкільного віку. 

План 

1. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

2. Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

3. Новоутворення дошкільного віку. 

4. Розвиток самосвідомості і самооцінки дошкільника. 

5. Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

6. Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і почуттів 

дошкільника. 

7. Криза семи років. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо соціальної ситуації розвитку в 

дошкільному віці; засвоїти особливості розвитку самосвідомості і самооцінки 

дошкільника; визначити динамічні та змістовні складові емоцій та почуттів; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 
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2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Запитання для самоперевірки 

 

Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування.  

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту  
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

 

План лекційного заняття №3 

Кредит  2. Психологічна готовність дітей до школи. 

Лекція 3. Складові психологічної готовності дітей до школи. 

План 

1. Інтелектуальна готовність дитини до школи (готовність пізнавальних 

процесів). 

2. Особистісна готовність дитини до школи: мотиваційна готовність дитини 

до школи; вольова готовність дитини до школи.. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту інтелектуальної готовності дитини 

до школи (готовність  пізнавальних процесів); визначити особистісну 

готовність дитини до школи, мотиваційну та вольову; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 
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2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

2. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

3. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

4. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2002. - 992 с. 

5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 

– 128с. 

6. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – 

К.: Академвидав, 2005. – 360 с. 

7. Тести для дітей. Чи готова ваша дитина до школи/ Авт.- упоряд. 

М.Н.Ільїна, Л.Г.Парамонова. – К.: Школа,2003. – 336с. 

8. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

Допоміжна 

85. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 1: Особистісно-орієнтований 

підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: 

Либідь, 2003. – 280с. 
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86. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 2: Особистісно-орієнтований 

підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: Либідь, 

2003. – 344с. 

87. Блонский П.П. Память и мышление. – СПб.: Питер, 2001. - 288 с. 

88. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.,1976. -236с. 

89. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

90. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для студентов 

пед.институтов. // Под ред. проф. А.В.Петровского. М.: Просвещение, 

1973. - 288с.  

91. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. - М.: АПН 

РСФСР, 1960. - 364 с. 

92. Давыдов В.В., Зинченко В.П. Принцип развития в психологи. // Вопросы 

философии, 1981. - №12. - С. 32-36.  

93. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

94. Істратова  О.Н.,  Эксакусто  Т.В.  Справ очник  психолога  

начальной  школы  /  Серия  «Справочники».  -  Ростов н/Д.:  Феникс,  

2003. -  448с.  

95. Когнитивная психология. Учебник для вузов / Под ред. В.Н.Дружинина, 

Д.В.Ушакова. - М.: ПЕРСЕ, 2002. - 480 с.  

96. Коробко С.Л., Коробко О.І.  Робота психолога з молодшими школярами. 

К.:Літера, ЛТД, 2006. – 416с. 

97. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. М.С. Корольчука. 

– К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 400 с. 

98. Костюк Г.С.Психологія: Підручник для пед-х вузів. - К.:Радянська школа, 

1968. - 571 с. 

99. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

100. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2002. - 992 с. 
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101. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 

– 128с. 

102. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – 2-е узд. – М.: 

Политиздат, 1977. - 304 с. 

103. Люблинская  А.А.  Детская  психология.  Учебное  пособие  для  

студентов  педагогических  ин-тов.  М.,  Просвещение, 1971.-  415с. 

104. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. - 3-є вид. – К.: Вища 

школа, 2004. - 487 с. 

105. Маклаков  А.Г.  Общая  психология:  Учебник  для  вузов.  -  СПб.: 

Питер,  2003.  -592с. 

106. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для вузов. - СПб.: 

Питер, 2003. – 592 с. 

107. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник.. – 2-е 

вид., перероблене та доповнене. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. 

– 272 с. 

108. Мухина  В.С.  Детская  психология.  -  М.:ООО Апрель  Пресс,  ЗАО  

Изд-во  ЭКСМО – Пресс,  1999. - 352с. 

109. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М., 1996. - 394с. 

110. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник. – К.: 

Академвидав, 2003. – 448 с. 

111. Основи практичної психології / В.Панок, Т.Титаренко, Н. Чепелєва 

та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с. 

112. Основи психології: Підручник // За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. 

Роменця. – К.: Либідь, 1997. - 632 с. 

113. Осорина  М.В.  Секретный  мир  детей  в  пространстве  мира  

взрослых.  -  СПб.:  Издательство  «Питер»,  2000. -  288с. 

114. Подоляк Л. Основи вікової психології / Психологічний 

інструментарій. – Київ: Плавник, 2006. – 112с. 
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115. Психологический словарь // А.Т.Айрапетянц, А.Я. Альтман, 

П.К.Анохин и др. - М.: Педагогика, 1983. – 447 с. 

116. Психология : Словарь / Под ред. Петровского А.В., Ярошевского 

М.Г. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Политиздат, 1990. - 494 с. 

117. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер. В.Я. Романова. - М.: Из-во Моск. ун-та, 1982. - 319 с. 

118. Психология развития / Сост. и общая редакция: авторский 

коллектив сотрудников кафедры психологии развития и 

дифференциальной психологии СПбГУ. - СПб: Питер, 2001. - 512 с. 

119. Психология развития: Хрестоматия. / Гл. ред. Е.Строганова. - СПб.: 

Питер, 2001. - 504 с.  

120. Психология самосознания: Хрестоматия. / Гл. ред. Д.Я. 

Райгородский. - Самара, 2003. - 671 с.  

121. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, 

П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова - 3-є вид., стереотип.-К.: 

Либідь, 2001.- 560 с. 

122. Роджерс К. Взгляд на психотерапію. Становление человека. – М.: 

Прогресс, 1994. – 480с. 

123. Родинна  педагогіка:  Навчально-метод.  Посібник /  

А.А.Марушкевич,  В.Г.Постовий,  Т.Ф.Алексєєнко  та  ін.  -  Видавець  

ПАРАПАН,  2002.  -  216с.     

124. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2003. - 

720с. 

125. Руденко  Ю.  Основи  сучасного  українського  виховання.  -  К.:  

Видавництво  ім.  Олени  Теліги,  2003.  -  328с. 

126. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с. 

127. Фіцула  М.М.  Педагогіка:  Навчальний  посібник  для  студентів  

вищих  педагогічних  закладів  освіти.  -  К.:  Видавничий  центр  

„Академія”,  2002.  -  528с.   
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128. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под 

ред. И.И. Ильясова. - М.: МГУ, 1981. - 464с.  

129. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. - К.: 

Професіонал, 2004. - 304 с.  

Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування.  

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту  
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

 

План лекційного заняття №4 

Кредит  2. Психологічна готовність дітей до школи. 

Лекція 4. Соціально-психологічна готовність дитини до школи. 

.Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту соціально-психологічної 

готовністі дитини до школи; визначити складові соціально-психологічної 

готовності дитини до школи; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 
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Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

2. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 
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Запитання для самоперевірки 
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Структура лекційного заняття №4 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту  
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

 

План лекційного заняття №5 

Кредит  3. Педагогічна готовність дітей до школи. 

Лекція 5. Педагогічний підхід у готовності дитини  до школи 

План 

1. Загальна педагогічна готовність до школи. 

2. Спеціальна готовність дитини до школи. (розвиток мовлення, розвиток 

математичних уявлень). 

3. Організація підготовки дітей до шкільного навчання у процесі взаємодії з 

батьками. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту педагогічної готовності до школи; 

визначити зміст спеціальної готовності дитини до школи; 

- розвивати професійне мислення, рефлексію, творчу уяву, мовлення, 

стійкий   інтерес  до  психологічних  знань та  вміння  їх  застосовувати  у  

повсякденній  практичній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 



 86 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Запитання для самоперевірки 

Структура лекційного заняття №5 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентіві контроль актуального рівня знань. 4. 

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування.  

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

Конспект лекційного змісту 
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Тест з дисципліни  

ЗРАЗОК 

 

1. Що таке «розвиток»? 

 

А) Накопичення життєвого досвіду дитини. 

Б) Якісна зміна психічних процесів дитини. 

В) Виникнення нових психічних явищ у дитини. 

Г) Вікові особливості дитини. 

 

2. Які умови психічного розвитку дитини? 

 

А) Наявність людського головного мозку, повноцінне харчування, хороше 

матеріальне забезпечення. 

Б) Наявність людського головного мозку, спілкування з дорослим, 

успадкування культурно-історичного досвіду. 

В) Наявність людського головного мозку, наявність культурно-історичної 

спадщини, спілкування з однолітками. 

Г) Наявність людського головного мозку, заняття з психологом, відвідування 

дошкільного закладу. 

 

3. Хто є творцем культурно-історичної концепції розвитку вищих 

психічних функцій у вітчизняній психології? 

 

А) І.П. Павлов. 

Б) К. Маркс.  

В) Л.С. Виготський. 

Г) Ф. Енгельс. 
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4. Чому відводиться провідна роль у формуванні психіки людини відповідно 

до концепції Л.С. Виготського? 

 

А) Навчанню. 

Б) Вихованню. 

В) Розвитку. 

Г) Грі. 

 

5. У чому полягає позитивний вплив спілкування?  

А) Сприятливо впливає на розвиток психіки дитини, знижує захворюваність.  

Б) Прискорює хід психічного розвитку, долає несприятливість впливу ситуації, 

виправляє дефекти.  

В) Долає несприятливі впливу ситуації, розвиває допитливість, кругозір і мова. 

Г) Збагачення словникового запасу, обізнаності. 

6. Дитина починає усвідомлювати себе як особистість у віці: 

А. 3 років. 

Б. 7 років. 

В. 16 років. 

Г. 18 років. 

 

7. Основою перебудови психічних процесів в дошкільному віці є: 

 

А) мова. 

Б) сприйняття. 

В) мислення. 

Г) пам'ять. 

 

8. Провідна діяльність в ранньому віці - це:  
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А) особистісне спілкування.    

Б)навчальна.    

В)предметно-маніпулятивна.   

Г)рольова гра. 

9. Упертість - це новоутворення (за Л.С.Виготським): 

А) кризи 3 років. 

Б)кризи 13 років. 

В) кризи 7 років. 

Г) кризи 17 років. 

 

10. «Криза трирічних» обумовлена: 

А. Інтенсивним развитком ВНД, цікавістю до оточуючого та неможливістю 

здійснити бажане. 

Б. Інтенсивним ростом тіла, який випереджує збільшення судин. 

В. Відвідуванням дитячих дошкільних закладів та, як наслідок - зростанням 

захворюваності серед дітей. 

Г. Дозріванням абстрактного мислення. 

 

11. Про єдність розвитку і навчання говорив 

 

А) А. Бандура. 

Б) В. Штерн. 

В) С. Рубінштейн. 

Г) З. Фрейд. 

 

12. Складовими компонентами психологічної готовності дитини до школи 

є: 
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А) мотиваційна (особистісна). 

Б) інтелектуальна. 

В) емоційно-вольова. 

Г) всі перераховані. 

 

13. Мотиваційна готовність – це … 

 

А) комплексна характеристика дитини. 

Б) наявність у дитини бажання вчитися. 

В) набуті знання, уміння і навички. 

Г) сукупність морфо-фізіологічних особливостей.  

 

14. Д.Б.Ельконін, розглядаючи проблеми готовності до школи, на перше 

місце ставив…  

 

А) сформованість необхідних передумов навчальної діяльності. 

Б) набуті знання, уміння і навички. 

В) дозріванням абстрактного мислення. 

Г) вікові особливості дитини. 

 

15.Яка форма спілкування переважає у дітей наприкінці дошкільного 

періоду?  

 

А) бесіда. 

Б) особистісна. 

В) позаситуативно-особистісна.  

Г) жодна з форм.  

 

16. Готовність до школи поділяють на види: 
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А) особистісна, вольова, інтелектуальна. 

Б) емоційно-вольова, мотиваційна. 

В) мотиваційна, вольова, соціальна. 

Г) особистісна, вікова, ідивідуальна. 

 

17. Психологічна готовність до школи – це … 

 

А) певний рівень розвитку довільної поведінки, що дозволяє учневі виконувати 

вимоги вчителя. 

Б) комплексний показник, що дозволяє прогнозувати успішність чи 

неуспішність навчання першокласника.  

В) певний рівень інтелектуального розвитку, що припускає володіння дитиною 

простими операціями узагальнення. 

Г) здатність переносити рольове значення з одного предмета на інший. 

 

18. Які Ви знаєте закономірності психічного розвитку дітей? 

А. Психіка дитини має якісні відмінності від дорослих. 

Б. Дитина має меншу кількість психічних функцій ніж дорослий. 

В. Протягом всього життя на формування психічних функцій жорстко 

впливають генетичні фактори. 

Г. Психіка дитини розвивається постійно рівномірно. 

 

19. Проблеми психологічної готовності до школи не досліджувались 

 

А) К.С. Виготським. 

Б) П.Р. Салміною. 

В) Є.Є. Кравцовою. 

Г)К. Марксом. 
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20. Яка з готовнестей дошкільника тісно зв'язано зі зміною характеру, його 

взаємин з дорослими і народженням у них на цій основі моральних уявлень і 

почуттів? 

 

А) вольова. 

Б) особистісна. 

В) моральна. 

Г) вікова. 

 

21. Педагогічний підхід у готовності дитини до школи передбачає: 

 

А) розвиток мови. 

Б) розвиток елементарних математичних уявлень. 

В) навички зв'язного мовлення. 

Г) все перераховане. 

 

22. Рівень здібностей дитини щодо читання, письма й лічби – це …  

 

А) спеціальна готовність до навчання. 

Б) педагогічна готовність до навчання. 

В) розумова готовність до навчання. 

