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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

 

6 

 

Програмні компетентності 

Загальні ЗК-1 Здатність до формування потреб у знаннях, навичках, розвитку 

сталих інтересів до різноманітних видів професійної діяльності 

ЗК-2 Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-

педагогічні теорії, використовуючи здобуті знання 
ЗК-3 Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу 

мислення, який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та 

задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих 

наукових компетенцій у галузі початкової освіти. 

ЗК-4 Здатність застосовувати відповідну методологію для досягнення 

результатів і обґрунтування висновків 

ЗК-5 Здатність до імплементації законодавчих та нормативно-

правових актів у галузі початкової та вищої освіти. 

ЗК-6 Здатність до   творчо-критичного мислення з дотриманням норм 

і правил інтелектуальної власності.  

ЗК-7 Здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів 

ЗК-8 Усне і письмове спілкування рідною мовою. 

Володіння іноземними мовами 

ЗК-9 Здатність працювати в міжнародному середовищі, виявляючи 

толерантне ставлення до інших культур. 

ЗК-

10 

Здатність до досконалого володіння різними стилями (офіційно-

діловий, науковий, художній) українською мовою як державною 

та іноземною на необхідному професійному рівні 
 ЗК-

11 

Здатність до ефективної комунікації та до представлення 

складної комплексної інформації у стислій формі (усно та 

письмово), використання інформаційно-комунікаційних 

технологій на досконалому рівні 

ЗК-

12 

Здатність формулювати педагогічно-наукову задачу, для її 

вирішення використовувати потрібну інформацію та 

методологію для досягнення обґрунтованого висновку 

ЗК-

13 

Здатність приймати управлінські рішення у галузі початкової 

освіти 

ЗК-

14 

Здатність вирішувати педагогічні задачі та запобігати 

конфліктним ситуаціям у галузі початкової освіти  

ЗК-

15 

Здатність до позиціювання особистісної і соціальної знаущості 

своєї професії, володіння цілісним уявленням про освіту як 

особливу сферу соціокультурної практики 

ЗК-

16 

Здатність ставити мету й формулювати завдання, пов’язані з 

реалізацією соціально-професійної діяльності 

ЗК-

17 

Здатність організації дослідно-експериментальної та 

дослідницької роботи у сфері освіти та представляти її 



результати передусім у публікаціях 

ЗК-

18 

Здатність до встановлення співвідношення ролі культури, науки 

в розвитку цивілізації і пов’язаних з цим сучасних соціальних і 

етичних проблем, цінності наукової раціональності та її 

історичних типів, знати структуру, форми і методи наукового 

пізнання, їх еволюцію 
Фахові ФК-

1 

Здатність до пошуку, обробки й використання інформації, 

інтерпретації й використання інформації для адресата; бути 

здатним в умовах розвитку науки та змінюваної соціальної 

практики до перегляду власних позицій, вибору нових форм та 

методів роботи; володіти організаційно-діяльнісними вміннями, 

необхідними для самоаналізу, розвитку своїх творчих здібностей 

і підвищення кваліфікації 

ФК-

2 

Здатність до аналізу знань про сферу освіти, сутність, зміст і 

структуру освітніх процесів, володіти системою знань про 

історію та сучасні тенденції розвитку педагогічних концепцій і 

предметних методик 

ФК-

3 

Здатність до здійснення психолого-педагогічної діагностики 

володіння умінням проектування, реалізації, оцінювання і 

корекції освітнього процесу 

ФК-

4 

Здатність вести наукову дискусію іноземною мовою у рамках 

професійної тематики; застосовувати різноманітні види читання 

- оглядове, інформативне, глибинне читання на матеріалах 

оригінальної наукової інформації з фаху;  перекладати усний та 

письмовий науковий текст з англійської мови рідною мовою; 

знаходити еквіваленти і аналоги слів, здійснювати перекладацькі 

трансформації, концептуальні зміни, збіг і розбіжності значень 

інтернаціональних слів тощо; анотувати та реферувати рідною й 

англійською мовою різноманітні тексти 

ФК-

5 

Здатність до аналізу та інтерпретації сутності понять: педагогіка,  

братська школа, колегіум, гімназія, університет, класичний 

університет, академія, інститут, педагогічна система, 

національна школа, національна система навчання і виховання; 

особливості розвитку вищої освіти в Україні 

ФК-

6 

Здатність до аналізу та наукової інтерпретації основних напрямів 

і завдань виховання у вищому навчальному педагогічному 

закладі; форми, методи та засоби виховної діяльності в BH3; 

сутність, завдання, зміст роботи інституту кураторів; права, 

обов'язки, вимоги до сучасного викладача;  основні види 

педагогічної діяльності викладача; зміст понять: "педагогічна 

культура", "педагогічна майстерність", "педагогічна 

компетентність"; шляхи гуманізації педагогічного процесу та 

шляхи відродження національної педагогічної освіти  

ФК-

7 

Здатність організовувати основні види самостійної 

дослідницької роботи студентів; знати вимоги до різних видів 



науково-дослідницьких робіт; основні функції, види і методи 

контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

ФК-

8 

Здатність до аналізу та сучасних освітніх технологій: сутність, 

завдання, класифікація, практична значущість; історію 

педагогічних інновацій в Україні; різні підходи до класифікації 

методів і форм організації навчання; сучасні підходи до 

організації різних видів занять 

ФК-

9 

Здатність визначати шляхи формування авторитету вчителя; 

визначати цілі та завдання виховання у сучасних закладах освіти  

ФК-

10 

Здатність до обґрунтування теми та складання плану-проспекту 

наукового дослідження; написання статті з визначеної проблеми 

згідно з вимогами фахових видань; визначення головних 

напрямів методичної роботи  

ФК-

11 

Здатність до аналізу напрямів наукових досліджень та 

формування етапи НДР; виконувати інформаційний пошук; 

формулювати задачі та вибирати методи теоретичних та 

експериментальних досліджень; виконувати та  оформлювати 

результати НДР; використовувати набуті знання в практичній 

діяльності 

 

ФК-

12 

Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; 

користуватися сучасними методами навчання; ставити навчальні 

цілі та вибирати методи навчання; використовувати 

інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові, та інші  

методи навчання; використовувати навчальні технології  

ФК-

13 

Здатність орієнтуватися в процесах наукових досліджень; ставити проблему 

наукових досліджень; визначати цілі і завдання наукового дослідження; 

складати плани наукового дослідження; створювати узагальнену 

технологічну модель наукового дослідження; оформляти та презентувати 

результати наукового дослідження 

ФК-

14 

Здатність проводити різні форми занять у вищому навчальному закладі 

(лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття); поєднувати виховні 

та навчальні завдання; використовувати інтерактивні методи викладання; 

розв’язувати психолого-педагогічні ситуації, що надасть практичним 

заняттям професійно-педагогічної спрямованості 

ФК-

15 

Здатність до аналізу та імплементації основоположних педагогічних ідей, 

щодо сучасних вимог до ефективних педагогічних теорій навчання та 

виховання; погляди і досвід педагогів щодо ефективного функціонування 

педагогічних моделей навчання та виховання 

ФК-

16 

Здатність виявляти зв'язки між вимогами суспільства до виховання 

підростаючого покоління та функціонуванням педагогічних теорій; 

розглядати педагогічні явища і процеси в навчальних та виховних системах 

на різних рівнях: загального, особливого, одиничного; порівнювати, 

зіставляти, групувати педагогічні ідеї і факти; давати самостійну оцінку 

різноманітним явищам педагогічної теорії і практики 

ФК-

17 

Здатність переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 

аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання 

ФК-

18 

Здатність визначати основні складові різних підходів до підготовки 

педагога; етапи формування концепцій підготовки фахівців; проектувати 

концептуальні підходи відповідно до вимог суспільства та конкретного 

навчального закладу 



ФК-

19 

Здатність працювати в групі продуктивно, відіграючи провідну роль в 

окремих випадках, головуючи під час дебатів та дискусій у міжнародній та 

мультикультурній групі 

ФК-

20 

Здатність опанувати основні розділи нормативних професійно-орієнтованих 

дисциплін: природничо-математичного циклу, філологічних дисциплін, 

технологій початкової освіти та практикумів  іноземної мови за науковим 

спрямуванням, каліграфії, основ культури мовлення 

ФК-

21 

Здатність імплементувати знання про теоретичні положення всіх розділів 

науки про мову, мати сформовані міцні навички культури писемного та 

усного мовлення, практично володіти літературними нормами: лексичними, 

офоепічними, орфографічними, граматичними, пунктуаційними та 

стилістичними, користуватися різними типами словників 

ФК-

22 

Здатність застосовувати базові знання з педагогіки та психології у 

навчально-виховній діяльності; нових педагогічних технологій та робити 

порівняльний аналіз традиційної і альтернативної систем навчання 

ФК-

23 

Здатність, використовувати елементи інноваційних методик під час 

викладання дисциплін початкової ланки освіти 

ФК-

24 

Готовність до володіння найефективнішими методами формування 

ключових компетентностей молодших школярів (продуктивні, частково-

пошукові, проблемні та інтерактивні) 
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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни Психодидактика складена 

Тимченко А.А. відповідно до ступеня підготовки магістра напряму 01 Освіта  013 

Початкова освіта Початкова освіта. Дошкільна освіта; Початкова освіта. 

Практична психологія 

                          (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є загальні засади вивчення 

психодидактики. Вимоги до особистісних і професійних якостей вчителя початкових 

класів та застосування у його роботі психодидактичних методів, технологій, концепцій і 

принципів. 

 Міждисциплінарні зв’язки: знаходять своє відображення в завданнях, змісті, 

методах, формах та засобах навчання. Але особливо це стосується змісту навчального 

курсу, який вимагає знання з філософії, соціології, загальної психології (мислення, 

увага, уява та ін.), вікової психології, педагогіки. 

  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Змістовий модуль 1. Інформатика як наука і як навчальний предмет: 

основні мета і завдання курсу. Аналіз навчально-методичного забезпечення 

курсу «Інформатика» 

2. Змістовий модуль 2. Методика вивчення змісту змістових ліній курсу 

«Інформатика» 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Психодидактика» є формування у 

студентів уявлення про предмет і методи психодидактики, її значення для навчання і 

виховання дітей; сприяння засвоєнню студентами знань щодо «норм» психологічних 

особливостей, які характерні для більшості представників даної культури одного і того 

ж віку при порівняно однокових інших умовах; забезпечення умов застосування 

студентами вищезгаданих знань при плануванні власної педагогічної діяльності в 

закладах освіти та у міжособистісних взаєминах з оточуючими.  