Г) емоційно-вольова готовність дитини. 

 

23. Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших 

школярів: 

А) фізична готовність. 

Б) психологічна готовність. 

В) спеціальна готовність. 

Г) все перераховане. 
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24. Чинники, що не впливають на успішність процесу адаптації до школи : 

 

А) стан здоров’я. 

Б) стиль спілкування вчителя з учнями. 

В) психологічні особливості. 

Г) фізична готовність. 

 

25.  Утворення неадекватних механізмів пристосування дитини до школи у 

формі порушень навчання і поведінки, конфліктних відносин, психогенних 

захворювань і реакцій – це … 

 

А) шкільна дезадаптація. 

Б) шкільна адаптація. 

В) шкільна неуспішність. 

Г) психологічна  адаптація. 

 

26. Поняття «шкільної зрілості» трактоване саме … 

 

А) І. Шванцарою. 

Б) Ю.З. Гільбух. 

В) Л.А. Венгер. 

Г) Л.С. Виготським. 

 

27. У дитини до початку навчання у школі бажано сформувати:  

А) адекватну самооцінку  

Б) потребу в спілкуванні з іншими  

В) уміння налагоджувати взаємини з однолітками  

Г) ) все перераховане. 
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28. До проблем, що становлять зміст соціально-педагогічної роботи з 

сім'єю не  входить: 

А) систематизація та оновлення найбільш доцільних форм і методів роботи з 

сім'єю. 

Б) пошук нових шляхів взаємодії сім'ї з "відкритою" школою, із залученням 

всіх елементів мікросередовища. 

В) опора в співробітництві з сім'єю на діяльність соціального педагога з метою 

посилення ролі сім'ї в соціалізації дітей та юнацтва. 

Г) сукупність факторів та обставин, які впливають на формування і розвиток 

особистості. 

 

29. Розвиток лексичного запасу дітей дошкільного віку характеризується  

А) 1200-1500 слів. 

Б) 2000 слів. 

В) 2500-3500 слів. 

4) 4000-4500 слів. 

 

30. Психологія математичних здібностей дошкільнят не включає в себе 

А) здатність до формалізації математичного матеріалу. 

Б)  гнучкість мислення, здатність до перемикання від однієї розумової операції 

до іншої. 

В)  математична пам'ять. 

Г) формування творчих здібностей.  

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

 

1. Загальні положення 

У ході опрацювання змістових кредитів  курсу «Психолого-педагогічна 

підготовка дітей до школи» рекомендуємо використовувати такі види робіт: 

 конспектування змісту тем кредиту або підготовка розгорнутого 

тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих питань із 

наступним їх самостійним вивченням; 

 самостійне опрацювання тем змістовних кредитів  курсу: анотація 

прочитаної наукової літератури з курсу, складання бібліографічного 

опису, виконання тестів, конспектування першоджерел; 

 виконання завдань для самоконтролю. 

2. Загальні вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття з дисципліни «Психолого-педагогічна підготовка дітей до 

школи»  дають можливість студенту самостійно опрацювати зміст матеріалу 

навчальної дисципліни, з яким він частково ознайомлюється у процесі 

лекційних занять. У цьому аспекті практичні та лабораторні заняття є тим 

додатковим комплексом, який розширює та збагачує арсенал знань студентів з 

навчальної дисципліни й активує його навчальну та пізнавальну діяльність. 

Якісна підготовка до практичних занять передбачає готовність студентів до 

обговорення пропонованих питань і вільне володіння матеріалом в межах теми 

практичного (лабораторного) заняття. 

Підготовку до практичних (лабораторних) занять доцільно починати з 

ознайомлення з питаннями для обговорення та рекомендованої літератури. 
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Для кращого засвоєння матеріалу рекомендується підготовка конспекту або 

розгорнутого тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих 

питань, оскільки таке опрацювання матеріалу полегшує його засвоєння й може 

бути використано в подальшому для підготовки до підсумкового заняття та 

іспиту. При виконанні конспектів необхідно фіксувати джерело, звідки взято 

матеріал (бажано з посиланнями на сторінки). 

Використання ксерокопій підручників або іншої рекомендованої літератури 

доцільно лише у процесі попередньої самостійної підготовки, оскільки в такій 

формі навчальний матеріал мінімально структурується, а, отже, гірше 

запам’ятовується й відтворюється студентом. 

2. Вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття передбачають опрацювання та засвоєння отриманої 

теоретичної інформації. Вони сприяють закріпленню знань з певних тем, 

активізації роботи студентів, виявленню їхніх індивідуальних здібностей, 

забезпечують розвиток професійного творчого мислення, пізнавальної 

мотивації і професійного використання знань майбутніх практичних психологів 

у реальних навчальних умовах, а також вільне володіння мовою психологічної 

науки. Практичні заняття складаються з двох взаємопов’язаних ланок – 

самостійного вивчення студентом програмного матеріалу, обговорення на 

заняттях результатів пізнавальної діяльності та поглиблення отриманих 

тематичних знань у процесі виконання практичних вправ. 

Основна мета практичних занять – організація роботи студента з навчальною 

та науковою літературою, яка стосується найважливіших складних питань теми 

або таких, які недостатньо висвітлювалися на лекційних заняттях. При 

обговоренні таких питань студенти мають засвоїти навички узагальнення 

опрацьованого матеріалу, його доцільного аргументування, опонування точок 

зору співрозмовника, здійснення наукової дискусії. 
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Алгоритм підготовки до практичних  занять 

Підготовка студентів до практичних занять передбачає таку послідовність 

роботи: 

1. Ознайомлення з проблемними питаннями для обговорення на 

практичному занятті. 

2. Опрацювання опорного конспекту відповідної лекції. 

3. Самостійне ознайомлення з науковою літературою, дослідницькими 

матеріалами, Інтернет-ресурсами з питань відповідної теми практичного 

заняття. 

4. Визначення сутності незнайомих термінів. Для їх опанування варто 

скористатися психологічними словниками або відповідним розділом 

підручника зі списку рекомендованої літератури. 

5. Виконання завдань для самостійної роботи за відповідною темою 

практичного заняття. 

6. Відповідь на питання самоконтролю. 

7. Здійснення самодослідження за визначеною методикою і створення 

рекомендацій за результатами дослідження (для лабораторних занять). 

8. Підсумком роботи студента є вільне орієнтування у питаннях 

практичного заняття та наукових статтях, рекомендованих до 

опрацювання, здатність висловити власну думку та відстояти її у 

навчальному діалозі під час практичного заняття. 

3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів 

В процесі вивчення дисципліни використовуються такі види контролю. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час викладання аудиторних і позааудиторних занять. Форми проведення 

поточного контролю визначаються викладачем. 
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Кредитний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом 

вивчення окремого кредиту за результатами теоретичного і практичного 

матеріалу, передбаченого кредитом. Форми проведення контролю обираються 

викладачем. Контроль за кредитом  може бути проведений під час лекцій, 

практичних занять або в позааудиторний час. До контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими кредиту. 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку (для студентів 4 курсу). 
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Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усьо

го 

 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Готовність дошкільника до навчання у школі. 

Лекція 1. Загальне поняття про психічний розвиток. 

Психічний розвиток і навчання.    

1. Психічний і особистісний розвиток людини. 

2. Періодизація вікового розвитку.  

3. Умови психічного розвитку  

4. Суперечності розвитку.  

5. Детермінанти психічного розвитку . 

6. Загальні закономірності розвитку особистості. 

7. Показники порушення психічного і 

особистісного розвитку дитини. 

8. Психологічний портрет зрілої особистості. 

9. Провідна роль навчання і виховання у 

психічному  розвитку дитини. 

 2  - -  

Лекція 2. Психологія дошкільного віку. 

1. Соціальна ситуація розвитку в 

дошкільному віці. 

2. Провідна діяльність у  дошкільному 

віці. 

3. Новоутворення дошкільного віку. 

4. Розвиток самосвідомості і 

самооцінки дошкільника. 

5. Розвиток спонукальної сфери 

дошкільника. 

6. Розвиток динамічної та змістової 

сторін емоцій і почуттів 

дошкільника. 

7. Криза семи років. 

 2  - -  
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Практична робота  1.  Основні теорії психічного 

розвитку дитини. 

6. Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл 

Холл). 

1. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: 

Динамічна  концепція  сексуального  розвитку  

З.Фройда. Епігенетична  теорія  розвитку  

особистості  Е.Еріксона. 

2. Соціогенетичний напрям (Курт Левін). 

3. Концепція конвергенції   двох факторів розвитку 

дитини (Вільям Штерн). 

4. Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже,  Анрі 

Валлон).  

  2 - -  

Практична робота 2.  Основні концепції психічного і 

особистісного розвитку дитини. 

1. Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл 

Бюлер). 

2. Система діагностики психічного розвитку 

дитини від народження до юнацького віку 

(Арнольд Гезелл). 

3. Теорія розвитку вищих психічних функцій 

(Л.Виготський) 

4. Теорія поетапного формування розумових дій 

(Петро Гальперін). 

5. Теорія ігрової діяльності та її впливу на 

психічний розвиток дитини (Дмитро Ельконін). 

  2 - -  

Практична робота 3.  Особливості сенсорного та 

пізнавального розвитку дітей дошкільного віку. 

1. Особливості сенсорного розвитку дошкільника. 

2. Розвиток мовлення у дошкільному віці. 

3. Розвиток мислення дошкільника. 

4. Розвиток уваги дошкільника. 

5. Розвиток пам’яті дошкільника. 

6. Розвиток уяви дошкільника. 

  2    
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Самостійна робота  № 1.  

3. Реферат. 

1. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку. 

2. Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  

Е.Еріксона.  

3. Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  

Г.С.Костюка. 

4. Теорія  розвитку  вищих  психічних  функцій  

Л.С.Виготського. 

5. Періодизація  вікового  розвитку  Д.Б.Ельконіна.   

6. Особливості психічного  розвитку  та  навчання. 

7. Проблема  співвідношення  навчання  і  розвитку  

в  роботах  Л.С.Виготського (зона найближчого 

розвитку) 

8. Основні  напрями психічного  розвитку  дітей  у  

навчально-виховному  процесі. 

9. Психологічні особливості розвитку дітей 

дошкільного віку. 

10. Новоутворення  дітей дошкільного  віку. 

11. Соціальна  ситуація  розвитку  дошкільника. 

12. Розвиток  психічних  функцій  дошкільника. 

13. Розвиток  особистості  дошкільника. 

14. Провідний  вид  діяльності  дошкільника. 

15. Анатомо-фізіологічні  особливості  розвитку  

дітей молодшого шкільного віку. 

16. Психологічна  готовність  дитини  до  шкільного  

навчання. 

17. Інтелектуальна готовність дошкільника до 

навчання у школі. 

18. Особистісна та соціально-психологічна 

готовність дошкільника  до навчання у школі. 

19. Вольова готовність дошкільника до навчання у 

школі. 

20. Педагогічна готовність дітей до навчання у 

школі. 

     20 
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2. Словник. Рольова гра, довільна поведінка, 

психологічна готовність до школи, „соціальна позиція”, 

мотив учіння, адаптація, довільність, внутрішній план 

дій, самосвідомість, самооцінка, гіперактивність, 

дислексія, самоповага, Я-образ, рефлексія, 

новоутворення, егоцентризм, ідеал, ідентифікація, 

ідентичність, індивідуальний стиль діяльності,  

інтерес,  Я-концепція,  навчання, переконання,  

рефлективність, рівень домагань, самоконтроль, 

самооцінка,   самореалізація,  саморегуляція, світогляд, 

моральні почуття, моральна саморегуляція, мотив, 

мотивація, сором, спрямованість особистості, страх, 

стрес, талант, тривога, аглютинація, гіперболізація, 

мрія, фантазія, афект, симпатія, фрустрація. 

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Психологічна готовність дітей до школи 

Лекція 3.  Складові психологічної готовності дітей до 

школи.  

1. Інтелектуальна готовність дитини до школи 

(готовність пізнавальних процесів). 

2. Особистісна готовність дитини до школи: 

мотиваційна готовність дитини до школи; 

вольова готовність дитини до школи. 

 2  - -  

Лекція 4.   Соціально-психологічна готовність 

дитини до школи. 

 2     

Практична робота  4.  Інтелектуальна готовність 

дитини до школи (тестування та корегування). 

1. Психодіагностика сприймання: тести для 

вивчення сприймання. Коригуючі вправи для 

розвитку сприймання. 

2. Психодіагностика уваги: тести для вивчення 

різних властивостей уваги. Коригуючі вправи 

для розвитку уваги. 

3. Психодіагностика мислення: тести для вивчення 

  2    
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різних видів мислення. Коригуючі вправи для 

розвитку мислення. Ігри, що розвивають 

мислення, кмітливість.  

4. Психодіагностика памяті: тести для вивчення 

різних властивостей  памяті. Коригуючі вправи 

для розвитку памяті.  

5. Психодіагностика уяви: тести для вивчення уяви. 

Коригуючі вправи для розвитку уяви.  

Практична робота 5.   Експрес-діагностика 

готовності дитини до навчання у школі. 

1. Психодіагностика памяті: тести для вивчення 

різних властивостей  памяті. Коригуючі вправи 

для розвитку памяті.  

2. Психодіагностика уяви: тести для вивчення уяви. 

Коригуючі вправи для розвитку уяви. 

3. Розвиток інтелекту і навичок спілкування в 

дитини за допомогою групових ігор. 

  2    

Практична робота 6.  Особистісна готовність дитини 

до школи   (тестування та корегування). 

1. Психодіагностика довільної поведінки дітей-

дошкільників. Коригуючі вправи для розвитку 

довільної поведінки. 

2. Психодіагностика мотиваційної сфери 

дошкільника. 

3. Розвиток тонкої моторики пальців рук ( ігри та 

вправи). 

4. Тести шкільної зрілості. 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: 

1. Інтелектуальна готовність дитини до школи. 

2. Особистісна готовність дитини до школи. 

3. Соціально-психологічна готовність дитини до 

школи. 

4. Вольова готовність дитини до школи. 

Розробка тестів. (30 тестів: 10 тестів за кожним 

     20 
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кредитом, 4 варіанти відповіді) 

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

1. Психічний і особистісний розвиток людини. 

2. Періодизація вікового розвитку.  

3. Умови психічного розвитку  

4. Суперечності розвитку.  

5. Детермінанти психічного розвитку . 

6. Загальні закономірності розвитку особистості. 

7. Показники порушення психічного і 

особистісного розвитку дитини. 

8. Психологічний портрет зрілої особистості. 

9. Провідна роль навчання і виховання у 

психічному  розвитку дитини. 

10. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

11. Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

12. Новоутворення дошкільного віку. 

13. Розвиток самосвідомості і самооцінки 

дошкільника. 

14. Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

15. Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і 

почуттів дошкільника. 

16. Криза семи років. 

17. Інтелектуальна готовність дитини до школи. 

18. Особистісна готовність дитини до школи. 

19. Соціально-психологічна готовність дитини до 

школи. 

20. Вольова готовність дитини до школи. 

      

КРЕДИТ 2 30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Педагогічна готовність дітей до школи. 

Лекція 5.  Педагогічний підхід у готовності дитини  

до школи. 

1. Загальна педагогічна готовність до школи. 

2. Спеціальна готовність дитини до школи. 

 2  - -  
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(розвиток мовлення, розвиток математичних 

уявлень). 

3. Організація підготовки дітей до шкільного 

навчання у процесі взаємодії з батьками.  

Практична робота  7.  Сім’я і її вплив на підготовку 

дитини до шкільного навчання. 

1. Роль сімї в соціалізації дитини. Особливості 

соціалізації дитини в сімї. 

2. Психолого-педагогічні механізми соціалізації, за 

допомогою яких батьки впливають на дітей. 

3. Особливості стилів сімейного виховання і їх 

вплив на успішність підготовки дитини до 

школи. 

4. Взаємозвязок стилів виховання і особливостей 

становлення особистості дитини. 

5. Вплив неадекватного батьківського ставлення до 

дитини  на відхилення в її психічному  й 

особистісному розвитку.  

6. Причини неадекватного батьківського ставлення 

до дитини. 

  2    

Практична робота  8. Педагогічний супровід 

розвитку старшого дошкільника. 

1. Педагогічні умови підготовки дітей до школи у 

дошкільних навчально-виховних закладах. 

2. Система педагогічного керівництва у проблемі 

готовності дитини до навчання в школі. 

3. Дидактичні умови реалізації підготовки дітей до 

навчання у системі "родина - школа". 

4. Методичні рекомендації щодо організації 

підготовки дітей до навчання і спілкуванню в 

умовах школи. 

  2    

http://refeteka.ru/r-136741.html#_Toc235650229
http://refeteka.ru/r-136741.html#_Toc235650229
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Практична  робота 9.  Розвиток математичних 

здібностей. 

1. Підготовка дитини до вивчення математики. 

2. Орієнтування дитини у просторі. 

3. Орієнтування за словесним описом. 

4. Ігри –заняття, які формують просторові уявлення. 

5. Ігри-заняття для виявлення розміру  та форми 

предметів. 

   2    

Практична робота 10.  Мовленнєва готовність 

дитини до школи. 

1. Правильність вимовляння звуків. 

2. Уміння розвивати звуки мови наслух. 

3. Звуковий аналіз слів. 

4. Словниковий запас. 

5. Сформованість граматичних систем. 

6. Володіння зв’язною мовою. 

  2    

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

1. Психолого-педагогічна підготовка дітей  до 

школи: психодіагностичний інструментарій та 

коригуючі вправи. 

2. Психолого-педагогічний портрет дитини, яка 

готова до навчання у школі. 

Конспект першоджерела.   

 

     20 

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

1. Загальна педагогічна готовність до школи. 

2. Спеціальна готовність дитини до школи. 

(розвиток мовлення, розвиток математичних 

уявлень). 

3. Організація підготовки дітей до шкільного 

навчання у процесі взаємодії з батьками. 
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4. Психолого-педагогічні механізми соціалізації, за 

допомогою яких батьки впливають на дітей. 

Особливості стилів сімейного виховання і їх 

вплив на успішність підготовки дитини до 

школи. 

5. Вплив неадекватного батьківського ставлення до 

дитини  на відхилення в її психічному  й 

особистісному розвитку.  

6. Мовленнєва готовність дитини до школи. 

7. Розвиток математичних здібностей. 

8. Педагогічний супровід розвитку старшого 

дошкільника. 

КРЕДИТ 3 
30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
90 10 20 - - 60 

 

 

Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Готовність дошкільника до навчання у школі.  

1. Практична робота  1.  Основні теорії психічного розвитку 

дитини. 

1. Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл Холл). 

2. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: Динамічна  

концепція  сексуального  розвитку  З.Фройда. Епігенетична  

теорія  розвитку  особистості  Е.Еріксона. 

3. Соціогенетичний напрям (Курт Левін). 

4. Концепція конвергенції   двох факторів розвитку дитини 

(Вільям Штерн). 

5. Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже,  Анрі Валлон).  

2 

2. Практична робота 2.  Основні концепції психічного і 

особистісного розвитку дитини. 

1. Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл Бюлер). 

2 
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2. Система діагностики психічного розвитку дитини від 

народження до юнацького віку (Арнольд Гезелл). 

3. Теорія розвитку вищих психічних функцій (Л.Виготський) 

4. Теорія поетапного формування розумових дій (П Гальперін). 

5. Теорія ігрової діяльності та її впливу на психічний розвиток 

дитини (Дмитро Ельконін). 

3. Практична робота 3.  Особливості сенсорного та пізнавального 

розвитку дітей дошкільного віку. 

1. Особливості сенсорного розвитку дошкільника. 

2. Розвиток мовлення у дошкільному віці. 

3. Розвиток мислення дошкільника. 

4. Розвиток уваги дошкільника. 

5. Розвиток пам’яті дошкільника. 

6. Розвиток уяви дошкільника. 

2 

 Кредит 2. Психологічна готовність дітей до школи   

4 Практична робота  4.  Інтелектуальна готовність дитини до 

школи (тестування та корегування). 

1. Психодіагностика сприймання: тести для вивчення 

сприймання. Коригуючі вправи для розвитку сприймання. 

2. Психодіагностика уваги: тести для вивчення різних 

властивостей уваги. Коригуючі вправи для розвитку уваги. 

3. Психодіагностика мислення: тести для вивчення різних 

видів мислення. Коригуючі вправи для розвитку мислення. 

Ігри, що розвивають мислення, кмітливість.  

4. Психодіагностика памяті: тести для вивчення різних 

властивостей  памяті. Коригуючі вправи для розвитку 

памяті.  

5. Психодіагностика уяви: тести для вивчення уяви. Коригуючі 

вправи для розвитку уяви.  

2 

5 Практична робота 5.   Експрес-діагностика готовності дитини 

до навчання у школі. 

1. Психодіагностика памяті: тести для вивчення різних 

властивостей  памяті. Коригуючі вправи для розвитку 

памяті.  

2. Психодіагностика уяви: тести для вивчення уяви. Коригуючі 

2 
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вправи для розвитку уяви. 

3. Розвиток інтелекту і навичок спілкування в дитини за 

допомогою групових ігор. 

6 Практична робота 6.  Особистісна готовність дитини до школи   

(тестування та корегування). 

1. Психодіагностика довільної поведінки дітей-дошкільників. 

Коригуючі вправи для розвитку довільної поведінки. 

2. Психодіагностика мотиваційної сфери дошкільника. 

3. Розвиток тонкої моторики пальців рук ( ігри та вправи). 

4. Тести шкільної зрілості. 

2 

 Кредит 3. Педагогічна готовність дітей до школи.  

7 Практична робота  7.  Сім’я і її вплив на підготовку дитини до 

шкільного навчання. 

1. Роль сімї в соціалізації дитини. Особливості соціалізації 

дитини в сімї. 

2. Психолого-педагогічні механізми соціалізації, за допомогою 

яких батьки впливають на дітей. 

3. Особливості стилів сімейного виховання і їх вплив на 

успішність підготовки дитини до школи. 

4. Взаємозвязок стилів виховання і особливостей становлення 

особистості дитини. 

5. Вплив неадекватного батьківського ставлення до дитини  на 

відхилення в її психічному  й особистісному розвитку.  

6. Причини неадекватного батьківського ставлення до дитини. 

2 

8 Практична робота  8. Педагогічний супровід розвитку старшого 

дошкільника. 

1. Педагогічні умови підготовки дітей до школи у дошкільних 

навчально-виховних закладах. 

2. Система педагогічного керівництва у проблемі готовності 

дитини до навчання в школі. 

3. Дидактичні умови реалізації підготовки дітей до навчання у 

системі "родина - школа". 

4. Методичні рекомендації щодо організації підготовки дітей 

2 

http://refeteka.ru/r-136741.html#_Toc235650229
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до навчання і спілкуванню в умовах школи. 

9 Практична  робота 9.  Розвиток математичних здібностей. 

1. Підготовка дитини до вивчення математики. 

2. Орієнтування дитини у просторі. 

3. Орієнтування за словесним описом. 

4. Ігри –заняття, які формують просторові уявлення. 

5. Ігри-заняття для виявлення розміру  та форми предметів. 

2 

10 Практична робота 10.  Мовленнєва готовність дитини до 

школи. 

1. Правильність вимовляння звуків. 

2. Уміння розвивати звуки мови наслух. 

3. Звуковий аналіз слів. 

4. Словниковий запас. 

5. Сформованість граматичних систем. 

6. Володіння зв’язною мовою. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ, 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

                                                   

Галузь знань: 01 Педагогічна освіта 

Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта 
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Інструктивно-методичні матеріали  з дисципліни  

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

для студентів денної форми навчання 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –  3 

Галузь знань 

01  Освіта 

 Нормативна 

 Напрям підготовки 

013 

Початкова  освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 10 

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 

Початкова  освіта  

Рік підготовки: 

2017 2018 

Семестр 

Загальна кількість годин -

90 

7  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 1,7 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

10  

Практичні, семінарські 

20  

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

60  

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні 

заняття, 60 год. – самостійна робота (66,6%) 

 

Контрольні роботи - 2 
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Загальні вимоги до організації роботи студента : 

1. Зошит для лекційних робіт 

2. Зошит для контрольних робіт 

3. Зошит для практичних робіт або папка з матеріалами практичних робіт студента.  

4. Папка з матеріалами  самостійної  роботи студента за кредитами. 

 

Структура навчальної дисципліни 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Усього 

Дата 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Готовність дошкільника до навчання у школі. 

Лекція 1. Загальне поняття про психічний розвиток. 

Психічний розвиток і навчання.    

10. Психічний і особистісний розвиток людини. 

11. Періодизація вікового розвитку.  

12. Умови психічного розвитку  

13. Суперечності розвитку.  

14. Детермінанти психічного розвитку . 

15. Загальні закономірності розвитку особистості. 

16. Показники порушення психічного і 

особистісного розвитку дитини. 

17. Психологічний портрет зрілої особистості. 

18. Провідна роль навчання і виховання у 

психічному  розвитку дитини. 

 2  - -  

Лекція 2. Психологія дошкільного віку. 

8. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

9. Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

10. Новоутворення дошкільного віку. 

11. Розвиток самосвідомості і самооцінки 

дошкільника. 

12. Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

13. Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і 

 2  - -  
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почуттів дошкільника. 

14. Криза семи років. 

Практична робота  1.  Основні теорії психічного 

розвитку дитини. 

7. Біогенетичний напрям (Ернест Геккель, Гренвіл 

Холл). 

8. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку: 

Динамічна  концепція  сексуального  розвитку  

З.Фройда. Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  

Е.Еріксона. 

9. Соціогенетичний напрям (Курт Левін). 

10. Концепція конвергенції   двох факторів розвитку 

дитини (Вільям Штерн). 

11. Когнітивно-генетична теорія (Ж.Піаже,  Анрі 

Валлон).  

  2 - -  

Практична робота 2.  Основні концепції психічного і 

особистісного розвитку дитини. 

6. Теорія трьох ступенів розвитку дитини (Карл 

Бюлер). 

7. Система діагностики психічного розвитку 

дитини від народження до юнацького віку 

(Арнольд Гезелл). 

8. Теорія розвитку вищих психічних функцій 

(Л.Виготський) 

9. Теорія поетапного формування розумових дій 

(Петро Гальперін). 

10. Теорія ігрової діяльності та її впливу на 

психічний розвиток дитини (Дмитро Ельконін). 

  2 - -  

Практична робота 3.  Особливості сенсорного та 

пізнавального розвитку дітей дошкільного віку. 

7. Особливості сенсорного розвитку дошкільника. 

8. Розвиток мовлення у дошкільному віці. 

9. Розвиток мислення дошкільника. 

10. Розвиток уваги дошкільника. 

11. Розвиток пам’яті дошкільника. 

  2    
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12. Розвиток уяви дошкільника. 

Самостійна робота  № 1.  

4. Реферат. 

21. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку. 

22. Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  

Е.Еріксона.  

23. Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  

Г.С.Костюка. 

24. Теорія  розвитку  вищих  психічних  функцій  

Л.С.Виготського. 

25. Періодизація  вікового  розвитку  Д.Б.Ельконіна.   