 



1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:  Ознайомити студентів з 

основними проблемами психодидактики: предметом, методами, закономірностями, 

концепціями, принципами і структурою наукових галузей. Допомогти розібратися 

студентам-педагогам в широкому спектрі наукових знань, підходів, точок зору, 

концепцій, теорій, а також тих можливих труднощів, з якими вони можуть зіткнутися 

в майбутній професійній діяльності. Сприяти формуванню цілісного бачення 

студентами-педагогами своєї майбутньої діяльності, вміння враховувати вікову 

специфіку особистості при різних формах роботи з учнями. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

Здатність володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення 

Здатність логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову 

Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності 

Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності 

Здатність володіти основними методами, способами і засобами одержання, 

зберігання, переробки інформації, мати навички роботи з комп’ютером як засобом 

управління інформацією 

Здатність враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального, національного 

та регіонального в розвитку соціальної сфери та управління, культури громадської, 

державної та особистого життя 

Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань для 

вирішення завдань суспільного, національно-державного і особистісного розвитку, 

проблем соціального благополуччя 

ІІ. Фахові:  

Здатність до розробки та реалізації соціальних технологій, які враховують 

особливості сучасного поєднання глобального, національного і регіонального, 

специфіку соціокультурного розвитку суспільства 



Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в освітніх 

установах, толерантно ставитися до психологічних особливостей дітей, сприяти 

полікультурній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу 

Здатність до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати виховний 

потенціал полікультурного середовища, поєднувати традиційну культуру з культурами 

інших народів 

Здатність до компетентного використання законодавчих та інших нормативних 

актів у галузі освіти державного та регіонального рівнів 

Здатність володіти методиками діагностики власних особистісних рис, 

досліджувати причини міжособистісних конфліктів, досконало володіти методикою 

ранжування цінностей 

Здатність представляти результати дослідження у формах звітів, рефератів, 

публікацій та публічних обговорень 

Здатність враховувати в процесі здійснення навчально-виховної діяльності 

особливості дітей і педагогічних працівників, особливо тих, які потребують допомоги 

та захисту 

Здатність до проведення ділових ігор, культурного дозвілля, національних свят, 

фольклорних дійств  

Здатність до розробки інноваційних національних проектів в рамках заходів 

державної національно-патріотичної політики, проводити соціальні опитування. 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться:  90_ годин /_3 кредити  

ECTS. ; 

                        

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

КРЕДИТ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОДИДАКТИКИ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА. 

Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Психодидактика». 

Предмет мета і завдання курсу «Психодидактика початкової школи». Психодидактика 

як предмет наукового інтересу. Характеристика змісту «Психодидактики початкової 

школи» в контексті підготовки майбутніх учителів. 

Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 



Психодидактика освітніх систем: введення в поняття. Психодидактичні аспекти 

проектування та експертизи освітніх систем. Психологічна діагностика освітнього 

середовища загальноосвітніх шкіл. Психодидактична схема (алгоритм) проектування 

та експертизи освітніх технологій і систем. 

Тема 3. Психологічні проблеми в контексті психодидактики освітнього 

середовища. 

Обдарованість як проблема сучасної освіти. Психічні стани школяра в напруженому 

освітньому середовищі. Психодіагностика регуляторно-когнітивної структури 

навчальної діяльності як умова подолання напруженості освітнього середовища. 

Центр комплексного формування особистості як суб'єкт розвиваючої освіти. 

КРЕДИТ 2. КРЕДИТ 2. ПСИХОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНО-

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння.  

Поняття про учіння і начіння. Види учіння та структура учбової діяльності. Вміння 

вчитися самостійно як інтегральна якість особистості і як ключова компетентність 

молодшого школяра. Психодидактичний аспект мотивації учіння. Психодидактичний 

зміст навчання. Поняття про навчання та його психологічні механізми. Психологічний 

погляд на дидактичні принципи. Теорії і технології навчання. Моделі навчання: 

інформаційні, операціональні, розвивальне. 

Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 

Структура пізнавальної активності учнів. Методи формування пізнавальної активності 

учнів. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань. Психодидактичні 

передумови виникнення інтересу та потреби до самоосвіти. 

 

КРЕДИТ 3. ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВ ПСИХОДИДАКТИКИ У РОБОТІ 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Тема 7. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. 

Соціальна сутність особистості. Поняття розвитку і формування особистості. 

Природний і суспільний фактори розвитку, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. 

Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. Основні види 

діяльності дітей, її розвиваючі можливості. Вікові особливості психічного та 



фізичного розвитку особистості. Вікові етапи, їх характеристика. Індивідуальні 

особливості учнів.  

Тема 8. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя початкових 

класів. 

Психодидактичні характеристики педагогічного стилю вчителя, його професійних 

якостей та педагогічного спілкування. Адаптація вчителя до умов професійної 

діяльності. Методики на виявлення психологічної готовністі учителя до педагогічної 

праці. Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних здібностей в учнів 

початкових класів. Напрямки і методики вивчення психологічних особливостей учнів. 

Психодидактичні критерії вихованості і виховного впливу. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Бабаєва Ю. Д. Психологічний тренінг для виявлення обдарованості. Методичний 

посібник / За ред. В. І. Панова. - М., 1997. 

2. Божович Є. Л. Психодидактичні питання розвитку школяра як суб'єкта учіння // 

Психолого – педагогічні проблеми розвитку школяра як суб'єкта учіння. - М. 

Воронеж, 2000. - С. 6-25. 

3. Василюк Ф. Е. Психологія переживання: аналіз подолання критичних ситуацій. - 

М., 1984. 

4. Василюк Ф. Е. Життєвий світ і криза: типологічний аналіз критичних ситуацій // 

Психологічний журнал, 1995, т. 16 - № 3. - С. 90-101. 

5. Вачков І. В., Дерябо С. Д. Вікно у світ тренінгу: Методологічні основи 

суб'єктного підходу до групової роботи: Навчальний посібник. - СПб., 2 004 

6. Герасимова Т. Ю. Розвиток здатності до психічної саморегуляції у підлітків за 

допомогою методу аутогенного тренування // Прикладна психологія, 1999. - № 

5. - С. 75-85. 

7. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: практикум: Навчальний посібник. – К.: 

Каравела, 2009. – 224 с. 

8. Лебедєва В. П., Орлов В. А., Панов В. І. Психодидактичні  аспекти розвиваючої 

освіти // Педагогіка, 1996а - № 6. 



9. Лебедєва В. П., Орлов В. А., Панов В. І. Психодидактичні аспекти проектування 

освітнього середовища (З досвіду роботи шкіл ЦКФЛ РАО в сел. Чорноголовка) 

// Школа 2000. Концепції, методики, експеримент: Збірник наукових праць / За 

ред. Ю. І. Діка, А. В. Хуторського. - М., 1999. - С. 275-280. 

10. Лебедєва В. П., Панов В. І. Психодидактичні аспекти проектування освітнього 

середовища // Проектування освітніх середовищ у педагогічній практиці / Під 

ред. В. П. Лєбєдєвої. - Черноголовка, 1999. - С. 3-73 

11. Мясищев В. Н. Психологія відносин. - М. М., 1998. 

12. Панов В. І., Шумакова Н. Б., Юркевич В. С. Психодидактична система 

«Обдаровані діти: виявлення - навчання - розвиток» // Московська психологічна 

школа: Історія і сучасність: У 3 т. / Під ред. В. В. Рубцова. Т. III. - М., 2004. - С. 

273-282. 

13. Ясвін В. А. Тренінг педагогічної взаємодії у творчому освітньому середовищі / 

Під ред. В. І. Панова. - М., 1997. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  залік       

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування, самостійні та 

контрольні роботи, виступи, реферати. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3   

Галузь знань 
01 Освіта 
 (шифр і назва) 

Нормативна 

 
 

Напрям підготовки  
013 Початкова освіта 

(шифр і назва) 

Загальна кількість 

годин –  90 год. 

Дошкільна освіта. Практична 

психологія 

Освітня програма 

 

Рік підготовки 

7-й 

Семестр 

13-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 0,6 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

______магістр_______ 

 

8 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

72 год. 

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для заочної форми навчання – 90 год.: 18 год. – 

аудиторні заняття, 72 год. – самостійна робота (33%/67%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психодидактика» є формування у 

студентів уявлення про предмет і методи психодидактики, її значення для навчання і 

виховання дітей; сприяння засвоєнню студентами знань щодо «норм» психологічних 

особливостей, які характерні для більшості представників даної культури одного і того 

ж віку при порівняно однокових інших умовах; забезпечення умов застосування 

студентами вищезгаданих знань при плануванні власної педагогічної діяльності в 

закладах освіти та у міжособистісних взаєминах з оточуючими.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Психодидактика»  є:  

 Ознайомити студентів з основними проблемами психодидактики: предметом, 

методами, закономірностями, концепціями, принципами і структурою наукових 

галузей; 

 Допомогти розібратися студентам-педагогам в широкому спектрі наукових 

знань, підходів, точок зору, концепцій, теорій, а також тих можливих труднощів, 

з якими вони можуть зіткнутися в майбутній професійній діяльності.  

 Сприяти формуванню цілісного бачення студентами-педагогами своєї 

майбутньої діяльності, вміння враховувати вікову специфіку особистості при 

різних формах роботи з учнями.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини; чинники, 

що визначають перебіг та результат психічного розвитку; існуючі напрямки і методи 

вивчення психологічних особливостей учнів;  закономірності та механізми засвоєння 

соціального досвіду в процесі навчання і виховання, психологічні аспекти виховних і 

дидактичних технологій; специфіку виявлення психологічних основ діяльності 

вчителя, його професійних і особистісних якостей, стилів педагогічної діяльності і 

педагогічного спілкування; механізмів виховання і формування особистості учня в 

умовах школи.  

вміти: сприяти забезпеченню в умовах навчально-виховного процесу неперервного та 

ефективного процесу соціалізації індивіда; здійснювати психолого-педагогічний 

моніторинг розвитку пізнавальних здібностей в учнів; орієнтуватись в сучасних 

напрямках та методах вивчення психологічних особливостей учнів; виокремлювати 

закономірності та механізми засвоєння соціального досвіду, на які опираються існуючі 



навчальні та виховні технології; виокремлювати психологічні характеристики 

наявного педагогічного стилю вчителя, його професійних якостей, педагогічного 

спілкування; здійснювати психологічний аналіз навчальної діяльності вчителя; 

здійснювати психологічний аналіз проблем підвищення шкільної успішності учнів 

початкових класів. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

Здатність володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її досягнення 

Здатність логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову 

Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності 

Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіти 

високою мотивацією до виконання професійної діяльності 

Здатність володіти основними методами, способами і засобами одержання, зберігання, 

переробки інформації, мати навички роботи з комп’ютером як засобом управління 

інформацією 

Здатність враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального, національного та 

регіонального в розвитку соціальної сфери та управління, культури громадської, 

державної та особистого життя 

Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань для вирішення 

завдань суспільного, національно-державного і особистісного розвитку, проблем 

соціального благополуччя 

ІІ. Фахові:  

Здатність до розробки та реалізації соціальних технологій, які враховують особливості 

сучасного поєднання глобального, національного і регіонального, специфіку 

соціокультурного розвитку суспільства 

Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в освітніх установах, 

толерантно ставитися до психологічних особливостей дітей, сприяти полікультурній 

взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу 



Здатність до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати виховний потенціал 

полікультурного середовища, поєднувати традиційну культуру з культурами інших 

народів 

Здатність до компетентного використання законодавчих та інших нормативних актів у 

галузі освіти державного та регіонального рівнів 

Здатність володіти методиками діагностики власних особистісних рис, досліджувати 

причини міжособистісних конфліктів, досконало володіти методикою ранжування 

цінностей 

Здатність представляти результати дослідження у формах звітів, рефератів, публікацій 

та публічних обговорень 

Здатність до проведення ділових ігор, культурного дозвілля, національних свят, 

фольклорних дійств  

Здатність до розробки інноваційних національних проектів в рамках заходів державної 

національно-патріотичної політики, проводити соціальні опитування. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

КРЕДИТ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОДИДАКТИКИ ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА. 

Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Психодидактика». 

Предмет мета і завдання курсу «Психодидактика початкової школи». Психодидактика 

як предмет наукового інтересу. Характеристика змісту «Психодидактики початкової 

школи» в контексті підготовки майбутніх учителів. 

Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 

Психодидактика освітніх систем: введення в поняття. Психодидактичні аспекти 

проектування та експертизи освітніх систем. Психологічна діагностика освітнього 

середовища загальноосвітніх шкіл. Психодидактична схема (алгоритм) проектування 

та експертизи освітніх технологій і систем. 

Тема 3. Психологічні проблеми в контексті психодидактики освітнього 

середовища. 



Обдарованість як проблема сучасної освіти. Психічні стани школяра в напруженому 

освітньому середовищі. Психодіагностика регуляторно-когнітивної структури 

навчальної діяльності як умова подолання напруженості освітнього середовища. 

Центр комплексного формування особистості як суб'єкт розвиваючої освіти. 

КРЕДИТ 2. КРЕДИТ 2. ПСИХОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНО-

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння.  

Поняття про учіння і начіння. Види учіння та структура учбової діяльності. Вміння 

вчитися самостійно як інтегральна якість особистості і як ключова компетентність 

молодшого школяра. Психодидактичний аспект мотивації учіння. Психодидактичний 

зміст навчання. Поняття про навчання та його психологічні механізми. Психологічний 

погляд на дидактичні принципи. Теорії і технології навчання. Моделі навчання: 

інформаційні, операціональні, розвивальне. 

Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 

Структура пізнавальної активності учнів. Методи формування пізнавальної активності 

учнів. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань. Психодидактичні 

передумови виникнення інтересу та потреби до самоосвіти. 

 

КРЕДИТ 3. ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВ ПСИХОДИДАКТИКИ У РОБОТІ 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Тема 7. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. 

Соціальна сутність особистості. Поняття розвитку і формування особистості. 

Природний і суспільний фактори розвитку, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. 

Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. Основні види 

діяльності дітей, її розвиваючі можливості. Вікові особливості психічного та 

фізичного розвитку особистості. Вікові етапи, їх характеристика. Індивідуальні 

особливості учнів.  

Тема 8. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя початкових 

класів. 

Психодидактичні характеристики педагогічного стилю вчителя, його професійних 

якостей та педагогічного спілкування. Адаптація вчителя до умов професійної 

діяльності. Методики на виявлення психологічної готовністі учителя до педагогічної 



праці. Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних здібностей в учнів 

початкових класів. Напрямки і методики вивчення психологічних особливостей учнів. 

Психодидактичні критерії вихованості і виховного впливу. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 
усього у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 
Кредит 1. Теоретичні основи психодидактики освітнього середовища 

Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу 

«Психодидактика». Психодидактика як предмет наукового 

інтересу. 

  

2 

 

 

  8 

Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх 

систем. 

 2    8 

Тема 3. Психологічні проблеми в контексті психодидактики 

освітнього середовища. 

  2   8 

Усьго годин 30 4 2   24 

Кредит 2. Психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності 

Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння. 

Психодидактичний зміст навчання. 

 2 2   12 

Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної 

активності учнів. 

  2   12 

Усьго годин 30 4 2   24 

Кредит 3. Застосування основ психодидактики у роботі вчителя початкових класів 

Тема 6. Психодидактичні основи становлення та розвитку 

особистості. Поняття розвитку і формування особистості. 

 2 2   12 

Тема 7. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  

вчителя початкових класів. Психодидактичний моніторинг 

розвитку пізнавальних здібностей в учнів початкових класів. 

  2   12 

Усьго годин 30 2 4   24 

Усього годин 90 8 10   72 

 

 

 

4. Теми семінарських занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Теоретичні основи психодидактики освітнього середовища  

1 Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Психодидактика». Психодидактика як 

предмет наукового інтересу. 

- 

2 Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. - 

3 Тема 3. Психологічні проблеми в контексті психодидактики освітнього середовища. 2 

 Кредит 2. Психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності  

4 Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння. Психодидактичний зміст 

навчання. 

2 

5 Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 2 

 Кредит 3. Застосування основ психодидактики у роботі вчителя початкових 

класів 

 



6 Тема 6. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. Поняття 

розвитку і формування особистості. 

2 

7 Тема 7. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя початкових класів. 

Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних здібностей в учнів початкових 

класів. 

2 

 Усього годин 10 

 

8. Самостійна  робота  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Теоретичні основи психодидактики освітнього середовища  

1 Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Психодидактика». Психодидактика як 

предмет наукового інтересу. 

8 

2 Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 8 

3 Тема 3. Психологічні проблеми в контексті психодидактики освітнього середовища. 8 

 Кредит 2. Психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності  

4 Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння. Психодидактичний зміст 

навчання. 

12 

5 Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 12 

 Кредит 3. Застосування основ психодидактики у роботі вчителя початкових 

класів 

 

6 Тема 6. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. Поняття 

розвитку і формування особистості. 

12 

7 Тема 7. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя початкових класів. 

Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних здібностей в учнів початкових 

класів. 

12 

 Усього годин 72 

 

10. Методи навчання 

Лекція, семінар, бесіда, дискусія, круглий стіл, інсценування, пояснення, проблемного викладу, 

проблемних ситуацій, ділова гра, проекти, презентації. 

 

11. Методи контролю 

Модульні контрольні роботи, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка 

конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, 

рефератів, мультимедійні презентації. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти за залік 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Накопи

чу-

вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

 

  

 Т1 Т2 Т3 Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 

 300 

Практичні 

заняття 

10 10 10 15 15 15 15 

Самостійн

а робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 50 50 

 
КР 1 – 20 

 
КР2 – 20 



Усього 100 100 100  300 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс дисципліни 

 

14. Рекомендована література 

Базова  

14. Бабаєва Ю. Д. Психологічний тренінг для виявлення обдарованості. Методичний посібник / За ред. В. 

І. Панова. - М., 1997. 

15. Божович Є. Л. Психодидактичні питання розвитку школяра як суб'єкта учіння // Психолого – 

педагогічні проблеми розвитку школяра як суб'єкта учіння. - М. Воронеж, 2000. - С. 6-25. 

16. Василюк Ф. Е. Психологія переживання: аналіз подолання критичних ситуацій. - М., 1984. 

17. Василюк Ф. Е. Життєвий світ і криза: типологічний аналіз критичних ситуацій // Психологічний 

журнал, 1995, т. 16 - № 3. - С. 90-101. 

18. Вачков І. В., Дерябо С. Д. Вікно у світ тренінгу: Методологічні основи суб'єктного підходу до 

групової роботи: Навчальний посібник. - СПб., 2 004 

19. Герасимова Т. Ю. Розвиток здатності до психічної саморегуляції у підлітків за допомогою методу 

аутогенного тренування // Прикладна психологія, 1999. - № 5. - С. 75-85. 

20. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: практикум: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2009. – 224 

с. 

21. Лебедєва В. П., Орлов В. А., Панов В. І. Психодидактичні  аспекти розвиваючої освіти // Педагогіка, 

1996а - № 6. 

22. Лебедєва В. П., Орлов В. А., Панов В. І. Психодидактичні аспекти проектування освітнього 

середовища (З досвіду роботи шкіл ЦКФЛ РАО в сел. Чорноголовка) // Школа 2000. Концепції, 

методики, експеримент: Збірник наукових праць / За ред. Ю. І. Діка, А. В. Хуторського. - М., 1999. - С. 

275-280. 

23. Лебедєва В. П., Панов В. І. Психодидактичні аспекти проектування освітнього середовища // 

Проектування освітніх середовищ у педагогічній практиці / Під ред. В. П. Лєбєдєвої. - Черноголовка, 

1999. - С. 3-73 

24. Мясищев В. Н. Психологія відносин. - М. М., 1998. 

25. Панов В. І., Шумакова Н. Б., Юркевич В. С. Психодидактична система «Обдаровані діти: виявлення - 

навчання - розвиток» // Московська психологічна школа: Історія і сучасність: У 3 т. / Під ред. В. В. 

Рубцова. Т. III. - М., 2004. - С. 273-282. 

26. Психодидактика початкової школи: учіння молодших школярів : монографія / В. О. Вихрущ, А. А. 

Пушинська.– Тернопіль : Крок, 2014.– 291 с. 

За шкалою університету 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

90 – 100 (відмінно) А 5 (відмінно)    

 

зараховано 

80-89 (дуже добре) В 
4 (добре) 

65-79 (добре) С 

55-64 (задовільно) D 
3 (задовільно ) 

50-54 (достатньо) Е  

35-49 (назадовільно) FX 
2 (незадовільно) 

 

не зараховано  1-34 (наприйнятно) F 



27. Ясвін В. А. Тренінг педагогічної взаємодії у творчому освітньому середовищі / Під ред. В. І. Панова. - 

М., 1997. 

Допоміжна  

1. Осадченко І.І. Характеристика змісту «Психодидактики початкової школи» в контексті підготовки 

майбутніх учителів 

2. Осадченко І. І. Сутність та дидактичні умови організації і проведення поетапної педагогічної рефлексії 

на заняттях у ВНЗ / Інна Іванівна Осадченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка 

і психологія : зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – 

Вип. 26, ч. 3. – С. 164-171. 

3. Осадченко І. І. Теорія і практика ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової 

школи : [монографія] / І. І. Осадченко. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 414 с. 

4. Осадченко И. И. Характеристика общедеятельной и ситуационной 

педагогической рефлексии / И. И. Осадченко // Профессиональная рефлексия педагога как условие 

развития рефлексивно-оценочных способностей учащихся : материалы IV Междунар. заочной науч.-

практ. конф., (Ульяновск, Россия, 11 нояб. 2010 г.) / под ред. А. Д. Барбитовой. – Ульяновск : 

УИПКПРО, 2010. – С. 54-58. 

5. Рахимов А.З. Психодидактика: теория и практика психолого-педагогической инноватики, 

технологизации и акмеологизации образования. – Уфа; М.: Творчество, 2003.  