26. Особливості психічного  розвитку  та  навчання. 

27. Проблема  співвідношення  навчання  і  розвитку  

в  роботах  Л.С.Виготського (зона найближчого 

розвитку) 

28. Основні  напрями психічного  розвитку  дітей  у  

навчально-виховному  процесі. 

29. Психологічні особливості розвитку дітей 

дошкільного віку. 

30. Новоутворення  дітей дошкільного  віку. 

31. Соціальна  ситуація  розвитку  дошкільника. 

32. Розвиток  психічних  функцій  дошкільника. 

33. Розвиток  особистості  дошкільника. 

34. Провідний  вид  діяльності  дошкільника. 

35. Анатомо-фізіологічні  особливості  розвитку  

дітей молодшого шкільного віку. 

36. Психологічна  готовність  дитини  до  шкільного  

навчання. 

37. Інтелектуальна готовність дошкільника до 

навчання у школі. 

38. Особистісна та соціально-психологічна 

готовність дошкільника  до навчання у школі. 

39. Вольова готовність дошкільника до навчання у 

школі. 

     20 
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40. Педагогічна готовність дітей до навчання у 

школі. 

2. Словник. Рольова гра, довільна поведінка, 

психологічна готовність до школи, „соціальна позиція”, 

мотив учіння, адаптація, довільність, внутрішній план 

дій, самосвідомість, самооцінка, гіперактивність, 

дислексія, самоповага, Я-образ, рефлексія, 

новоутворення, егоцентризм, ідеал, ідентифікація, 

ідентичність, індивідуальний стиль діяльності,  

інтерес,  Я-концепція,  навчання, переконання,  

рефлективність, рівень домагань, самоконтроль, 

самооцінка,   самореалізація,  саморегуляція, світогляд, 

моральні почуття, моральна саморегуляція, мотив, 

мотивація, сором, спрямованість особистості, страх, 

стрес, талант, тривога, аглютинація, гіперболізація, 

мрія, фантазія, афект, симпатія, фрустрація. 

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Психологічна готовність дітей до школи 

Лекція 3.  Складові психологічної готовності дітей до 

школи.  

3. Інтелектуальна готовність дитини до школи 

(готовність пізнавальних процесів). 

4. Особистісна готовність дитини до школи: 

мотиваційна готовність дитини до школи; 

вольова готовність дитини до школи. 

 2  - -  

Лекція 4.   Соціально-психологічна готовність 

дитини до школи. 

 2     

Практична робота  4.  Інтелектуальна готовність 

дитини до школи (тестування та корегування). 

6. Психодіагностика сприймання: тести для 

вивчення сприймання. Коригуючі вправи для 

розвитку сприймання. 

7. Психодіагностика уваги: тести для вивчення 

різних властивостей уваги. Коригуючі вправи для 

  2    
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розвитку уваги. 

8. Психодіагностика мислення: тести для вивчення 

різних видів мислення. Коригуючі вправи для 

розвитку мислення. Ігри, що розвивають 

мислення, кмітливість.  

9. Психодіагностика памяті: тести для вивчення 

різних властивостей  памяті. Коригуючі вправи 

для розвитку памяті.  

10. Психодіагностика уяви: тести для вивчення уяви. 

Коригуючі вправи для розвитку уяви.  

Практична робота 5.   Експрес-діагностика 

готовності дитини до навчання у школі. 

4. Психодіагностика памяті: тести для вивчення 

різних властивостей  памяті. Коригуючі вправи 

для розвитку памяті.  

5. Психодіагностика уяви: тести для вивчення уяви. 

Коригуючі вправи для розвитку уяви. 

6. Розвиток інтелекту і навичок спілкування в 

дитини за допомогою групових ігор. 

  2    

Практична робота 6.  Особистісна готовність дитини 

до школи   (тестування та корегування). 

5. Психодіагностика довільної поведінки дітей-

дошкільників. Коригуючі вправи для розвитку 

довільної поведінки. 

6. Психодіагностика мотиваційної сфери 

дошкільника. 

7. Розвиток тонкої моторики пальців рук ( ігри та 

вправи). 

8. Тести шкільної зрілості. 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: 

5. Інтелектуальна готовність дитини до школи. 

6. Особистісна готовність дитини до школи. 

7. Соціально-психологічна готовність дитини до 

школи. 

     20 
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8. Вольова готовність дитини до школи. 

Розробка тестів. (30 тестів: 10 тестів за кожним 

кредитом, 4 варіанти відповіді) 

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

21. Психічний і особистісний розвиток людини. 

22. Періодизація вікового розвитку.  

23. Умови психічного розвитку  

24. Суперечності розвитку.  

25. Детермінанти психічного розвитку . 

26. Загальні закономірності розвитку особистості. 

27. Показники порушення психічного і 

особистісного розвитку дитини. 

28. Психологічний портрет зрілої особистості. 

29. Провідна роль навчання і виховання у 

психічному  розвитку дитини. 

30. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

31. Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

32. Новоутворення дошкільного віку. 

33. Розвиток самосвідомості і самооцінки 

дошкільника. 

34. Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

35. Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і 

почуттів дошкільника. 

36. Криза семи років. 

37. Інтелектуальна готовність дитини до школи. 

38. Особистісна готовність дитини до школи. 

39. Соціально-психологічна готовність дитини до 

школи. 

40. Вольова готовність дитини до школи. 

      

КРЕДИТ 2 30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Педагогічна готовність дітей до школи. 

Лекція 5.  Педагогічний підхід у готовності дитини  

до школи. 

 2  - -  
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4. Загальна педагогічна готовність до школи. 

5. Спеціальна готовність дитини до школи. 

(розвиток мовлення, розвиток математичних 

уявлень). 

6. Організація підготовки дітей до шкільного 

навчання у процесі взаємодії з батьками.  

Практична робота  7.  Сім’я і її вплив на підготовку 

дитини до шкільного навчання. 

7. Роль сімї в соціалізації дитини. Особливості 

соціалізації дитини в сімї. 

8. Психолого-педагогічні механізми соціалізації, за 

допомогою яких батьки впливають на дітей. 

9. Особливості стилів сімейного виховання і їх 

вплив на успішність підготовки дитини до 

школи. 

10. Взаємозвязок стилів виховання і особливостей 

становлення особистості дитини. 

11. Вплив неадекватного батьківського ставлення до 

дитини  на відхилення в її психічному  й 

особистісному розвитку.  

12. Причини неадекватного батьківського ставлення 

до дитини. 

  2    

Практична робота  8. Педагогічний супровід 

розвитку старшого дошкільника. 

5. Педагогічні умови підготовки дітей до школи у 

дошкільних навчально-виховних закладах. 

6. Система педагогічного керівництва у проблемі 

готовності дитини до навчання в школі. 

7. Дидактичні умови реалізації підготовки дітей до 

навчання у системі "родина - школа". 

8. Методичні рекомендації щодо організації 

підготовки дітей до навчання і спілкуванню в 

  2    

http://refeteka.ru/r-136741.html#_Toc235650229
http://refeteka.ru/r-136741.html#_Toc235650229
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умовах школи. 

Практична  робота 9.  Розвиток математичних 

здібностей. 

6. Підготовка дитини до вивчення математики. 

7. Орієнтування дитини у просторі. 

8. Орієнтування за словесним описом. 

9. Ігри –заняття, які формують просторові уявлення. 

10. Ігри-заняття для виявлення розміру  та форми 

предметів. 

   2    

Практична робота 10.  Мовленнєва готовність 

дитини до школи. 

7. Правильність вимовляння звуків. 

8. Уміння розвивати звуки мови наслух. 

9. Звуковий аналіз слів. 

10. Словниковий запас. 

11. Сформованість граматичних систем. 

12. Володіння зв’язною мовою. 

  2    

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

3. Психолого-педагогічна підготовка дітей  до 

школи: психодіагностичний інструментарій та 

коригуючі вправи. 

4. Психолого-педагогічний портрет дитини, яка 

готова до навчання у школі. 

Конспект першоджерела.   

 

     20 

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

17. Загальна педагогічна готовність до школи. 

18. Спеціальна готовність дитини до школи. 

(розвиток мовлення, розвиток математичних 

уявлень). 

19. Організація підготовки дітей до шкільного 
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навчання у процесі взаємодії з батьками. 

20. Психолого-педагогічні механізми соціалізації, за 

допомогою яких батьки впливають на дітей. 

Особливості стилів сімейного виховання і їх 

вплив на успішність підготовки дитини до 

школи. 

21. Вплив неадекватного батьківського ставлення до 

дитини  на відхилення в її психічному  й 

особистісному розвитку.  

22. Мовленнєва готовність дитини до школи. 

23. Розвиток математичних здібностей. 

24. Педагогічний супровід розвитку старшого 

дошкільника. 

КРЕДИТ 3 
30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
90 10 20 - - 60 

 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

Оцінювання 3 кредити = 300балів 

(  99 -аудиторна; 201- самостійна робота) 

 

Кредит 1. 

(100 балів) 
Кредит 2. 

(100 балів) 
Кредит 3. 

(100 балів) 

Аудиторні (33 б) 

П.1 (11) 

П.2 (11) 

П. 3 (11) 

Аудиторні (33 б) 

П.4 (11) 

П.5 (11) 

П.6 (11) 

Аудиторні (33 б) 

П.7 (11) 

П. 8 (11) 

П.9 (6) 

П.10 (5) 

Сам. робота 1 (67 б.) 

 

 

 

Реферат (37) 

Словник (30) 

 

Сам. робота 2(67 б.) 

Контрольна 

робота 1 (20) 

 

Презентація (37) 

Тестування (10) 

 

Сам. робота 3 (67 б.) 

Контрольна 

робота 2 (20) 

 

Індивідуальне науково-

дослідне  завдання.  (37) 

Конспект першоджерела 

(10) 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

 

3/задов./ зараховано 

 E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

 
Не зараховано 

 

Список рекомендованої літератури 

Базова література 

1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

2. Заброцький М.М. Основи вікової психології: Навчальний посібник. 

– Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2005. - 112с. 

3. Крайг  Г.  Психология  развития.  -  СПб.:  Питер,  2002.  -  992с. 

4. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Питер, 2002. - 992 с. 

5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс 

лекцій):Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 

– 128с. 

6. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. – 

К.: Академвидав, 2005. – 360 с. 

7. Тести для дітей. Чи готова ваша дитина до школи/ Авт.- упоряд. 

М.Н.Ільїна, Л.Г.Парамонова. – К.: Школа,2003. – 336с. 

8. Фіцула М.М. Педагогіка: навч.посіб. – К.: Академвидав,2009. – 560с. 

 

Допоміжна література 
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1. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 1: Особистісно-орієнтований 

підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: 

Либідь, 2003. – 280с. 

2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 2: Особистісно-орієнтований 

підхід: науково-практичні засади: Навч.-метод. Видання. – К.: Либідь, 

2003. – 344с. 

3. Блонский П.П. Память и мышление. – СПб.: Питер, 2001. - 288 с. 

4. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.,1976. -236с. 

5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001.- 416с. 

6. Возрастная и педагогическая психология. Учеб. пособие для студентов 

пед.институтов. // Под ред. проф. А.В.Петровского. М.: Просвещение, 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи» 

Студенти повинні навчитись раціонально організувати самостійну 

навчально-пізнавальну роботу у рамках вивчення дисципліни та оволодіти 

навчальним матеріалом на запланованому рівні. Рекомендована 

література (див. п. "Література до дисципліни") може використовуватись 

разом із будь-якими іншими навчально-методичними комплексами або 

навчальними матеріалами. Проте підчас вибору останніх перевага повинна 

надаватися таким комплексам / завданням, провідними принципами яких є такі: 

практична реалізація комунікативної компетенції, особистісна спрямованість та 

мотиваційна достатність, автономія творчої навчальної діяльності. 

Видами самостійної роботи, що проводиться підчас аудиторних 

(практичних та лекційних) занять, є такі: 

1. створення конспекту лекцій; 

2. виконання аудиторних практичних завдань; 

3. розв’язання навчально-професійних ситуацій; 

4. нотування навчальних результатів, специфічних аспектів, 

результатів обговорень і дискусій тощо; 

5. написання тестів / контрольних робіт. 

Самостійна робота студентів, що проводиться у позааудиторних 

умовах, складається з таких компонентів: 

1. вивчення теоретичних питань, що розглядаються підчас 

лекцій, та тих, що виносяться на самостійне опрацювання; 

2. формування теоретичних знань про засоби та шляхи 

впровадження елементів новітніх технологій у процес навчання; 
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3. опрацювання наукової, навчально-методичної літератури; 

4. формування практичних навичок та вмінь впровадження 

елементів новітніх технологій у процес навчання; 

5. підготовка до семінарських занять, що включає перегляд 

конспектів лекцій, опрацювання рекомендованої літератури та 

додаткових джерел за темою, що вивчається; 

6. підготовка доповідей, рефератів, практичних розробок за 

темою; 

7. щотижневе повторення основних положень за матеріалами 

лекцій та семінарів; 

8. підготовка до поточних опитувань, рубіжних тестувань та до 

іспиту, що включає перегляд конспектів лекцій та семінарів, 

опрацювання рекомендованої літератури та додаткових джерел за темою, 

що вивчається. 

З метою ефективної організації самостійної роботи студент має 

ознайомитись із планом роботи з вивчення дисципліни, списком 

рекомендованої літератури, формами проведення лекційних і семінарських 

занять, формами контролю та зорієнтуватись на систематичне опрацювання 

навчальних матеріалів, регулярну підготовку до лекційних і семінарських 

занять. 