15. Інформаційні ресурси 

1. Панов В.И. Психодидактические основания развивающих образовательных систем. // Журнал научно-
педагогической информации. 2011. № 4. [Электронный ресурс] / http://www.paedagogia.ru/2011/65-04/220-
panov. 
2. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського  http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Сайт Міністерства освіти та науки України. http://www.mon.gov.ua/ 

4. Сайт Академії педагогічних наук України. http://www.apsu.org.ua/ 

5. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского http://www.gnpbu.ru 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

Критерії оцінювання 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з психодидактики 

здійснюється на основі результатів проведення поточного підсумкового контролю 

знань (залік). 

Критеріями оцінювання є: 

а) при усних відповідях: 

    - повнота розкриття питання; 

    - логіка викладання, культура мови; 

    - впевненість, емоційність та аргументованість; 

    - використання основної та додаткової літератури; 

    - аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

    - якість публічно представляти розроблений матеріал; 

 

б) при виконанні письмових завдань: 

    -  повнота розкриття питання; 

    - цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння  

      формулювати висновки; 

    - акуратність оформлення письмової роботи; 

    - підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних  

      технічних засобів  

   - самостійність опрацювання матеріалу, підготовка діагностичних методик, 

написання звіту, реферату; 

        - здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

          використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення  

         до певної психодидактичної проблеми; 

       - якість опрацювання завдань. 

 

РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ З ПСИХОДИДАКТИКИ: 

 



Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано 

мотивувати. 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: 

I. Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

- МКР; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 

- поточні тести; 

- творчі завдання; 

- колоквіуми; 

- індивідуальні завдання. 

II. Порядок оцінювання знань студентів: 

 - виконання модульних контрольних робіт (МКР) – 30 балів 

 ОО: 3з. × 2 б. = 6 б., ПА: 3з. × 3 б. = 9 б., ПС: 3з. × 5 б. = 15 б., 

 де ОО – орієнтаційно-ознайомчий рівень, 

 ПА  – понятійно-аналітичний рівень, 

 ПС – продуктивно-синтетичний рівень. 

 - поточне опитування – 3 бали: 

 0 балів – незадовільно; 



 1 бал – при доповненні; 

 2 бали – задовільно; 

 3 бали – добре; 

 4 бали – відмінно.  

Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє арифметичне 

з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х бальній шкалі, отриманих 

на усіх практичних заняттях даного модуля. За пропуски навчальних занять 

нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від 

рейтингового балу при виведенні підсумкової оцінки. 

- поточне оцінювання – 3 бали: 

0 балів – незадовільно; 

1 бал – задовільно; 

2 бали – добре; 

3 бали – відмінно.  

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики, 

або за допомогою роздрукованих завдань. 

- виконання системи завдань підвищеної складності – 5 балів; 

- колоквіуми – 10 балів; 

- виконання творчих завдань – 5 балів; 

- виконання індивідуальних завдань – 10 балів. 

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути проставлена 

залікова оцінка на підставі поточного рейтингового балу. 

Студент може підвищувати оцінку “задовільно” або “добре”, яку він отримував 

за результатами поточного контролю, складанням семестрового заліку. 

 

 ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

На лекціях (за семестр): 

1. Тестування на лекціях (3 бали за одне тестування); 

2. Ведення конспектів лекцій (5 балів); 

3. Активність на заняттях (3 бали за лекцію); 

4. Регулярність відвідування занять (10 балів); 



5. Підготовка та виступ з рефератом (10 балів); 

6. Творча робота (5 балів за одну роботу); 

7. Участь у дослідно-експериментальній роботі (20 балів); 

8. Участь у науковій студентській конференції, виступ з доповіддю, 

друкування статті у збірнику роботи конференції (30 балів); 

9. Заохочувальний бал (5 балів). 

На практичних заняттях ( за семестр): 

1. Тестування, опитування на практичних заняттях (2 бали за одне заняття); 

2. Ведення робочих зошитів (3 бали); 

3. Активність на заняттях (3 бали за одне заняття); 

4. Регулярність відвідування занять (5 балів); 

5. Виконання домашніх завдань (5 балів за одне заняття); 

6. Своєчасність виконання домашніх завдань (5 балів); 

7. Якість конспектів (5 балів); 

8. Виконання двох контрольних робіт (12 балів × 2 роб. = 24 бали); 

9. Своєчасність виконання і подання контрольної роботи на перевірку (3 бали); 

10.  Виконання системи завдань підвищеної складності (5 балів); 

11.  Заохочувальний бал (2 бали); 

12.  Підготовка діагностичних методик до теми (5 балів за розробку); 

13.  Розробка психодидактичних ігор з теми (5 балів); 

14.  Виготовлення засобів наочності (5 балів за один засіб наочності); 

15.  Підбір цікавих завдань до теми заняття (5 балів завдань); 

16.  Аналіз передового педагогічного досвіду та конспектування статей (5 балів 

за 1 статтю). 

 

НАРАХУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ БАЛІВ: 

- активну участь студента в обговоренні навчального матеріалу; 

- творче виконання завдання; 

- за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу 

(написання і захист реферату; огляд літератури, участь у науковій роботі, олімпіадах, 

конференціях, виставках, публікації статей); 



- самостійне вивчення першоджерел, передового педагогічного досвіду з 

психодидактики, вивчення додаткової літератури; 

- розробка та демонстрація у вигляді ділової гри діагностичних методик до 

теми заняття; 

- робота з науковою літературою; 

- написання тез доповідей для студентських науково-методичних конференцій. 

ВИЛУЧАТИ БАЛ ЗА: 

- несвоєчасне виконання завдань; 

- пропуски занять.  

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ): 

1. Скласти комплекс психодіагностичних методик для дослідження вікових і 

індивідуальних особливостей психічних процесів молодших школярів за наступним 

алгоритмом: 

• мета завдання психодіагностичного комплексу; 

• послідовність дій по досягненню мети; 

• очікуваний результат. 

2. Провести дослідження індивідуальних, або вікових якостей одного з психічних 

процесів (сприймання, увага, пам'ять, мислення, уява, емоції, воля), (за алгоритмом 

наданим в «методичних  рекомендаціях»). Розробити   рекомендації щодо розвитку 

психічних процесів, або підвищення здатності до регуляції психічних станів.  

3. Підготовити реферат (або статтю) за однією з тем: 

 Психодидактика освітніх систем: введення в поняття. 

 Психодидактичні аспекти проектування та експертизи освітніх систем. 

 Психологічна діагностика освітнього середовища загальноосвітніх шкіл. 

 Психодидактична схема (алгоритм) проектування та експертизи освітніх 

технологій і систем. 

 Обдарованість як проблема сучасної освіти. 

 Психічні стани школяра в напруженому освітньому середовищі. 

 Психодіагностика регуляторно – когнітивної структури навчальної діяльності 

як умова подолання напруженості освітнього середовища. 

 Центр комплексного формування особистості як суб'єкт розвиваючої освіти. 

 

 

 



КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

ЛЕКЦІЯ 1 

ТЕМА: Предмет мета і завдання курсу «Психодидактика початкової 

школи» 

План: 

1. Предмет мета і завдання курсу «Психодидактика початкової школи». 

2. Характеристика змісту «Психодидактики початкової школи» 

в контексті підготовки майбутніх учителів. 

 

За визначенням Рахимова Ахмета Закиевича – доктор психологических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки, академик Международной академии 

болгаристики, инноватики и культуры (София).) 

Психодидактика – галузь наукового знання, що інтегрує в собі логіко-

філософські, психологічні, педагогічні, дидактичні та технологічні процеси навчання 

та засвоєння навчального матеріалу.  

• Психодидактика – это галузь педагогіки, в межах якої 

конструируются содержание, формы и методы обучения, основанные на 

интеграции психологических, дидактических, методических и предметных 

(соответственно определенному учебному предмету) знаний с 

приоритетом  использования психических закономерностей развития личности в 

качестве основы организации учебного процесса и образовательной среды в 

целом. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психодидактика» є формування у 

студентів уявлення про предмет і методи психодидактики, її значення для 

навчання і виховання дітей; сприяння засвоєнню студентами знань щодо «норм» 

психологічних особливостей, які характерні для більшості представників даної 

культури одного і того ж віку при порівняно однокових інших умовах; 

забезпечення умов застосування студентами вищезгаданих знань при плануванні 



власної педагогічної діяльності в закладах освіти та у міжособистісних взаєминах 

з оточуючими. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 2 

Тема: Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 

План 

1. Психодидактика освітніх систем: введення в поняття. 

2. Психодидактичні аспекти проектування та експертизи освітніх систем. 

3. Психологічна діагностика освітнього середовища загальноосвітніх шкіл. 

4. Психодидактична схема (алгоритм) проектування та експертизи освітніх 

технологій і систем. 

1.Психодидактика освітніх систем: введення в поняття. 

Поняття «освітня система», яке в останнє десятиліття все частіше 

використовується поряд з поняттям «педагогічна система», в певному сенсі 

синонімічно поняттю «система освіти», оскільки в ряді випадків поняття «система 

освіти» застосовують і для позначення тієї чи іншої «освітньої (педагогічної) 

системи». 

В даному випадку, говорячи про систему освіти, ми маємо на увазі структурно - 

функціональну єдність освітніх установ та відповідних вищестоящих управлінських 

установ регіонального та федерального масштабу, які в сукупності створюють освітній 

простір даного освітнього закладу, регіону або країни в цілому. 

При цьому по функціональних цілях освіти прийнято розрізняти: 

• системи дошкільної, загальної та вищої освіти; 

• державного і недержавного освіти; 

• додаткової освіти для дітей і додаткового для дорослих; 

• системи довузівської та післявузівської підготовки і т. д. 

Освітні технології - концептуальна єдність цілей, змісту і методів навчання та 

розвитку учнів, включаючи їх соціалізацію та індивідуалізацію. 

Освітній простір - система освітніх умов, які необхідні для практичної реалізації 

даної освітньої технології та місії даного освітнього закладу, включаючи просторово - 

предметні умови, систему міжособистісних (соціально - психологічних) 



взаємовідносин між суб'єктами навчально - виховного процесу і простір різноманітних 

видів діяльностей, необхідних для соціалізації учнів у відповідності з віковими 

особливостями розвитку та індивідуальними інтересами особистості. 

Освітня установа даного виду (типу) - дитсадок, загальноосвітня школа, гімназія, 

ліцей, вуз, заклад додаткової освіти і т. д. 

Система управління даною освітньою установою реалізує свою місію за 

допомогою відповідних освітніх технологій і необхідної для цього освітнього 

середовища. 

Освітні системи можуть класифікуватися за наступними параметрами: 

• за масштабом реалізації: федеральні, регіональні, шкільні; 

• за технологіями, які лежать в їх основі: навчальні, навчально – розвивальні, 

розвивальні; 

• за парадигмою: дидактична, дидактико - психологічна та психо - дидактична; 

• за формою навчання: очна, заочна, дистанційна і т. д.; 

• за контингентом осіб, які навчаються: діти і дорослі, діти обдаровані і діти з 

обмеженими можливостями, діти з іншими індивідуально - типологічними 

особливостями і т.д.; 

• за типом освітнього закладу: загальноосвітня школа, гімназія, ліцей, 

недержавна освітня установа, заклад додаткової освіти, вуз і т.д. 

Таким чином, в якості об'єкта психодидактики (проектування, експертизи, 

рефлексії) можуть виступати як конкретна освітня система, так і вищевказані її окремі 

компоненти (підсистеми): 

• освітні технології; 

• освітнє середовище; 

• освітня установа даного виду (типу); 

• система управління даними освітньою установою; 

• навчально - методичні матеріали (підручники, навчальні посібники і т.д.). 

При цьому предметом розвитку учня засобами навчання при психодидактичному 

підході виступають: 

1) психічні процеси та здібності: пізнавальні процеси, включаючи увагу, пам'ять, 

мислення (наочно - образне і вербально - понятійне, емпіричне і теоретичне, 

репродуктивне і продуктивне, рефлексивне та ін.); 



2) комунікативні процеси: монолог, діалог, спільна діяльність; 

3) регуляторні процеси; 

4) психічні стани: емоційні та функціональні; 

5) діяльність учня: навчальна, ігрова, профільована (допрофесійна), професійна, 

соціальна; 

6) особистість учня, його суб'єктність і свідомість (особистісна, цивільна, екологічна). 

 

ЛЕКЦІЯ 3 

Тема: Деякі психологічні проблеми в контексті психодидактики освітнього 

середовища. Практичні аспекти психодидактики освітніх систем 

План 

1. Обдарованість як проблема сучасної освіти. 

2. Психічні стани школяра в напруженому освітньому середовищі. 

3. Психодіагностика регуляторно – когнітивної структури навчальної діяльності як 

умова подолання напруженості освітнього середовища. 

4. Центр комплексного формування особистості як суб'єкт розвиваючої освіти. 

1.Обдарованість як проблема сучасної освіти. 

У масовій загальноосвітній школі зустрічаються діти з підвищеною готовністю 

до навчання (спеціально і загальнообдаровані) і зі зниженою готовністю до навчання 

(аж до дітей із затримкою психічного розвитку та з обмеженнями можливостей). А 

між ними знаходиться основна маса дітей зі своїми індивідуальними особливостями, 

які теж вимагають до себе спеціальної уваги. 

Серед багатьох поглядів на те, як і чому навчати обдарованих дітей, можна 

виділити два протилежні підходи: 

1) один з них можна назвати елітарним або спеціально - розвиваючим; 

2) другий - екологічним, а точніше, екопсихологічним. 

При першому підході індивідуальна обдарованість школяра розглядається як 

природна даність, до якої підлаштовується, на яку настроюється, яку намагається 

зберегти і розвинути і яку, в певному сенсі, «експлуатує» вчитель, організовуючи 

навчальний процес. Необхідною умовою реалізації цього підходу є по можливості 

більш раннє виявлення та відбір обдарованих дітей, організація для них спеціальних (і 

в цьому сенсі - елітарних) навчальних закладів, навчальних програм. Критерії 



подібного відбору залежать найчастіше від виду освітньої установи (програми ) і від 

психолого – педагогічних якостей педагога та психолога, які проводять цей відбір. 

Особливість другого підходу індивідуалізації навчання стосовно проблеми 

обдарованих дітей полягає в тому, що побудова навчальних програм і організація 

навчального процесу повинні відповідати природно - віковим можливостям загального 

(комплексного, гармонійного) розвитку дітей у різних умовах середовища. Тут для 

дитини створюються умови для розвитку його тіла (тілесна сфера свідомості), 

емоційної та інтелектуальної, а також соціальної та етичної (духовно - моральної) сфер 

її свідомості. У цьому випадку спочатку ставиться завдання розширення свідомості 

дитини, розвиток її здатності відчувати себе невід'ємною частиною навколишнього 

світу, думаючого не тільки «за себе», а й «за всю Планету». Одним із способів 

розвитку такого почуття відповідальності є розвиток у дітей «планетарного 

(глобального)» або «космічного» мислення. 

 

ЛЕКЦІЯ 4 

Тема: Психодидактичні основи учіння та научіння. 

План: 

1. Поняття про научіння й учіння. 

2. Види учіння та структура учбової діяльності. 

3. Класифікація видів навчання. Моделі навчання. 

Література: 

1. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – Київ, 
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Научіння – це стійка, доцільна зміна діяльності, яка виникає завдяки попередній 

діяльності й не викликана безпосередньо вродженими фізіологічними реакціями 

організму, доцільна зміна зовнішньої (фізичної) і внутрішньої (психічної) активності 

індивіда. 

У людини це пізнавальний процес засвоєння соціального досвіду практичної й 

теоретичної діяльності, а в тварин – лише процес зміни видового досвіду з метою 

пристосування його до умов середовища, яке змінюється. Научіння у тварин 

відбувається переважно на інстинктивній основі й полягає в удосконаленні вроджених 

елементів видового досвіду з метою більшої відповідальності їх умовам існування 

певної тварини. 

Основною формою научіння у тварин є навичка – програма автоматизованих способів 

реагування на ситуацію. У тварин відображення об’єктивного світу відбувається лише 

з опорою на зовні представлені фізичні властивості предметів оточення, які 

безпосередньо впливають на їхні органи чуття й пов’язані із задоволенням їхніх 

життєвих потреб. Разом з тим людині доступні не лише фізичні відношення елементів 

ситуації, а ще й їхні логічні (окремого до загального, виду – до роду, конкретного – до 

абстрактного тощо) та функціональні відношення (дії – до результату, причини – до 

наслідку, засобу – до мети тощо). 

передача і засвоєння таких характеристик здійснюється через поняття, які зафіксовано 

в окремій системі знаків – мові. 

Розбіжність між научінням людини й тварини полягає у різниці механізму 

відображення і у принциповій різниці програм поведінки та діяльності як 

результату научіння. 

Научіння в людини і тварин може здійснюватися на рефлекторному й когнітивному 

рівнях. 



Рефлекторний рівень – генетично первинний. Научіння тут як засвоєння певних 

стимулів і реакцій може здійснюватись автоматично й несвідомо. На цьому рівні 

виділяють сенсорне, моторне й сенсорно-моторненаучіння. 

Когнітивний рівень передбачає використання операцій виявлення, відбору, 

узагальнення й закріплювання суттєвих зв’язків, доцільних способів активності з 

метою їх адекватного застосування. 

На цьому рівні  виділяють практичний та інтелектуальний підрівень. 

Практичне научіння здійснюється на основі чуттєвого досвіду. 

Інтелектуальне научіння передбачає научіння поняттям (узагальненим теоретичним 

знанням), научіння мисленню (розумовим операціям) і научіння теоретичним умінням 

(уміння розв’язати задачу). 

За критерієм наявності або відсутності вихідного наміру 

навчитись научіння поділяють на стихійне (випадкове) й доцільне (організоване). У 

ситуації стихійного научіння кінцевий результат у вигляді опанування суспільним 

досвідом не збігається з безпосередніми цілями активності індивіда. Організоване, або 

доцільне научіння – це учіння, під яким розуміється спеціальна діяльність людини, яка 

має прямою метою чогось навчитися. 

Перевагою стихійного научіння є виключна самостійність активності суб’єкта, його 

висока вмотивованість та орієнтація на досягнення  проміжних і кінцевих результатів 

діяльності. 

Научіння людини може здійснюватись у таких формах: 

а) імпринтинг, або закарбування в механізмах реалізації, передбачає готовність 

організму до розгортання певних інстинктивних програм при зустрічі зі значним 

стимулом; 

б) респондентне научіння як наслідування поведінки навколишніх за механізм 

реалізації має схему класичного обумовлення, у якій завдяки підкріпленню виникає 

асоціативний зв’язок між життєво важливими (безумовний стимул) і нейтральними 



(умовний стимул) елементами ситуації, що спонукає до поширення реакції відповіді 

на умовний стимул; 

в) оперантне научіння, або научіння шляхом спроб і помилок, передбачає закріплення 

реакцій, що позначаються діями, які настають за ними як бажаний наслідок, тобто 

виступають у вигляді підкріплення; 

г) вікарне научіння – це научіння через спостереження й аналіз особливостей стратегій 

поведінки навколишніх; 

д) вербальне научіння як процес здобування соціального досвіду через засвоєння 

вербальних моделей, тобто понять і засобів оперування ними. 

Американський дослідник Е. Торндайк сформулював 

такі закони научіння, поширивши їх і на людину: 

1. Закон ефекту (успіху) – сила зв’язку збільшується, якщо результатом певної реакції 

на певний стимул є задоволення – стан тварини, до якого вона постійно прагне, а 

досягнувши його, нічого не робить, щоб щось змінити. 

2. Закон вправ як необхідне доповнення до закону ефекту. Сила його зв’язку 

збільшується при збільшенні кількості відповідей на певний подразник. Повторні дії 

впливають на зміцнення зв’язків не самі по собі, а через результат. 

3. Закон готовності: швидкість утворення зв’язку залежить від його відповідності 

актуальному станові індивіда, тобто швидкість зв’язку зумовлена ступенем готовності 

до функціонування нервових центрів, які регулюють певну реакцію. 

4. Закон множинності зв’язків: індивід досягає мети не відразу, а через ряд реакцій, із 

яких вибираються найдоцільніші. 

5. Закон диспозиції (настанови): ефективність научіння залежить не лише від 

зовнішніх умов, а й від характеру спрямованості індивіда. 

6. Закон селекції (вибору): підкреслює наявність у суб’єкта научіння здатності 

правильно добирати дії серед різних можливостей. 



7. Закон аналогії: внаслідок подібності двох ситуацій – знайомої і незнайомої, індивід 

набуває здатності орієнтуватися в останній. 

Розбіжності між научінням людини і тварини Е. Торндайк вбачав у кількості зв’язків, 

швидкості їх утворення і складності переплетення. А принципова відмінність 

психічної організації людини полягає лише в кількості нервових зв’язків. 

Навчальна діяльність (учіння) – це один з основних видів діяльності людини, 

спрямований на її саморозвиток через опанування способами предметних і 

пізнавальних дій, узагальнених за формою теоретичних знань; це особлива форма 

соціальної активності особистості. 

Навчальна діяльність виступає основною умовою і засобом психічного розвитку 

індивіда, забезпечуючи засвоєння теоретичних знань. Учінню також належить 

провідна роль у формуванні змістових характеристик особистості. Як форма соціально 

прийнятного співробітництва дитини з дорослими та дітьми, така діяльність виступає 

одним із основних засобів включення підростаючого покоління у систему соціальних 

відносин. 