Впродовж семестру викладач контролює хід виконання самостійної 

роботи підчас лекційних (бліц-опитування, експрес-тестування), семінарських 

занять (опитування, розв’язання практичних завдань, презентації, обговорення, 

дискусії) та консультацій. 

Студенту варто знати, що викладач у навчальній практиці з даної 

дисципліни забезпечує актуалізацію таких чинників, як: 
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1. використання активних методів навчання (надання лекціям 

інтерактивного характеру, семінарам – організаційно-діяльнісного 

характеру); 

2. побудова навчального процесу з дисципліни як творчої 

науково-дослідницької, конструктивної й методичної роботи; 

3. індивідуалізація завдань, що виконуються в аудиторії та за її 

межами; їхнє урізноманітнення; 

4. самостійне моделювання студентами елементів новітніх 

технологій, що вивчаються, та їхнє впровадження у навчальні ситуації 

підчас семінарських занять; 

5. залучення студентів до оцінювання результатів роботи 

одногрупників (обговорення представлених практичних розробок, 

виявлення недоліків, надання рекомендацій щодо їхнього удосконалення, 

виділення найбільш ефективних форм роботи). 

Підчас самостійної підготовки до занять студентами повинні 

виконуватись завдання з вивчення теоретичних питань та практичні завдання 

як конкретного, так і творчого характеру. Підчас аудиторних занять перевірці 

самостійно підготовлених завдань може передувати їхнє обговорення із 

одногрупниками у парному або груповому режимі за 

підтримки / під керівництвом викладача. Метою таких обговорень є порівняння 

отриманих результатів, взаємоконтроль, внесення корекції, планування 

подальшого опанування теми / вмінь / навичок, стимулювання розвитку 

самоконтролю. 
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Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Готовність дошкільника до навчання у 

школі. 

 

1. Самостійна робота  № 1.  

Реферат. 

1. Психоаналітичні  теорії  дитячого  розвитку. 

2. Епігенетична  теорія  розвитку  особистості  

Е.Еріксона.  

3. Концепція  діалектичного  характеру  розвитку  

Г.С.Костюка. 

4. Теорія  розвитку  вищих  психічних  функцій  

Л.С.Виготського. 

5. Періодизація  вікового  розвитку  Д.Б.Ельконіна.   

6. Особливості психічного  розвитку  та  навчання. 

7. Проблема  співвідношення  навчання  і  розвитку  в  

роботах  Л.С.Виготського (зона найближчого 

розвитку) 

8. Основні  напрями психічного  розвитку  дітей  у  

навчально-виховному  процесі. 

9. Психологічні особливості розвитку дітей 

дошкільного віку. 

10. Новоутворення  дітей дошкільного  віку. 

11. Соціальна  ситуація  розвитку  дошкільника. 

12. Розвиток  психічних  функцій  дошкільника. 

13. Розвиток  особистості  дошкільника. 

14. Провідний  вид  діяльності  дошкільника. 

15. Анатомо-фізіологічні  особливості  розвитку  дітей 

молодшого шкільного віку. 

20 
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16. Психологічна  готовність  дитини  до  шкільного  

навчання. 

17. Інтелектуальна готовність дошкільника до навчання 

у школі. 

18. Особистісна та соціально-психологічна готовність 

дошкільника  до навчання у школі. 

19. Вольова готовність дошкільника до навчання у 

школі. 

20. Педагогічна готовність дітей до навчання у школі. 

2. Словник. Рольова гра, довільна поведінка, 

психологічна готовність до школи, „соціальна позиція”, 

мотив учіння, адаптація, довільність, внутрішній план дій, 

самосвідомість, самооцінка, гіперактивність, дислексія, 

самоповага, Я-образ, рефлексія, новоутворення, 

егоцентризм, ідеал, ідентифікація, ідентичність, 

індивідуальний стиль діяльності,  інтерес,  Я-концепція,  

навчання, переконання,  рефлективність, рівень домагань, 

самоконтроль, самооцінка,   самореалізація,  

саморегуляція, світогляд, моральні почуття, моральна 

саморегуляція, мотив, мотивація, сором, спрямованість 

особистості, страх, стрес, талант, тривога, аглютинація, 

гіперболізація, мрія, фантазія, афект, симпатія, 

фрустрація. 

 Кредит 2. Психологічна готовність дітей до 

школи 

 

2. Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: 

1. Інтелектуальна готовність дитини до школи. 

2. Особистісна готовність дитини до школи. 

3. Соціально-психологічна готовність дитини до 

20 
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школи. 

4. Вольова готовність дитини до школи. 

Розробка тестів. (30 тестів: 10 тестів за кожним 

кредитом, 4 варіанти відповіді) 

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

1. Психічний і особистісний розвиток людини. 

2. Періодизація вікового розвитку.  

3. Умови психічного розвитку  

4. Суперечності розвитку.  

5. Детермінанти психічного розвитку . 

6. Загальні закономірності розвитку особистості. 

7. Показники порушення психічного і особистісного 

розвитку дитини. 

8. Психологічний портрет зрілої особистості. 

9. Провідна роль навчання і виховання у психічному  

розвитку дитини. 

10. Соціальна ситуація розвитку в дошкільному віці. 

11. Провідна діяльність у  дошкільному віці. 

12. Новоутворення дошкільного віку. 

13. Розвиток самосвідомості і самооцінки дошкільника. 

14. Розвиток спонукальної сфери дошкільника. 

15. Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і 

почуттів дошкільника. 

16. Криза семи років. 

17. Інтелектуальна готовність дитини до школи. 

18. Особистісна готовність дитини до школи. 

19. Соціально-психологічна готовність дитини до 

школи. 

20. Вольова готовність дитини до школи. 
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 Кредит 3. Педагогічна готовність дітей до школи.  

3.   Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

1. Психолого-педагогічна підготовка дітей  до школи: 

психодіагностичний інструментарій та коригуючі 

вправи. 

2. Психолого-педагогічний портрет дитини, яка готова 

до навчання у школі. 

Конспект першоджерела.   

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

1. Загальна педагогічна готовність до школи. 

2. Спеціальна готовність дитини до школи. (розвиток 

мовлення, розвиток математичних уявлень). 

3. Організація підготовки дітей до шкільного навчання 

у процесі взаємодії з батьками. 

4. Психолого-педагогічні механізми соціалізації, за 

допомогою яких батьки впливають на дітей. 

Особливості стилів сімейного виховання і їх вплив 

на успішність підготовки дитини до школи. 

5. Вплив неадекватного батьківського ставлення до 

дитини  на відхилення в її психічному  й 

особистісному розвитку.  

6. Мовленнєва готовність дитини до школи. 

7. Розвиток математичних здібностей. 

8. Педагогічний супровід розвитку старшого 

дошкільника. 

20 

Разом:  60 
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Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Психолого-педагогічна підготовка дітей  до школи: психодіагностичний 

інструментарій та коригуючі вправи. 

2. Психолого-педагогічний портрет дитини, яка підготовлена  до навчання у 

школі. 

Психолого-педагогічна  задача  № 1 

 Великий український і російський педагог та психолог К.Д.Ушинський 

розглядав психічні явища, що відносяться до вікової психології у складі 

педагогічної антропології. Йому належить і перше вживання терміну 

„педагогічна антропологія”. У його зміст Ушинський вкладав думку про те, 

„що однобічність знань і мислення шкідлива як у педагогіці, так і у психології. 

Не можна дивитись на людину тільки з позиції фізіолога, патолога, психіатра, 

історика, філолога тощо”. Тому система освіти повинна враховувати 

специфічні вікові та індивідуальні особливості, а також особливості історії 

розвитку даного народу.  

 Завдання: Чому К.Д.Ушинський поєднав вікову психологію з 

педагогічною антропологією? Поясніть думку К.Д.Ушинського щодо 

врахування індивідуальних та вікових особливостей.  

Психолого-педагогічна  задача  № 2 

Л.С.Виготський вказував, що той факт, що дитина не справляється з 

запропонованим їй завданням, сам по собі ще нічого не говорить про 

психологічні можливості цієї дитини. В одних випадках нездатність розв’язати 

запропоноване завдання дійсно є результатом дефектів в її розумовому 

розвитку, ознакою розумової затримки, в іншому випадку вона є результатом 

того, що дитина не може знайти правильне рішення. Це означає, що подальший 

психічний розвиток цих дітей буде протікати по-різному.  

 Завдання: На яке поняття вказує даний факт? Поясніть зміст даного 

поняття. Наведіть приклади.  

Психолого-педагогічна  задача № 3 
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 Дитина-дошкільник має велике бажання включитися в доросле життя, 

активно в ньому брати участь. За словами Д.Б.Ельконіна, дошкільний вік 

обертається як навколо дорослої людини, її функції, її завдань. Дорослий 

виступає в узагальненій формі як носій суспільних функцій в системі 

суспільних відносин (дорослий - тато, лікар, шофер і т.ін.).  

 Завдання: За допомогою якої провідної діяльності дитина вступає в 

доросле життя? Наведіть приклади.  
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Види самостійної роботи 

Тести                                                     Зразок 

1.Здатність головного мозку відображати суб’єктивно-об`єктивну реальність це  

А) Особистість;  

Б) Психіка; 

В)Характер; 

Г) Розвиток. 

2.Період дошкільного віку… 

А) 1-3 роки; 

Б) 6-10 років; 

В) 3- 6(7) років; 

Г) 2-4 роки. 

3. Визначте НЕ правильне твердження: 

А) Період немовлячого віку  триває від 0 до 1 року; 

Б) Період раннього дитинства триває від 1 до 3 років; 

В)Зріла юність наступає у 18 років; 

Г) Фаза новонародженості триває від 1 місяця до 5.   

4. Суперечності бувають: 

А) Внутрішні та зовнішні; 

Б) Відкриті та закриті; 

В) Спадкові та набуті; 

Г) Складні та прості.  

5.Суперечності, які виникають між сторонами особистості це – … 

А) Зовнішні; 

Б) Внутрішні; 

В) Спадкові; 

Г) Складні. 

6. Детермінанти психічного розвитку поділяються на : 

А) Об’єктивні та суб’єктивні; 

Б) Якісні і кількісні; 



 148 

В) Зовнішні та внутрішні; 

Г) Швидкі та повільні.  

7.Епігенетичну теорію розвитку особистості розробив… 

А) З.Фройд; 

Б) Е.Еріксон; 

В) Е.Геккель; 

Г) Г.Холл. 

8.Карл Бюлер розробив… 

А) Теорію розвитку вищих психічних функцій; 

Б) Теорію поетапного формування розумових дій; 

В) Теорію трьох ступенів розвитку дитини; 

Г) Динамічну концепцію сексуального розвитку дитини. 

9. Розвиток творчої діяльності, розвиток пізнавальної та емоційно-мотиваційної 

сфери, саморегуляція – це новоутворення… 

А) Дошкільного віку; 

Б) Старшого шкільного віку; 

В) Середнього шкільного віку; 

Г) Молодшого шкільного віку. 

10. Запам’ятовування і відтворення матеріалу, яке здійснюється без контролю з 

боку свідомості і без докладання зусиль – це… 

А) Довільна пам'ять; 

Б) Увага; 

В) Післядовільна пам'ять; 

Г) Довільна пам'ять. 

11. Наявність у дитини бажання вчитися – це… 

А) Мотиваційна готовність; 

Б) Інтелектуальна готовність; 

В) Емоційна готовність; 

Г) Емоційно-вольова готовність; 

12. Наявність у дитини кругозору, запасу конкретних знань передбачає… 
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А) Мотиваційна готовність; 

Б) Інтелектуальна готовність; 

В) Емоційна готовність; 

Г) Емоційно-вольова готовність; 

13. Переламний момент у розвитку уваги 6-річок дослідники пов'язують з тим, 

що… 

А) Діти вперше починають свідомо керувати своєю увагою, направляючи 

й утримуючи її на визначених предметах; 

Б) У дошкільному віці увага носить мимовільний характер; 

В) Допитливість дитини постійно спрямована на пізнання навколишнього світу 

і побудова своєї картини цього світу; 

Г) Розвиток окремих психічних процесів відбувається протягом усього 

молодшого шкільного віку. 

14. До 6-7 років у дитини досить великий словесний запас: він може досягати… 

А) 10 тисяч слів; 

Б) 1 тисячі слів; 

В) 14 тисяч слів; 

Г) 50 тисяч слів. 

15. Наприкінці дошкільного періоду у дітей переважає… 

А) Особистісна форма спілкування; 

Б) Позаситуативно-особистісна форма спілкування; 

В) Ситуативна форма спілкування; 

Г) Індивідуальна форма спілкування. 

16. Провідний чинник вольового потенціалу дитини – це… 

А) Бажання вчитися; 

Б) Взаємодія та співпраця; 

В) Оволодіння правилами поведінки; 

Г) Спілкування з однолітками та дорослими. 

17. Успішність навчання в школі великою мірою залежить від здатності учня 

сприймати умовність навчальної ситуації, підтримувати рольові стосунки… 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8
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А) «учитель — учень»; 

Б) «батьки – дитина»; 

В) «учень – учень»; 

Г) «школа – дім». 

18. Оберіть НЕ правильне твердження: 

А) Важливою умовою готовності дитини до постійної праці є вміння 

підпорядковувати власні дії виконанню навчального завдання; 

Б) Наприкінці дошкільного віку у стосунках дитини з вихователем домінує 

особистісна форма спілкування: дитина вже свідомо керує своєю поведінкою і 

здатна відповідати за власні вчинки; 

В) Розвиток у дитини впевненості в собі, становлення почуття особистої 

гідності досягаються створенням для неї «ситуації успіху»: педагог власною 

поведінкою має показувати дошкільняті, що розуміє його, радіє успіхам і 

співчуває невдачам свого вихованця; 

Г) Важливу роль у підготовці дитини до школи безумовно відіграє ігрова 

діяльність. 

19. Навчання старших дошкільнят найефективніше тоді, коли педагог 

застосовує… 

А) Методи дошкільної, а не шкільної освіти; 

Б) Методи шкільної, а не дошкільної освіти; 

В) Репродуктивний метод; 

Г) Метод проблемного викладу. 

20. Основний показник готовності дітей до навчання в школі — це… 

А) Вміння вимовляти всі звуки; 

Б) Вміння писати; 

В) Рівень розвитку наочно-образного і словесно-логічного мислення; 

Г) Рівень розвитку навичок читання. 

21. Підготовка до школи передбачає… 

А) Педагогічні і батьківську підготовку; 

Б) Загальну і спеціальну підготовку; 
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В) Внутрішню і зовнішню підготовку; 

Г) Соціальну і психологічну підготовку; 

22. Сукупність морфо-фізіологічних і психологічних особливостей дитини 

старшого дошкільного віку, забезпечує успішний перехід до систематично 

організованого шкільного навчання – це… 

А) Готовність до школи; 

Б) Статеве дозрівання; 

В) Готовність до життя; 

Г) Готовність до спілкування. 

23. Оберіть правильне твердження : 

А) Дитина повністю готова до школи у 6 років; 

Б) Якщо дитина вільно спілкується з однолітками та дорослими, то вона 

повністю готова до шкільного навчання; 

В) При педагогічному підході виділяється соціальна готовність до школи. 

Г) Мотиваційна готовність передбачає ставлення до навчальної діяльності 

як до суспільно значимого справі і прагнення до набуття знань.  

24. Інтелектуальна готовність дитини до школи… 

А) Характеризує певний рівень розвитку пізнавальних процесів 

Б) Передбачає певний рівень розвитку умінь і навичок спілкуватися і 

встановлювати контакти з однолітками і дорослими; 

В) Характеризує певний рівень розвитку самосвідомості, волі і мотивів 

поведінки; 

Г) Передбачає вміння дитини діяти відповідно до зразка і здійснювати 

контроль шляхом зіставлення з ним як з еталоном. 

25. Особистісна готовність до навчання в школі характеризує… 

А) Ставлення до навчальної діяльності як до суспільно значимого справі і 

прагнення до набуття знань; 

Б) Певний рівень розвитку самосвідомості, волі і мотивів поведінки; 

В) Вміння дитини діяти відповідно до зразка і здійснювати контроль шляхом 

зіставлення з ним як з еталоном; 
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Г) Певний рівень розвитку умінь і навичок спілкуватися і встановлювати 

контакти з однолітками і дорослими. 

26. Загальну готовність до школи визначає… 

А) «Концепція змісту безперервної освіти»; 

Б) «Концепція нової української школи»; 

В) «Концепція розвитку школи»; 

Г) «Концепція початкової освіти». 

27. Т. В. Дорожевець виділяє 3 сфери шкільної адаптації: 

А) Академічну, соціальну і особистісну; 

Б) Соціальну, загальну і спеціальну; 

В) Першу, другу і третю; 

Г) Немає правильної відповіді. 

28. Загальна готовність характеризується… 

А) Ставленням дитини до самої себе; 

Б) Певним рівнем психічного розвитку, який визначає мотиваційну готовність 

(бажання вчитися, оволодіння дитиною елементами навчальної діяльності); 

В) Прагненням долати труднощі, наявності посидючості і стриманості; 

Г) Всі відповіді правильні. 

29. Підготовка дітей до школи включає два основні завдання: 

А) Навчити дитину читати; писати; 

Б) Формувати комунікативні навички; розвивати фонематичний слух; 

В) Всебічне виховання дитини (фізичний, розумовий, моральне, естетичне); 

спеціальна підготовка до засвоєння тих предметів, які він буде вивчати в школі; 

Г) Немає правильної відповіді. 

30. Що з нижче переліченого має вміти дошкільних готовий до школи: 

А) Орієнтуватися в просторі; 

Б) Знати таблицю множення; 

В) Вміти вирішувати задачі на 2 дії; 

Г) Всі відповіді правильні. 
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Корекційно-розвивальна програма 

 розвитку пізнавальних процесів учнів 1-х класів 

«Навчаємось та зростаємо разом!» 

Зразок 

 

Пояснювальна записка 

Одним з основних завдань школи, психологічної служби є допомога 

першокласникові в адаптації до школи. Адже школа – це життєвий простір 

дитини, де вона не тільки навчається, а й живе. І тому вся діяльність 

навчального закладу спрямована на організацію навчально-виховного процесу 

як системи, що забезпечує розвиток і виховання дитини, задоволення її 

пізнавальних запитів та можливостей. Відомо, що вступ до школи – 

переломний момент у житті дитини, який пов’язаний з новим типом стосунків з 

оточуючими дорослими, новими формами діяльності.  

Шкільне навчання потребує від дитини умінь працювати за зразком і 

самостійно, слухати та сприймати навчальний матеріал, а також певних 

організаційних навичок. Навчання ставить перед дитиною нові завдання, не 

схожі на ті, які вона звикла виконувати під час гри. Навчальні завдання, на 

відміну від ігрових, містять більше нової інформації, а процес їх виконання 

потребує довшого зосередження. На жаль, за своєю формою процес навчання 

не завжди є заохочувальним та невимушеним. І щоб опанувати всі нові знання 

та набути навичок, дитині потрібно розвивати пізнавальні процеси. 

Розвиток пізнавальних процесів у першокласників спершу забезпечує 

реалізацію лише тих цілей, які ставлять перед ним дорослі, а вже потім і тих, 

які першокласники ставлять самостійно. Високий рівень розвитку пізнавальних 

процесів молодших школярів є запорукою успішного навчання. Таким чином, 

великого значення набуває цілеспрямована та системна діяльність практичного 

психолога щодо розвитку пізнавальних процесів учнів початкової школи. 

Завдання корекції та розвитку пізнавальної сфери учнів молодшого шкільного 

віку пов’язані з формуванням основних психологічних новоутворень цього 
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вікового періоду: довільності психічних процесів і поведінки, розвитку 

внутрішнього плану дій, основ теоретичних форм мислення, самоконтролю. 

Такі психологічні новоутворення поступово формуються в процесі навчальної 

діяльності протягом усього молодшого шкільного віку. Завдання психолога – 

допомогти розвинути їх за допомогою розробки та здійснення колекційної 

програми, яка спрямована на формування різних сторін пізнавальної діяльності 

дитини.  

Мета програми: сприяти розвитку пізнавальних процесів (уваги, пам’яті, 

сприймання, мислення, уяви) дітей молодшого шкільного віку. 

Завдання програми: 

 Підвищення рівня розвитку пам’яті; 

 Підвищення рівня розвитку уваги; 

 Підвищення рівня розвитку мислення; 

  Розвиток творчої  уяви;  

   Розвиток тонкої моторики; 

 Формування навичок спілкування, взаємодії, товариськості; 

 Розвиток мовленнєвого спілкування; 

 Розвиток довільності психічних процесів. 

Методи : 

 1. релаксаційні вправи. 

 2. Рухомі ігри. 

 3. Бесіди, обговорення. 

 4. Вправи на розвиток пам’яті, уваги, уяви, мислення,моторики, розвиток 

спостережливості та довільності, вміння працювати за поданим зразком. 

 5. Завдання з використанням елементів малювання. 

 6. Завдання з використанням елементів арт-техніки. 
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Структура занять: 

Заняття проводяться з групою дітей молодшого шкільного віку (14 - 18 

учасників) один раз на тиждень, тривалість заняття 40 – 45 хв. Програма 

розрахована на 2,5 місяці. Кількість занять – 10. 

 Заняття складаються з рухливих ігор, малюнкових вправ, етюдів, 

пантомім, етичних бесід, вправ на самопізнання та самовиховання. Кожне 

заняття включає в себе привітання, 4 - 5 основних вправ, рефлексію та 

прощання. Крім того, є розминка для зняття втоми, напруження. Основна увага 

в програмі  приділяється активним формам роботи, що оптимізують процес 

засвоєння матеріалу дітьми. 

Очікувані результати:  підвищення рівня розвитку пізнавальної сфери дітей 

молодшого шкільного віку (уваги, уяви, мислення, пам’яті, сприймання, 

моторики), що забезпечить успішність навчальної діяльності. Підвищення рівня 

комунікативних навичок дітей та рівня адаптації до навчання у школі. 

  

Заняття 1. 

 Мета: встановити контакт у групі, створити доброзичливу атмосферу, 

розвивати спостережливість та довільність. 

ПЕРЕБІГ ЗАНЯТТЯ 

1. Ритуал привітання. 

Діти сідають в коло. Кожен з них кладе праву руку на ліву долоню 

учасника, який сидить праворуч. У результаті вийде, що учасники з’єднані між 

собою. Психолог просить діток лагідно привітатися один з одним.  

2. Вправа «Правила роботи групи» 

Психолог обговорює з дітьми «Правила роботи групи». 

 Приклад 

1. Бути доброзичливим. 

2. Старанно виконувати завдання. 

3. Нікого не ображати. 

4. Всім допомагати. 
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5. Бути уважним. 

6. Відповідати по черзі, не заважаючи один одному. 

7. Не засмучуватись, коли щось не виходить, а спробувати ще раз та інше. 

 Кожна дитина каже: «Я згоден». 

3. Вправа «Ти схожий на…» 

Мета: визначити ставлення дітей одне до одного. 

Усі по черзі говорять, на якого казкового героя схожий сусід праворуч. 

4. Вправа «Зарядка для пальчиків» 

Мета: розвивати дрібну моторику рук. 

Діти почергово загинають пальчики до долоньки говорячи такі слова: 

 Це – дідусь, 

 А це – бабуся, 

 Це -  татусь,  

 А це – матуся,  

 А малюк, звичайно, я –  

 Ось і вся моя сім’я. 

5. Вправа «Хто відгадає?» 

Мета: розвивати спостережливість та уяву. 

З групи вибирається одна дитина, її просять по пам’яті описати будь-який 

предмет, що є в кімнаті, так, щоб інші діти його відгадали. При цьому не можна 

дивитися на цей предмет і називати його. 

6. Вправа «Слухай оплески» 

Мета: розвивати увагу та спостережливість. 

Діти вільно рухаються по колу, коли психолог плескає в долоні певну 

кількість разів, усі приймають відповідну позу (на 10-20 с) 

Кількість оплесків Поза дітей 

1 Поза «лелеки» (дитина стоїть на одній нозі) 

2 Поза «жабки» (дитина присідає) 

3 Діти продовжують рух по колу 

7. Вправа на релаксацію 
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Діти сидять у колі та розповідають, що запам’яталось сьогодні, що 

найбільше сподобалось. 

  Прощання 

Всі діти разом із психологом  беруться за руки. Усміхаються один 

одному.  

Ведучий: 

«Кожен погляд, кожне слово 

Має значення, 

Попрощаємося з вами, 

- До побачення!» 

 

Заняття 2. 

 Мета: розвивати увагу, уяву, спостережливість, моторику, логічне 

мислення та техніку малювання у дітей . 

1. Ритуал привітання. 

Вітаючись, діти називають своє ім’я, кажуть, чи подобається воно їм, 

якщо ні – то яким іменем вони хотіли, щоб їх називали. 

2. Вправа «Заборонена цифра» 

Мета: розвивати спостережливість та увагу. 

 Вибирається певна цифра (наприклад, 5), яку забороняється називати. 

Діти стають в коло й за годинниковою стрілкою рахують по черзі « 1,2,3,4,5…» 

Коли підходить черга до п’ятої дитини, вона не промовляє цифру, а плескає в 

долоні. 

3. Вправа «Отут щось не так» 

Мета: розвивати увагу, логічне мислення, уяву. 

 Дітям пропонують уважно прослухати віршик та виправити всі помилки. 

Спочатку завдання зачитують усе повністю. Далі – строфами, а діти 

виправляють помилки. 

У лісі сталась дивина.    У лісі соняшник цвіте. 

Здогадайся, де вона?    Кінь до мухи в гості йде. 
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Усе гарненько уявляй,    Вовк із зайчиком гуляє, 

І швиденько виправляй.    Казочки розповідає. 

     А лисичка на вербі 

     Крутить хвостиком собі. 

     І ведмідь під кущ вмостився 

     Та й співати заходився. 

4. Вправа «Зарядка для пальчиків» 

Мета: розвивати дрібну моторику. 

Двома пальцями руки (вказівним і середнім) треба «ходити по столу»: 

спочатку повільно,ніби хтось крадеться, а потім швидко, наче хтось біжить. 

Вправу проводять спочатку правою, а потім лівою рукою, потім обома 

одночасно. Повторюється  5-7 разів. 

5. Вправа «Говори навпаки» 

Мета: розвивати логічне мислення. 

Психолог пропонує дітям гру: «Я говоритиму слово, а ви по черзі говорите 

також, лише навпаки, наприклад, великий – маленький». Можна 

використовувати наступні пари слів: 

веселий – сумний, 

швидкий – повільний, 

порожній – повний, 

працелюбний – ледачий, 

сильний -  слабкий, 

важкий – легкий, 

боязкий – хоробрий, 

білий – чорний, 

твердий – м’який, 

жорсткий – гладенький, 

холодний – гарячий, 

добрий – злий, 

солодкий – солоний і так далі. 
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6. Рефлексія, підсумки заняття. 

Бесіда, малювання «Мій настрій» 

Психолог. Що вам сьогодні найбільше сподобалося, запам’яталося? Чого 

ви навчились? Діти малюють свій настрій. 