З позиції діяльнісного підходу учіння має місце там і тоді, де діяльність людини 

керується свідомою метою засвоїти певні знання, навички, вміння й форми поведінки 

та діяльності (О.М. Леонтьєв). 

Учіння поряд із науковою діяльністю є окремим видом пізнавальної діяльності, яка 

має зовнішню і внутрішню сторони, що складаються з окремих дій. Зовнішня 

складається з предметних пізнавальних дій,перцептивних (спостереження, слухання), 

символічних (зображення, висловлювання). 

Внутрішня діяльність передбачає єдність перцептивних, розумових і мнемічних дій, 

що недоступні спостереженню ззовні  і спрямована на пізнання, збір і переробку 

інформації. 

Зовнішня діяльність необхідна учням саме на перших етапах опанування навчальною 

інформацією, коли у свідомості дитини відсутні образи, поняття про предмет і 



відповідні їм розумові дії. Це так зване учіння через дії. Воно передбачає широке 

застосування наочності в навчанні. 

Часто буває так, що зовнішня та внутрішня активність взаємопереходять одна одну. 

Домінування одного виду активності над іншим залежить від засвоєння суб’єктом 

учіння способів оволодіння досвідом. Якщо вони сформовані, то переважає внутрішня 

(гностична діяльність), а коли потрібні дії не сформовані, то для формування потрібні 

зовнішні предметно-практичні дії як джерело внутрішніх гностичних  дій. Останні 

утворюються на основі предметних зовнішніх дій шляхом їх ідентифікації. 

Своєрідністю учіння є те, що воно спрямоване не тільки на засвоєння суб’єктом знань, 

умінь та навичок, а й на формування якісних змін у самого суб’єкта учіння, зокрема, 

прийомів, способів здобуття ним досвіду, його пізнавальної потреби, інтелектуальних 

почуттів, волі тощо. 

Особливостями цілеспрямованої навчальної діяльності є: 

– діяльність, орієнтована не на одержана матеріальних або соціальних переваг, а 

безпосередньо на зміну учнів, на їхній саморозвиток; 

– основним змістом, що підлягає засвоєнню в межах цілеспрямованої навчальної 

діяльності, є загальні способи дій по розв’язанню завдань; 

– одним із найважливіших показників сформованості цілеспрямованої навчальної 

діяльності є здатність учня розрізняти конкретний результат і загальний спосіб, яким 

цього результату було досягнуто; 

– з метою актуалізації й розвитку навчально-пізнавального інтересу, вивчення будь-

якої теми за умов розливального навчання починається з мотиваційного вступу, в 

якому викладається інформація про те, чому, для чого і навіщо потрібно вивчати 

поточну тему; 

– її науково-теоретичний характер, тобто, це така діяльність, яка передбачає 

формування й актуалізацію наукового устрою мислення, а це можливо лише за умов, 

коли зміст навчання становлять не емпіричні, а наукові поняття, подані як система. 



Відповідно до виділених особливостей можна визначити структуру  цілеспрямованої 

навчальної діяльності, яка складається з таких елементів: 

– навчально-пізнавальний мотив, який є мотивом власного зростання й розвитку, що 

конкретизується в усвідомленні необхідності здобути узагальнені способи дій; 

– навчальні завдання, розв’язування яких визначає цілісний акт навчальної діяльності. 

Таке завдання містить мету, яка виникає перед учнями у формі проблемного завдання; 

– специфічні навальні дії, за допомогою яких відбувається розв’язування навчальних 

завдань. 

 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

Навчаючись в університеті, вам слід тренуватися давати усну зв’язну розгорнуту 

відповідь на кожне питання плану семінарського (практичного) заняття, спочатку – з 

опорою на конспект, а потім і без нього. Це сприятиме розвитку літературного 

мовлення майбутнього фахівця, допоможе вам краще запам’ятати матеріал, відтворити 

його логіку. Використовуйте традиційну побудову промови: вступ (стисле 

окреслення проблеми) – основна частина (виклад провідних тез з аргументами-

прикладами) – висновки (лаконічне формулювання провідних узагальнюючих 

положень). Намагайтеся, щоб ваша зв’язна розповідь була логічною, послідовною, 

чіткою, посутньою (без «води»), а мовлення – граматично й синтаксично правильним, 

виразним. Уникайте штампів, слівпаразитів, просторіччя та діалектизмів. Приклади до 

кожного питання продумуйте наперед: можна зробити закладки у  збірках 

першоджерел або виписати невеличкі уривки з творів у зошит. Корисно попрохати 

ваших товаришів або родичів послухати вашу відповідь, поставити вам питання, 

зробити зауваження.   

Безпосередньо перед семінарським (практичним) заняттям перегляньте 

записи в зошиті, повторіть ключові поняття, теоретичні положення. Для повторення 

також можна використати список питань для перевірки знань. Під час заняття уважно 



слухайте вступне слово викладача, відповіді товаришів, при цьому можна 

доповнювати власні записи в зошиті, уточнювати певні поняття, наводити вдалі 

приклади. Вам слід бути активними, брати участь в обговоренні, по можливості 

доповнювати відповіді товаришів. Активна позиція студента, за даними психологів, 

сприяє кращому усвідомленню й запам’ятанню матеріалу.   

Не бійтеся помилитися – помилки природні в процесі навчання. Якщо щось 

лишилося незрозумілим для вас, обов’язково запитайте про це викладача. Наприкінці 

заняття уважно прослухайте його інструкції і поради щодо підготовки до наступного 

практичного.   

Окремі теми, питання викладач виносить на самостійне опрацювання. 

Методика його суттєво не відрізняється від підготовки до практичного заняття, за тим 

хіба винятком, що ви повинні самостійно контролювати себе, перевіряючи, чи всі 

аспекти теми ви засвоїли. Під час індивідуальних консультацій з викладачем ви маєте 

можливість уточнити певні питання, отримати роз’яснення складних аспектів 

матеріалу. Результати самостійної роботи обов’язково перевіряються викладачем під 

час модульного контролю, підсумкової контрольної роботи.   

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. Вони 

залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів. Найбільш 

поширеними видами на семінарі є: розгорнута бесіда; виступи з рефератами, 

доповідями; диспут у формі діалогу; круглий стіл тощо. 

Треба пам'ятати, що якість семінару перш за все залежить від підготовки 

студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен студент повинен уважно 

ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття; прочитати і 

продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми семінару; вивчити чи 

законспектувати рекомендовану літературу; скористатися при потребі консультацією 

викладача; скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми 

заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару 

позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по 

тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до 

підсумкового модульного контролю. 

Деякі питання роботи на семінарі: 



1) переважна більшість семінарських занять проводиться у формі інтерактивної 

дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, 

перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 

2) семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він 

розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

3) студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семінарського 

заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності; 

4) кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички володіння 

державною мовою, правильного вживання педагогічних понять і термінів. 

Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також 

вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

5) студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати 

наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному присутньому на 

семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді. 

Активна участь на семінарських заняттях прищеплює навички участі у дискусії, 

аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати власну позицію; 

6) після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При 

цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і 

дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший 

виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу 

викладач може його зупинити і надати слово іншому; 

7) завершується семінарське заняття заключним словом викладача, в якому 

підсумовується робота групи, аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі 

форми участі студентів на семінарі 

(виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та 

нараховуються рейтингові бали, а також дається завдання на наступне заняття. 

Обов'язковим компонентом семінарського заняття з навчальної дисципліни є 

підготовка рефератів з найбільш актуальних та складних тем курсу. 

Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, 

а являє собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену 

на основі знайомства зі станом сучасних наукових досліджень (науковопроблемний 

реферат) або виклад основних положень певних видань чи їх частин 



(оглядовоінформаційний реферат). 

Реферат має бути виконано самостійно. Мета написання реферату полягає у 

набутті студентом знань з дисципліни, вміння та навичок працювати з науковою 

літературою і нормативними документами, самостійно аналізувати та узагальнювати 

матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції. 

За допомогою рефератів студент глибше вивчає найбільш складні проблеми 

навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та докладати 

результати своєї праці. 

Підготовка реферату включає в себе наступні етапи: 

1) вибір теми; 

2) підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативноправових актів; 

3) складання плану реферату; 

4) викладення змісту теми; 

5) оформлення реферату; 

6) усний виклад реферату. 

 

 

Семінарське заняття №1 

Тема: Психологічні проблеми в контексті психодидактики освітнього 

середовища. 

Мета:  

перевірити теоретичні та практичні знання студентів щодо даної теми; 

формувати уміння складати рецензії до прочитаних статей, розвивати навички 

самостійного опрацювання матеріалу. 

 

План: 

3. Психодидактика як предмет наукового інтересу. 

4. Психодидактичні аспекти проектування та експертизи освітніх систем. 

5. Психологічна діагностика освітнього середовища загальноосвітніх шкіл. 

Психодидактична схема (алгоритм) проектування та експертизи освітніх 

технологій і систем. 

6. Обдарованість як проблема сучасної освіти. 



7. Психічні стани школяра в напруженому освітньому середовищі. 

8. Психодіагностика регуляторно–когнітивної структури навчальної діяльності 

як умова подолання напруженості освітнього середовища. 

9. Центр комплексного формування особистості як суб'єкт розвиваючої освіти. 

10. Освітнє середовище як частина соціокультурного середовища 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Зробити порівняльний аналіз: Розвиваюче навчання «за Н.А. 

Менчинською» і розвиваюче навчання «за Д.Б. Ельконіним – В.В. 

Давидовим». 

2. Підготувати педагогічні ситуації (Н-Д: як впливає освітнє середовище на 

формування особистості; робота з обдарованими дітьми; виявлення 

характеру взаємин серед дітей класного колективу, їх етичної готовності 

до ухвалення справедливих і самостійних рішень; та ін.) 

3. Підготувати діагностики на дослідження різних психічних станів школяра 

в напруженому освітньому середовищі. 

 

 

Семінарське заняття №2 

 

Тема: Психодидактичні основи учіння та научіння. Психодидактичний зміст 

навчання. 

 

Мета: засвоїти психологічні механізми навчання, виробити у студентів чітке уявлення 

про учіння, види і структуру навчальної діяльності. 

 

План: 

1. Поняття про учіння і начіння. Види учіння та структура учбової діяльності. 

2. Поняття про навчання та його психологічні механізми 

3. Вміння вчитися самостійно як інтегральна якість особистості і як ключова 

компетентність молодшого школяра. 



4. Психодидактичний аспект мотивації учіння. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати діагностики шкільної мотивації учіння. 

2. Обрати методики для діагностики низької результативності в навчанні. 

3. Виявлення рівнів сформованості вміння вчитися самостійно. 

4. Підготувати педагогічні ситуації на педагогічне стимулювання до учіння. 

5. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я. Гальперіна. 

6. Теорія діяльності О.М. Леонтьєва. 

7. Теорії навчання В.В. Давидова, Д.Б. Ельконіна, О.М. Матюшкіна, Л.М. 