Прощання 

Діти, стоячи в колі, беруться за руки. Кожна дитина по черзі повертається 

до свого сусіда зліва й посміхається йому; потім бере посмішку в долоні й 

обережно передає її. 

Заняття 3 

Мета: розвивати увагу, уяву, пам’ять та логічне мислення. 

1. Ритуал привітання. 

Діти стоять у колі, по черзі кожна дитина робить крок вперед і говорить 

щось про себе.                                     «Як у дзеркальце дивлюся,Сам собі я 

похвалюся, 

                                    Бачте, випадок такий,      Послухайте, я такий…» 

2. Вправа «Знайди зайве слово» 

Мета: розвивати мисленнєві операції (аналіз, синтез), уваги. 

Психолог зачитує серію слів та пропонує дітям визначити, яке слово є 

«зайвим» і чому.         Приклади: 

Хоробрий, злий, сміливий, відважний. 

Спиця, гачок, клубок ниток, клей. 

Музика, спів, танець, пензлик. 

Папір, пензлик,фарби, пластилін. 

Олівець, ручка, зошит, фломастер.    

Собака, кішка, курка, кролик. 

3. Вправа «Правда це?» 

Мета: розвивати концентрацію уваги, логічне мислення. 

Психолог промовляє віршики з вірними й невірними твердженнями. 

Якщо твердження правдиве, діти плещуть в долоні, якщо ні – тупають ногами. 

Взимку снігом замело    І дорогу і село. 
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Ти підказуй  - «Правда це?» 

 Слон підняв свій довгий ніс  І на дуб мерщій поліз. 

Ти підказуй – «Правда це?» В березні розтанув сніг  

Це весна скликає всіх.     Ти підказуй – «Правда це?» 

 Лебідь плаває в ставку,   Їсть мишей він в холодку. 

 Ти підказуй – «Правда це?»   Бегемот біди не має, 

У болоті він дрімає.    Ти підказуй - «Правда це?» 

 Мед і вафлі на обід,  Любить їсти Васька, кіт. 

 Ти підказуй – «Правда це?»   Півень по дворі іде, 

Цуценят своїх веде.     Ти підказуй – «Правда це?» 

Равлик по траві повзе –     Він будиночок везе. 

Ти підказуй – «Правда це? 

 4. Вправа «Графічний диктант»    Мета: розвивати довільну увагу. 

 Інструкція: Зараз ви навчитеся малювати різні візерунки. Треба 

постаратися, щоб вони вийшли красивими й охайними. Для цього ви маєте 

уважно слухати мене – я говоритиму, в який бік і на скільки клітинок провести 

лінію. Проводьте лише ті лінії, які я диктуватиму. Кожну нову розпочинайте 

там, де закінчилась попередня.  Пам’ятаєте,  де права рука, а де ліва? Молодці! 

 Завдання 1. Починаємо малювати перший візерунок. Поставте олівець на 

крапку згори. Увага! Малюйте лінію: одна клітинка вниз. Не відривайте олівця 

від паперу. Тепер одна клітинка праворуч. Одна вгору. Одна клітинка 

праворуч. Одна вниз, одна клітинка праворуч, одна вгору, одна праворуч, одна 

вниз. Далі домалюйте такий візерунок самостійно. 

 Завдання 2. Поставте олівець на наступну крапку. Приготувались! Увага! 

Одна клітинка вгору, одна праворуч, одна вгору, одна праворуч, одна вниз, 

одна праворуч, одна вниз, одна праворуч. А тепер самі продовжуйте малювати 

візерунок далі. 

 Завдання 3. Починаю диктувати. Увага! Три клітинки вгору, одна 

праворуч, дві клітинки вниз, одна праворуч, дві вгору, одна праворуч, три вниз, 

одна праворуч. Тепер самі домальовуйте цей малюнок. 
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 Фізкультхвилинка  «Ванька-встанька» 

 Мета: формування вміння діяти за інструкцією; розслаблення, зняття 

тривожності. 

 Психолог разом з учнями промовляє слова і виконує дії. 

  Раз – присіли, два – піднялися.   Руки в гору підняли. 

  Сіли, встали, сіли, встали    Ванькою-встанькою немов стали,  

  А потім пустилися навскач,   Начебто мій пружний м’яч. 

 5. Вправа «Фотоапарат» 

 Мета: розвивати зорову пам’ять, спостережливість. 

 Перед дітьми на столі психолог розкладає предмети (не більше 7) 

Дитина протягом 30 с запам’ятовує, що де лежить. Потім відвертається, а 

психолог перекладає або замінює предмети. Дитина повинна виявити, що 

змінилося. 

 6. Рефлексія.Діти сидять у колі та розповідають, що запам’яталось 

сьогодні, що найбільше сподобалось. 

 Прощання Діти стоять у колі й, прощаючись, говорять один одному 

компліменти. 

 

Заняття 4. 

 Мета: розвивати увагу, зорову пам’ять, логічне мислення, мовленнєву 

активність та дрібну моторику. 

 1. Ритуал привітання. 

 Діти за сигналом психолога починають ходити по кімнаті, й вітаються з 

усіма, хто зустрічається їм на шляху. Але вітатися слід певним чином: 

 Психолог один раз плеснув у долоні – діти вітаються за руки. 

 Психолог двічі плеснув у долоні – діти вітаються пліч-о-пліч. 

 Психолог тричі плеснув у долоні – діти вітаються посміхаючись один 

одному. 

2. Вправа «Хто сказав» 
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Мета: розвивати спостережливість та увагу. 

З групи вибирають одну дитину і зав’язують їй очі. До неї підходить інша 

дитина й говорить: 

«Ти мій голос не впізнаєш,   Хто говорить, не вгадаєш!» 

Той, у кого зав’язані очі, повинен відгадати, хто це сказав. 

3. Вправа «Закінчи слово» 

Мета: стимулювати та розвивати мовленнєву активність, логічне 

мислення. 

Психолог кидає м’яч дитині і вимовляє перший склад слова (або першу 

літеру), а учень, упіймавши  м’яч, повинен закінчити слово й кинути м’яч 

психологу. Наприклад, склад «зе»: зебра, земля, зелений, зефір, … 

4. Вправа «Правда це?» 

Мета: розвивати концентрацію уваги, логічне мислення. 

 Якщо правда те, що говорить психолог, діти плещуть у долоні, якщо ні – 

тупають ногами. 

 Вже на річці тане лід - Це почався льодохід. 

 Ти відказуй «Правда це?»    Снігом поле замело –  

Красне літечко прийшло.   Ти відказуй «Правда це?» 

 Кіт весь вечір мирно спав,   Вдень на хмарку він літав. 

 Ти відказуй «Правда це?»   Качка на качат кричить –  

  Плавати вона їх вчить.  Ти відказуй «Правда це?» 

 Довгий хобот має слон,  Це у нього мікрофон. 

 Ти відказуй «Правда це?»    На варення муха сіла –  

  За хвилинку усе з’їла.  Ти відказуй «Правда це?» 

 Цуцик крутиться кругом – За своїм біжить хвостом. 

 Ти відказуй «Правда це?» 

 5. Вправа «Запам’ятай і намалюй» 

 Мета: розвивати зорову пам’ять. 

 Психолог демонструє протягом 3-5 с ряд простих геометричних  фігур. 

Після цього кожен з учнів відтворює малюнок на папері з пам’яті. 
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 6. Вправа «Кільця» 

 Мета: розвивати дрібну моторику пальців, спостережливість, пам’ять. 

 Психолог показує рухи, супроводжуючи словами, та пропонує учням 

повторювати за ним: «Кінчик мізинця кладемо на кінчик великого пальця – це 

маленьке кільце. Потім нове кілечко: стискаємо кінчики безіменного і великого 

пальців; середнього і великого, і нарешті – вказівного і великого – це велике 

кільце. Всі ці рухи повторюємо на іншій руці».  

 Рефлексія 

 Діти сидять у колі та розповідають, що запам’яталось та найбільше 

сподобалось. 

 Прощання 

 Діти стоять у колі, взявшись за руки, і прощаються зі словами: 

 «Ти і я, я і ти, 

 Всі ми друзі – назавжди!» 

 

Заняття 5. 

 Мета: розвивати увагу уяву, логічне мислення, слухову пам’ять, 

мовленнєву та розумову діяльність. 

1. Ритуал привітання. 

Діти разом з психологом сідають у коло і, передаючи символ (іграшку) 

одне одному, вітаються з усіма. 

2. Вправа «Все буде добре» 

Мета: сприяти створенню психологічної комфортної атмосфери в групі. 

Діти сідають у коло, взявшись за руки, і кожен по черзі закінчує думку: 

«Все буде добре, якщо…(можливі варіанти відповідей: слухати спокійну 

музику; думати про щось хороше і приємне; подумки замінити «погану погоду» 

на хорошу; якщо  «світить сонечко» у нашому серці; якщо танцювати; якщо 

співати веселих пісень.) 

3. Вправа «Отут щось не так» 

Мета: розвивати увагу, уяву, логічне мислення. 
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Дітям пропонують уважно прослухати віршик та виправити всі помилки. 

Чобітки печуться в пічці,   В полі бджоли зацвіли, 

Пиріжки пірнають в річці.   Ніжно вишні загули. 

Мишка кошеня впіймала,   Півень вранці занявчав, 

В небі рибка заспівала.    Порося сказало «Гав!». 

    Вирвались дива на волю, 

    Бо нам весело у школі! 

4. Вправа «Скоромовки» 

Мета: розвивати слухову пам’ять. 

Психолог пропонує дітям вивчити скоромовки. До кожної скоромовки 

показує відповідну картинку. 

1. Купила бабуся буси Марусі. (4 слова) 

2. Муха – горюха сіла на вуха. (5 слів) 

3. В їжака -  їжаченята, у вужа – вуженята. (6 слів) 

4. Від тупоту копит пил по полю летить. (7 слів) 

На наступному занятті психолог показує дітям картинки та просить по-

черзі пригадати всі скоромовки. 

Фізкультхвилинка «Ванька-встанька» ( див. заняття 3 ) 

5. Вправа «Птах-звір-риба» 

Мета: розвивати мовленнєву та розумову діяльність. 

Психолог у випадковому порядку пропонує дітям по черзі запитання. 

Діти у відповідь повинні згадати представників того чи іншого виду. 

Повторюватися не можна. Приклад: птах – синиця, риба – щука, риба – карась, 

звір – вовк і т. д. 

6. Вправа «Відгадай тварину» 

Мета: розвивати уяву, мислення та довільність психічних процесів. 

Одна дитина виходить і бере картку із зображенням тварини. Потім 

намагається показати цю тварину за допомогою пантоміми. Діти відгадують, 

яку тварину показує їх товариш. (Діти виходять та показують обов’язково всі 

по черзі) 
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 Рефлексія 

Психолог запитує дітей: 

 Що вам сьогодні найбільше сподобалося на занятті? 

 Яке завдання було для вас складним? 

 Яке завдання було для вас легким? 

 Що було найцікавішим? 

Прощання 

Усі діти беруться за руки, підіймають їх до гори, сходяться в центрі й 

голосно хором прощаються. 

 

Заняття 6. 

Мета: розвивати увагу,уяву, логічне мислення, пам’ять, дрібну моторику. 

1. Вправа «Привітаємося як…» 

На зеленому лужку 

Квітне мак. 

Ми зібрались залюбки 

Привітаємося, як… 

Психолог називає тварину, наприклад: котик, діти підказують «Мяу!». 

2. Вправа «Порівняння предметів» 

Мета: розвивати мислення. 

Психолог називає пари слів. Учні відповідають, чим схожі і чим 

відрізняються предмети. 

 Слива – персик; 

 апельсин – помідор; 

 метелик – птах; 

 кішка – мишка; 
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 стілець – крісло; 

 автобус – тролейбус. 

3. Вправа «Буває – не буває» 

Мета: розвивати увагу та уяву. 

Психолог пропонує учням уважно послухати речення і підняти в гору 

великий палець, якщо текст відповідає дійсності, і опустити його до низу, якщо 

інформація надумана, нереальна. 

«Вовк бродить по лісу. Ведмідь сидить на дереві. У каструлі вариться 

чашка. Кішка по даху гуляє. Собака по небу пливе. Дівчинка пестить собаку. 

Будиночок дівчинку малює. Хлопчик їсть морозиво. Метелик хлопчика 

ловить». 

4. Вправа «Червоні квіти» 

Мета: розвивати дрібну моторику рук. 

- Наші краснії квітки 

 Розпускають пелюстки. 

Легенько вітерець зітхає, 

Пелюсточками хитає. 

Наші краснії квіти  

Закривають пелюстки. 

Голівками хитають, 

Тихо засинають. 

Долоні з`єднані у формі тюльпана, пальці повільно розкри-ваються. 

Повільно похитати кистями рук, потім повільно стулити пальці, але не до 

кінця, щоб руки набули вигляду квітки, похитати «голівкою квітки».  

5. Вправа «Чотири стихії» 

Мета: розвивати уважність, пов’язану з координацією слухового апарату 

й рухового аналізатора. 

Діти сидять у колі. Психолог домовляється з ними, що коли він скаже 

слово «земля», то всі повинні опустити руки вниз, якщо «вода» - витягнути 
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руки уперед,  «повітря» - підняти руки вгору, «вогонь» - здійснити обертання у 

ліктьових суглобах. Той, хто помилився, - програв. 

6. Вправа «Кодування» 

Мета: розвивати уважність, зосередженість, тонку моторику рук. 

Психолог кожному учню роздає коректурну пробу із поданим зразком. 

Учні, наслідуючи зразок, повинні намалювати всередині кожної фігури 

потрібний символ. 

7. Вправа «Скільки чого?» 