Проколієнко. 

8. У чому полягає суть теорії управління навчанням Н.О. Менчинської та Д.М. 

Богоявленського? 

9. У чому суть теорії В.В. Давидова? 

10. У чому суть ідеї управління навчанням О.В. Скрипченка? 

 

 

Семінарське заняття №3 

Тема: Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 

План: 

1. Структура пізнавальної активності учнів. 

2. Методи формування пізнавальної активності учнів. 

3. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань. 

4. Психодіагностика розумової самостійності індивіда. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Типи мислення в учбовому процесі (Тип мислення «Шість шляп», і т.д.).  – 

підготувати презентацію. 

2. Підготувати педагогічні ситуації на педагогічне стимулювання до пізнавальної 

активності учнів.  

3. Обрати методики для діагностики пізнавальної активності учнів. 

 

 



 

Семінарське заняття № 4 

Тема: Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. Поняття 

розвитку і формування особистості. 

План: 

 

1. Соціальна сутність особистості. Поняття розвитку і формування особистості.  

2. Природний і суспільний фактори розвитку, їх взаємозв’язок і 

взаємообумовленість.  

3. Основні види діяльності дітей, її розвиваючі можливості. 

4. Вікові періоди розвитку особистості. Вікова періодизація. 

5. Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Обрати методики для діагностики психічного і фізичного розвитку особистості. 

 

Семінарське заняття № 5 

Тема: Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя початкових 

класів. 

План: 

1. Психодидактичні характеристики педагогічного стилю вчителя, його 

професійних якостей та педагогічного спілкування. 

2. Адаптація вчителя до умов професійної діяльності.  

3. Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних здібностей в учнів 

початкових класів. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Методики на виявлення психологічної готовністі учителя до педагогічної праці. 

2. Напрямки і методики вивчення психологічних особливостей учнів. 

3. Психодидактичні критерії вихованості і виховного впливу. 

 



Рекомендована література до занять: 

5. Осадченко І.І. Характеристика змісту «Психодидактики початкової школи» в 

контексті підготовки майбутніх учителів 

6. Осадченко І. І. Сутність та дидактичні умови організації і проведення 

поетапної педагогічної рефлексії на заняттях у ВНЗ / Інна Іванівна Осадченко 

// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. 

статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – 

Вип. 26, ч. 3. – С. 164-171. 

7. Осадченко І. І. Теорія і практика ситуаційного навчання у підготовці 

майбутніх учителів початкової школи : [монографія] / І. І. Осадченко. – 

Умань : ПП Жовтий, 2011. – 414 с. 

8. Осадченко И. И. Характеристика общедеятельной и ситуационной 

педагогической рефлексии / И. И. Осадченко // Профессиональная рефлексия 

педагога как условие развития рефлексивно-оценочных способностей 

учащихся : материалы IV Междунар. заочной науч.-практ. конф., (Ульяновск, 

Россия, 11 нояб. 2010 г.) / под ред. А. Д. Барбитовой. – Ульяновск : 

УИПКПРО, 2010. – С. 54-58. 

9. Панов В.И. Психодидактические основания развивающих образовательных 

систем. // Журнал научно-педагогической информации. 2011. № 4. 

[Электронный ресурс] / http://www.paedagogia.ru/2011/65-04/220-panov. 

10. Рахимов А.З. Психодидактика: теория и практика психолого-педагогической 

инноватики, технологизации и акмеологизации образования. – Уфа; М.: 

Творчество, 2003.  
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

Самостійна робота – це важлива форма опанування цієї дисципліни. Вона 

покликана доповнити, узагальнити й систематизувати лекційний матеріал, розвинути 

навички роботи з методичними матеріалами та науковими першоджерелами, 

стимулювати пізнавальну активність і творчий пошук студентів.  Успішне проведення 

самостійної роботи залежить від багатьох чинників. Одним із найбільш істотних є 

сумлінна підготовка студента до неї.   

Насамперед ознайомтеся з темою самостійної роботи, з’ясуйте, який саме 

навчальний матеріал пропонується до розгляду, пригадайте його місце в системі 

навчального курсу. Уважно прочитайте план заняття, ознайомтеся зі списками 

рекомендованої літератури.   

Якщо практичному заняттю передувала лекція з тієї самої теми, слід 

проглянути її конспект, який допоможе вам зорієнтуватися в навчальному матеріалі, 

звернути увагу на проблемні питання й завдання, запропоновані викладачем, на 

значення нових термінів, на рекомендовані наукові джерела. Приступаючи до 

підготовки, пригадайте також, з якими теоретичними поняттями ви  познайомилися 

на попередній лекції? Які питання обговорювали та аналізували на семінарському 

занятті?  

Після цього можна приступати до опрацювання літератури. Під час її читання 

рекомендується робити робочі записи з кожного питання плану (вести конспект). 

Починаючи конспектувати певне джерело, обов’язково запишіть його назву, автора, 

вихідні дані в зошит, виділивши їх іншим кольором чи підкреслюванням. 

Дотримуйтеся всіх вимог до бібліографічного опису (його приклади можна знайти в 

переліку літератури).   

  Робота з науковим джерелом має за головну мету розуміння прочитаного.  

Тому, перш ніж робити записи в зошиті, вам слід уважно прочитати текст, усвідомити 

його логіку, спробувати відділити головне від другорядного, узагальнюючі теоретичні 



положення – від конкретних прикладів. Працюючи з монографією, слід насамперед 

проглянути її зміст, який дасть загальне уявлення про композицію книги.   

Пам’ятайте, що конспектування в жодному разі не є механічним переписуванням 

тексту з книги! Конспект наукового джерела має бути стислим, добре структурованим 

і «читабельним» (адже вам згодом доведеться користуватися ним для повторення, під 

час підготовки до модульного та підсумкового контролю). Обов’язково 

використовуйте раціональні способи конспектування: виділення головного іншим 

кольором, підкреслюванням, спеціальними позначками, різноманітне графічне 

розташування тексту (колонки, таблиці, схеми), позначення стрілками логічних 

зв’язків між окремими блоками матеріалу. Використовуйте скорочення поширених 

слів і термінів: як загальновживані, так і ваші власні, що мають бути зрозумілі 

насамперед вам самим і повторювані – одне слово слід скорочувати завжди однаково. 

Список постійних власних скорочень можна складати на останній сторінці зошита.    

Опрацьовуючи певне джерело, звертайте увагу на нові слова й терміни. Їх 

визначення слід записати в зошит, якщо воно подане в роботі. У протилежному 

випадку зверніться до словників іншомовних слів, тлумачних словників, словників 

педагогічних термінів або до стислого термінологічного словника, який складено 

викладачами кафедри педагогіки початкової освіти.   

Якщо відчуваєте певні труднощі із розумінням терміна, запитайте його значення 

в інших студентів або у викладача. У випадку, коли під час конспектування у вас 

виникають питання, занотовуйте їх на берегах конспекту, щоб з’ясувати під час 

підготовки або на самому практичному занятті.   

З певної проблеми в науковій літературі ви можете зустріти різні погляди 

вчених, часом протилежні. Обов’язково акцентуйте свою увагу на таких випадках, 

намагайтеся чітко сформулювати ці різні погляди, відтворіть їх у зошиті. Продумайте і 

власну відповідь на таке неоднозначне питання, визначте, погляд якого вченого 

імпонує вам, а який викликає заперечення, і мотивуйте свої думки. Такі контраверсійні 

(суперечливі) питання часто стають предметом дискусії під час проведення 

практичного заняття.   



Окремі джерела можна опрацьовувати і складаючи їх тези, тезовий план, 

роблячи окремі виписки (якщо це невелике джерело або таку форму роботи з ним 

спеціально обумовив викладач).   

Чи існує певний порядок роботи з джерелами? Звичайно, загального правила 

немає, але вам рекомендується починати з основного джерела – базового підручника, 

після того звернутися до інших підручників, потім – спеціальних монографій і, 

зрештою, до наукових статей (якщо інший порядок не порекомендував викладач, 

зважаючи на теоретичне значення певного джерела). Бажано опрацювати всі джерела 

зі списку основної літератури і більшість – зі списку додаткової літератури.   

Осібне місце в підготовці до практичного заняття посідає робота з 

нормативними документами, ознайомлення з якими є невід’ємною складовою 

опрацювання певної теми. Обов’язково зверніться до необхідних документів. Читайте 

тексти вдумливо, якщо в них зустрічаються незрозумілі слова, то обов’язково 

з’ясовуйте їх значення.   

Опрацювавши рекомендовані джерела й тексти документів, перегляньте список 

питань для перевірки знань. Чи на всі ці питання ви знайшли відповіді в науковій 

літературі? Якщо існують певні «прогалини», ще раз зверніться до джерел (у 

складніших випадках можна звернутися за порадою до викладача під час 

індивідуальних консультацій). Спробуйте дати відповіді на запропоновані питання, не 

користуючись конспектом. Організувати самоконтроль можна і працюючи в парі з 

товаришем або у невеликій групі студентів (3-4 особи). Основні визначення, 

провідні теоретичні положення, класифікації  слід завчити напам’ять.   

Після цього переходьте до виконання практичних завдань, які допоможуть вам 

поглибити знання з певної теми, розвинути філологічні вміння й навички, привести 

знання в систему, виявити творчі здібності. Уважно прочитайте завдання, продумайте 

послідовність його виконання. Результат (порівняльна таблиця, відповідь на питання, 

схема, наведення прикладів, аналіз твору та ін.) має бути зафіксований у зошиті, якщо 

викладач не обумовив усної форми виконання або якщо це випливає з самої сутності 

завдання.   



  

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Реферат (лат. referre — доповідати, повідомляти) — доповідь на певну тему, 

що передбачає огляд відповідних літературних та інших джерел; виклад змісту 

наукової роботи, книжки, статті. 

 

Із визначення даного поняття ми бачимо, що реферат може виконуватися з 

різною метою. У першому випадку – це ознайомлення із певною проблемою на 

основі вивчення існуючої джерельної бази. Така дослідницька робота передбачає 

самостійну роботу дослідника із пошуку різноманітної існуючої інформації з 

досліджуваної проблеми та наступний її опис із висловленням власних думок та 

формулювання висновків. У другому випадку – метою виконання реферату є 

ознайомлення із певною науковою працею (монографією, дисертацією, статтею). 

Базується він на описовому методі дослідження. Написання рефератів 

використовують для засвоєння студентами наявної наукової інформації з конкретної 

тематики на семінарських заняттях, при підготовці до екзамену, заліку, виконанні 

індивідуальних завдань та під час самостійної роботи. Особу, яка складає реферат, 

називають референтом, а сам процес — реферуванням. 

 

Реферат повинен містити такі обов'язкові компоненти:  

 

 

Вступ. Містить обґрунтування актуальності обраної теми, оцінку робіт, що 

реферуються, формулювання мети реферату. Як правило, не містить цитат, 

абстрактних розмірковувань. Орієнтовний обсяг вступу – 1 сторінка. 