Мета: розвивати зорову увагу, пам’ять, спостережливість, словниковий 

запас. 

Психолог просить дітей оглянути кімнату та назвати якомога більше 

наявних предметів, що починаються на букву «К», «Т», «С», усі скляні або 

металеві, всі круглі, або всі білі предмети і т. д. 

Рефлексія (див. заняття 5) 

Прощання  

Психолог  Кожний погляд, кожне слово 

Має значення, Попрощаємося з вами,   До побачення! 

Заняття 7. 

Мета: розвивати увагу, логічне мислення, зорову та слухову пам’ять, 

спостережливість. 

1. Ритуал привітання. 

Діти стоять у колі й, вітаючись, порівнюють один одного з казковими 

героями. 

2. Вправа «Назви одним словом» 

Мета: розвивати логічне мислення та спостережливість. 

Психолог називає слова, які стосуються однієї групи, а діти повинні 

назвати їх одним узагальненим поняттям. Можливі набори слів:   

 окунь, короп, лящ, щука, плотва (риби); 

 ромашка, троянда, конвалія, барвінок, півонія (квіти); 
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 яблуко, апельсин, слива, абрикос, груша (фрукти); 

 малина, ожина, смородина, полуниця, суниця (ягоди); 

 портфель, пенал, ручка, підручник, альбом (шкільне приладдя) 

 таксі, автобус, електричка, трамвай, тролейбус (транспорт для 

перевезення пасажирів); 

 каструля, чайник, тарілка, друшляк, сковорода (посуд); 

 кофта, штани, плаття,сорочка, шорти (одяг); 

 туфлі, босоніжки, кеди,кросівки, чоботи (взуття); 

 дуб, береза, тополя, сосна, липа (дерева); 

 дощ, сніг, град, злива, заметіль (атмосферні явища, стан погоди); 

 Київ, Москва, Мінськ, Париж, Лондон (міста, столиці). 

3. Вправа «Пари слів» 

Мета: розвивати слухову пам’ять. 

Психолог пропонує дітям запам’ятати другі слова з пари: 

 Кішка – молоко; 

 Булка – масло; 

 Зима – гірка; 

 Стіл – пиріг; 

 Зуби – щітка; 

 Річка – міст. 

4. Вправа «Графічний диктант» 

Мета: розвивати стійку увагу. 
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Поставте ручку на крапку. Від крапки проведіть риску на дві клітинки 

вгору, 1 праворуч, 2 вниз, 1 праворуч, 2 вниз, 1 праворуч, 2 вгору, 1 

праворуч, 2 вгору, 1 праворуч, 2 вниз, 1 праворуч. Далі, до кінця рядка, 

самостійно. 

5. Вправа «Отут щось не так» 

Мета: розвивати концентрацію уваги, логічне мислення. 

Дітям пропонують уважно прослухати віршик та виправити всі помилки. 

Спершу завдання зачитують цілком. Удруге – строфами, а діти 

виправляють помилки. 

Гарбузи їдять малину,    Грак в пустелі заревів. 

Малюки ростуть під тином.   Лев собі гніздечко звив. 

Жаба квакає в ракеті.    Тесля світить у небесах, 

Космонавт у очереті.    Місяць ремонтує дах. 

               Але цей поет – дивак! 

    Написав усе не так! 

    Розберіться в помилках, 

    Все розставте по місцях! 

6. Вправа «Що змінилося» 

Мета: розвивати уважність, спостережливість та зорову пам’ять. 

Діти стоять в шерензі за зростом. Психолог викликає двох дітей і 

пропонує їм запам’ятати зовнішній вигляд кожного учасника гри (1 – 2 хв). 

Після цього діти – «ведучі» відвертаються, а діти в шерензі вносять 

дрібні зміни у свій зовнішній вигляд. Потім діти «ведучі» повертаються й 

доповнюючи один одного, вказують зміни, які вони помітили. 

Рефлексія (див. заняття 5) 

Прощання 

В коло станьте, діти тут,   Я твій друг і ти мій друг, 

Добрий, вірний друг.   Ми з тобою грались дружно? 

Отже, разом не сутужно!   Застріч нову призначаймо. 

Руку стисни на прощання,   Усміхнись, як сонце раннє. 
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Заняття 8. 

Мета: розвивати увагу, логічне та творче мислення, слухову то зорову 

пам’ять. 

1. Ритуал привітання. 

Треба гарно привітатись: 

«Добрий день»! (діти вітаються з товаришем справа) 

Дружно й голосно сказати: 

«Добрий день!» (діти вітаються з товаришем зліва) Я у боки повернуся,  

Гарно кожному всміхнуся,Добрий день, добрий день, добрий день! 

(посміхаються) 

2. Вправа «Зайве слово» 

Мета: розвивати творче мислення. 

Психолог пропонує дітям із кожної групи слів знайти зайве слово і 

пояснити, чому воно зайве. 

 Щука, карась, окунь, рак. 

 Ромашка, конвалія, бузок, дзвіночок. 

 Сашко, Миколка, Марія, Софійка, Єгорова. 

 Гілка, яблуко, квітка, пташка, виноград. 

 Заєць, лось, лисиця, вовк, ягня. 

 Вухо, обличчя, ніс, рот, око. 

 Ведмідь, тигр, кішка, лев. 

 Змія, павук, ящірка, дерево, равлик. 

 Міст, річка, озеро, море. 

 Гусак, лебідь, павич, курка, кролик. 

 Диван, ліжко, шафа, парта, зошит. 
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 Молоко, вершки, сир, сало, сметана. 

 

3. Вправа «Фігурні таблиці» 

Мета: розвивати увагу та логічне мислення. 

Психолог кожному учню роздає фігурну таблицю Бурдона, де зображені 

різні фігури. Робота з таблицею триває впродовж 2 хв. Інструкція: 

«Продивіться уважно фігурки, відшукайте серед них три: квадрат, сердечко, 

кружечок. У квадраті поставте тире, у сердечку – крапку, у колі – плюс». 

Оцінювання проводиться за кількістю пропущених фігур та кількістю помилок. 

4. Гра «Заборонений рух» 

Мета: розвивати моторну та зорову пам’ять і співвідношення між ними. 

Діти утворюють коло. Психолог заздалегідь домовляється з ними про той 

рух, якого не можна робити, наприклад: присідати, плескати в долоні, махати 

руками. Потім під музику психолог показує різні рухи, які діти мають точно 

повторити. Різноманітні та кумедні рухи надають грі більшої привабливості. 

Зненацька психолог показує заборонений рух. Той, хто повторить його, 

повинен проспівати, станцювати, розповісти вірш і т. ін. 

5. Вправа «Скоромовки» 

Мета: розвивати слухову пам’ять. 

Психолог пропонує дітям вивчити скоромовки. До кожної скоромовки  

показує відповідну картинку. 

1. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. (8 слів) 

2. Цвіркунець на скрипочці цвірінчить, горобець на гілочці ноти вчить. (9 

слів) 

На наступному занятті психолог показує дітям картинки та просить 

пригадати скоромовки. 

6. Вправа «Додай слівце»   Мета: розвивати логічне мислення. 

Психолог проговорює віршовані рядки, а діти повинні завершити їх 

відповідно до змісту та рими. 

Ліні ти не потурай,    Лиш прокинешся…(вставай). 
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Квітоньку роса умила,    А тебе вода і…(мило). 

Час до школи, треба йти,   Вчись хвилини…(берегти). 

Старших завжди поважай,   І малят не…(ображай). 

«Ні» даремно не кажи,   Коли можеш - …(поможи). 

Щоб тебе любили люди,  Добрим, чесним будь…(усюди).   

Рефлексія (див. заняття 5) 

Прощання 

Діти, стоячи в колі, беруться за руки. Кожна дитина по черзі повертається 

до свого сусіда зліва й посміхається йому; потім бере посмішку в долоні й 

обережно передає її. 

 

Заняття 9. 

Мета: розвивати увагу, уяву, мислення, пам’ять, зосередженість та 

комунікативні навички. 

1. Ритуал привітання 

Діти сидять (стоять) попарно й виконують вказівки дорослого:       

 ваші руки: «знайомляться; 

 сваряться; 

 миряться; 

 жаліють одна одну». 

2. Вправа «Слухай і почуй» 

Мета: розвивати увагу та зосередженість. 

Психолог пропонує учням уважно слухати слова, які він промовляє, і 

плескати в долоні щоразу, коли трапляється назва тварини. 

Увага! Почали: шафа, собака, кінь, ліжко, кіт, потяг, горобець, машина, 

ворона, книжка, корова, коза. 
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Учнів просять підвестися щоразу, коли вони почують назви рослини. 

Слід повторити, що потрібно не плескати, а підводитися й реагувати не на 

тварину, а на рослину. 

Увага! Почали: дорога, тигр, береза, пшениця, літак, троянда, змія, дуб, 

лялька, гриб, школа, ромашка. 

3. Вправа « Я хочу бути схожим на…» 

Мета: розвивати уяву, самоусвідомлення. 

Учні мають спочатку уявити себе, а потім зобразити на малюнку, на кого 

вони б хотіли бути схожими:    а) тварину;       б) пташку;     в) дерево;    г) 

квітку. 

Потім пояснюють, чому вони хочуть бути схожими саме на цих 

представників живої природи. 

4. Вправа «Порівняй» 

Мета: розвивати мислення. 

Учні обмірковують і називають, що між поданими словами спільного: 

чим схожі і чим відрізняються . 

Пари для порівняння:  

літак – метелик; 

м’яч – кавун; 

вовк – собака; 

місто – село; 

береза – ромашка; 

зима – літо; 

день – ніч; 

людина – тварина. 

5. Вправа «Мінялки» 

Мета: розвивати увагу та комунікативні навички. 

Діти сидять у колі; одну дитину обирають ведучим, а її стілець забирають 

із кола. Ведучий говорить: «Міняються місцями ті, в кого… (наприклад, 

світле/темне волосся, хлопчики/дівчатка, світлі/темні очі, довге/коротке 



 174 

волосся…)». Після цього ті, хто має названу ознаку, повинні швидко встати й 

помінятися місцями, а ведучий намагається зайняти вільне місце. Дитина, яка 

залишилася без стільця, стає ведучим. 

6. Вправа «Скоромовки» 

Мета: розвивати слухову пам’ять  

Психолог просить пригадати скоромовки, які діти вивчали на минулому 

занятті. При цьому він показує їм вже знайомі картинки. 

Після відтворення вже знайомих скоромовок, психолог пропонує вивчити 

ще дві. До кожної скоромовки показує відповідну картинку. 

1. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок  сорок  – сорок морок. (10 

слів) 

2. Надворі трава, на траві дрова. Не рубай дрова на траві двора. (11 слів) 

На наступному занятті психолог показує дітям картинки та просить 

пригадати скоромовки. 

Рефлексія (див. заняття 5) 

Прощання 

Психолог: 

«Кожен погляд, кожне слово 

Має значення, 

Попрощаємося з вами, 

- До побачення!» 

 

Заняття 10. 

Мета: розвивати увагу, уяву, мислення, зорову пам’ять, фонематичний 

слух та довільність психічних процесів. 

1. Ритуал привітання 

Станьмо діти, станьмо в круг. 

Ти мій друг і я твій друг. 

- Ми взялися всі за руки,  

Веселіше стало нам, 
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Бо у класі всі ми друзі: 

Посмішки даруєм вам. 

Сьогодні у нас останнє заняття. І ми, як завжди,  проведемо  його радісно та 

весело. 

 2. Вправа «Настрій у кольорі» 

 Мета: розвивати уяву, підтримувати емоційний настрій на роботу. 

 Дітям пропонують кольоровими олівцями намалювати свій настрій на 

аркуші паперу. Потім психолог пропонує підтримати тих, у кого настрій 

поганий. Діти роблять це із символом у руках. 

 3. Вправа «Картинки і слова» 

 Мета: розвивати зорову пам’ять. 

 Обладнання: 10 – 15 картинок; паперові квіточки. 

 Дітям показують картинки, на яких зображені різні предмети. Діти 

повинні запам’ятати ці картинки. Картинки показують з інтервалом 2 секунди. 

Потім діти по черзі відтворюють картинки. Перемагає той, хто без помилок 

відтворює всі картинки. 

 Переможцям аплодують, а психолог дарує паперові квіточки. 

 4. Вправа «Вгадай» 

 Мета: сприяти розвитку уваги, фонематичного слуху. 

 Учням у швидкому темпі зачитують слова. Почувши слово з указаним 

психологом звуком, наприклад (д), діти повинні плеснути в долоні. 

 Слова: підвал, портрет, діжка, дрова, хода, дрізд, папір, лінія, дорога. 

 5. Психогімнастична вправа. 

 Мета:зняти внутрішнє напруження, розслабитися. 

 Учні за командою: 

 насуплюють брови; 

 широко розплющують очі; 

 піднімають брови; 

 надувають щічки; 



 176 

 примружують очі; 

 втягують щоки в ротову порожнину. 

6. Вправа «Картки-загадки» 

Мета: розвивати уяву, мислення та довільність психічних процесів. 

З групи дітей обирається ведучий, він вибирає з коробки картку із 

зображенням предмета, не показуючи її дітям, описує цей предмет. Діти 

повинні відгадати за описом предмет, зображений на картинці. Потім ведучим 

стає інший учень. 

Рефлексія  (див. заняття 5) 

Прощання 

Психолог: 

Вже закінчилися заняття.   Світ довкола веселковий – 

І час прощатися прийшов.   Не забудь про це ніколи! 

   

Ти був уважний та завзятий,   Всіх я рада бачити! 

Чимало знань в собі знайшов.  Всім вам до побачення! 
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