 

Основна частина. Головне завдання референта при написанні даної частини реферату 

полягає у самостійному вичерпному викладенні суті наукової інформації з обраної 

теми. Може складатися з кількох глав або підглав, що залежить від теми, 

проблематики та обсягу матеріалу реферату. Для підтвердження або спростування 

певних думок, ідей часто використовують цитування (як дослівне, так і своїми 



словами). Проте необхідно пам’ятати, що цитований матеріал не повинен 

перевищувати 30% 

 

рефераті. Загальний обсяг головної частини складає близько 10-13 сторінок. 

Висновки. Підсумовування результатів виконаної роботи. Передбачають коротке 

узагальнення автора з досліджуваної проблеми. Їх викладають чітко, точно, лаконічно, 

без будь-яких цитат, розмірковувань, 

припущень. Часто для зручності висновки нумерують. 

 

Окрім зазначений компонентів у рефераті подається список використаної 

літератури (у алфавітному порядку або в порядку використання джерельної бази), а 

за необхідності формуються додатки. У додатки можуть виноситися зразки 

документів, графічні схеми, діаграми, таблиці, фотографії. Кожен додаток, як 

правило, починається з нової сторінки та повинен мати заголовок. 

 

Обсяг реферату залежить від значущості проблеми, опанованого матеріалу. Як 

правило, він сягає в середньому 15 сторінок. 

 

Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого порядку: 

Вибір або формулювання теми. З'ясування форми реферату, яка б відповідала його 

меті. 

 

Обмірковування теми, складання попереднього плану реферату. 

Ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі роботи. Вибір джерел, що 

розкривають тему. 

 

Формулювання мети реферату, коригування первинного плану. 

Виклад матеріалу відповідно до складеного плану. 



 

Вимоги до оформлення реферату: 

 

Реферат друкують машинописним способом або за допомогою комп’ютера на 

одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) від двадцяти п’яти до 

тридцяти рядків на сторінці і не менше сорока знаків в рядку. 

 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий — не 

менше 30 мм, правий — не менше 10 мм, верхній — не менше 20 мм, нижній — не 

менше 20 мм. Шрифт: Times New Roman та подібні. Розмір шрифту — 14. Інтервал 

— 1,5. 

 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на 

наступних сторінках номер проставляють уверху справа сторінки без крапки в кінці. 

 

Підпитання нумерують у межах кожного питання. Номер підпитання 

складається з номера питання і порядкового номера підпитання, між якими ставлять 

крапку. У кінці номера підпитання повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” 

(третє підпитання другого питання). Потім у тому ж рядку йде заголовок 

підпитання. 

 

 Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 



Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

 Психодидактика як предмет наукового інтересу. 

 Психодидактика освітніх систем: введення в поняття.  

 Психодидактичні аспекти проектування та експертизи освітніх систем. 

 Психологічна діагностика освітнього середовища загальноосвітніх шкіл. 

 Психодидактична схема (алгоритм) проектування та експертизи освітніх 

технологій і систем. 

 Обдарованість як проблема сучасної освіти. 

 Психічні стани школяра в напруженому освітньому середовищі. 

 Психодіагностика регуляторно – когнітивної структури навчальної діяльності 

як умова подолання напруженості освітнього середовища. 

 Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 

 Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя початкових класів. 

 Психодидактичні характеристики педагогічного стилю вчителя, його 

професійних якостей та педагогічного спілкування.  

 Адаптація вчителя до умов професійної діяльності. Методики на виявлення 

психологічної готовністі учителя до педагогічної праці. 

  Обдарованість як проблема сучасної освіти. 

 Проблема навчання і розвитку в працях Л. С. Виготського. 

 Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. 

 Чинники, що визначають перебіг та результат психічного розвитку 

 Існуючі напрямки і методи вивчення психологічних особливостей учнів.  

 Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. 



 Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних здібностей в учнів 

початкових класів. 

 Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. 

 Психодидактичний зміст навчання. 

 Психодидактичні основи учіння та научіння. 

 Критика А. Н. Леонтьевим  «Теорії освітнього середовища Л. С. Виготського. 

 Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. Основні 

види діяльності дітей, її розвиваючі можливості. 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни «Психодидактика» 

1. Скласти комплекс психодіагностичних методик для дослідження вікових і 

індивідуальних особливостей психічних процесів молодших школярів за наступним 

алгоритмом: 

• Мета і завдання психодіагностичного комплексу; 

• послідовність дій по досягненню мети; 

• очікуваний результат. 

2. Провести дослідження індивідуальних, або вікових якостей одного з психічних 

процесів (сприймання, увага, пам'ять, мислення, уява, емоції, воля). Розробити   

рекомендації щодо розвитку психічних процесів, або підвищення здатності до 

регуляції психічних станів.  

КР № 2 

з дисципліни  «ПСИХОДИДАКТИКА»  
Студента(тки)__________________________________________________групи_______

__ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

 

1. Психодидактика це: 

a. наука про людину, людські спільноти, їхнє життя й діяльність; 

b. полідисциплінарна галузь наукового знання, що інтегрує психологічні, 

дидактичні, методичні знання; 

c. наука про навчання і виховання підростаючого покоління; 

d. наука, що вивчає психічні явища та поведінку людини; 



2. Концептуальна єдність цілей, змісту і методів навчання та розвитку учнів, 

включаючи їх соціалізацію та індивідуалізацію це: 

a. Освітні технології; 

b. Педагогічні технології; 

c. Освітнє середовище; 

d. Освітня програма 

3. Система управління освітньою установою реалізує свою місію за допомогою 

відповідних: 

a. Методів; 

b. Принципів; 

c. Освітніх технологій; 

d. Завдань. 

4.  Освітня установа це: 

a. Дитячий садок; 

b. Школа; 

c. Міністерство освіти і науки; 

d. Музей. 

5. Система освітніх умов, які необхідні для практичної реалізації даної освітньої 

технології: 

a. Освітній портал; 

b. Освітній простір; 

c. Освітня програма; 

d. Освітній документ; 

6. В якості об'єкта психодидактики (проектування, експертизи, рефлексії) можуть 

виступати: 

a. освітнє середовище; 

b. навчально-методичні матеріали; 

c. освітня установа даного виду; 

d. учні. 

7. Освітні установи різного типу (дитсадок, початкова школа, ліцей, гімназія, вуз, 

недержавна освітня установа це: 

a. Об’єкти експертизи; 

b. Об’єкти діяльності; 

c. Навчальні об’єкти; 

d. Освітні об’єкти. 

8. Для виявлення своєрідності основних характеристик освітнього середовища та 

їх зв'язку з показниками розвитку було розроблено: 

a. Комплекс принципів; 

b. комплекс психодіагностичних методів і процедур; 

c. комплекс психологічних тестів; 

d. комплекс дидактичних методів. 



9. Освітні системи класифікують за наступними параметрами: 

a. За принципами, засобами, методами; 

b. За змістом, завданням, концепцією; 

c. За формою, типом, масштабом реалізації, за парадигмою; 

d. За освітньою концепцією. 

10. Діти з підвищеною готовністю до навчання це: 

a. З індивідуальними особливостями; 

b. Загальнообдаровані; 

c. Із затримкою розвитку; 

d. Психологічно активні. 

 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

1. Сформулюйте закони научіння, які сформулював американський дослідник  
Е. Торндайк: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________ 

2. Охарактеризуйте особливості видів учіння та структуру учбової діяльності:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 

 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

1. Доведіть, від яких факторів залежить учіння і научіння.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 
КР № 3 



з дисципліни  «ПСИХОДИДАКТИКА»  
Студента(тки)__________________________________________________групи_________ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

11. Назвіть підходи індивідуалізації навчання обдарованих дітей: 

a. Етнографічний; 

b. Елітарний; 

c. Етнопсихологічний; 

d. Екопсихологічний; 

12. Обдарованість це: 

a. Форма психічного мислення; 

b. Високорозвинена система когнітивних процесів; 

c. Природні властивості; 

d. Психологічна активність. 

13. Ключовою фігурою у створенні освітнього середовища для розвитку творчої природи дитини 

є: 

a. Середовище; 

b. Вчитель; 

c. Школа; 

d. Батьки. 

14. Характеристика психічної діяльності за певний період часу: 

a. Когнітивні процеси; 

b. Психічне явище; 

c. Психічний стан; 

d. Психологічна активність. 

15. Особливий вид психічних станів людини, яка знаходиться у психологічно складних умовах: 

a. Рефлексивна напруга; 

b. Напруга працездатності; 

c. Нервово-психічна напруга; 

d. Соматична напруга. 

16. Ситуація неможливості реалізувати внутрішні потреби: 

a. Незвичайні умови; 

b. Критична ситуація; 

c. Психічна напруга; 

d. Екстремальні умови. 

17. Якому вченому належить обґрунтування двох зон розвитку людини – ЗАР та ЗБР 

a. Д.Б. Ельконіну 

b. В.В. Давидову 

c. Л.С. Виготському 

d. А. Н. Леонтьеву 

18. Засновником дидактики є: 

a. Я.А. Коменський 

b. К.Д. Ушинський 

c. О.В. Духнович 

d. В.О.Сухомлинський 

19. Від народження дитина отримує: 

a. характер, потреби, інтереси  

b. задатки для розвитку певних здібностей  

c. нічого не отримує 



d. темперамент. 

20. Навички – це 

a. здатність людини виконувати які-небудь дії на основі раніше надбаного досвіду; 

b. способи виконання практичних дій; 

c. способи виконання різноманітних дій, доведені до автоматизму; 

d. способи отримання інформації. 

21. Научіння через спостереження й аналіз особливостей поведінки навколишніх: 

a. Вікарне  

b. Оперантне  

c. імпринтинг 

d. Вербальне  

22. Научіння шляхом спроб і помилок: 

a. Вербальне 

b. Оперантне 

c. Вікарне 

d. респондентне 

23. Научіння, що передбачає готовність організму до розгортання певних інстинктивних програм 

при зустрічі зі значним стимулом: 

a. Вербальне 

b. Респондентне 

c. Спонтанне 

d. імпринтинг 

24. Научіння, коли усі сигнали дійсності обробляються мозком це: 

a. Научіння психомоторним навичкам 

b. Латентне научіння 

c. Научіння шляхом інсайту 

d. Научіння шляхом роздумів 

25. Вироблення когнітивних стратегій, спрямованих на вироблення строгих послідовних рухів, 

високий рівень уміння, навичок стає автоматичним: 

a. Научіння психомоторним навичкам 

b. Латентне научіння 

c. Научіння шляхом інсайту 

d. Научіння шляхом роздумів 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

2. Сформулюйте, у чому полягає психологічний погляд на дидактичні принципи. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Охарактеризуйте теорії і технології навчання.  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________ 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

1. Доведіть, у чому полягають психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності 

учнів і яку роль відіграють мотиви навчання. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ 


