
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ДІАГНОСТИКА ТРУДНОЩІВ У НАВЧАННІ ТА ІХ 

ПОДОЛАННЯ 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

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

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії факультету «28» серпня 

2017 р. 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету  «28» серпня  2017 р. 

 



 2 

Миколаїв 2017-2018 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 
 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

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

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

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

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

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

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ 

1. Базові психологічні  знання з психології та педагогіки  як 

інтегрованих галузей  знань. 

2. Здатність організувати психолого-педагогічний  розвиток та 

виховання.  

3. Здатність актуалізувати знання у галузі психології, соціології і 

педагогіки з проблем соціалізації, виховання, розвитку, навчання. 

4. Уміння діагностувати та оцінювати рівень психічного розвитку 

дитини. 

5. Здатність використовувати основи теорії навчання і виховання на 

практичних заняттях та під час педагогічної практики. 

6. Здатність виявляти труднощі, діагностувати та визначати шляхи їх 

подолання. 

ІІ. Фахові:  

1. Уміння характеризувати систему навчання та виховання в 

онтогенезі, визначати зв’язок діагностики  з іншими галузями. 

2. Здатність розрізняти сутність виховання, навчання та розвитку на 

різних етапах онтогенезу, визначати  структуру та особливості діагностики 

труднощів у навчанні.  

3. Здатність класифікувати  основні закономірності навчання. 

4. Уміння вирізняти види труднощів: педагогічні  та психологічні. 

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

діагностики труднощів та шляхів їх подолання. 

6. Здатність визначати зміст неуспішності учнів. 

7. Здатність прогнозувати труднощі у навчанні. 

8.  Здатність виявляти і характеризувати види труднощів у навчанні. 

9. Уміння застосовувати технології соціально-педагогічної діяльності з 

усунення труднощів у навчанні. 
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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової  навчальної дисципліни «Діагностика 

труднощів у навчанні та їх подолання» складена Михальченко Н.В. відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки  магістрів  спеціальності  012 

Дошкільна  освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості діагностики 

труднощів у навчанні, причини виникнення труднощів та шляхи їх подолання.  

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

психодіагностика, діагностика, загальна психологія, дитяча психологія, 

педагогічна психологія, соціальна психологія, психологія сім’ї, психокорекція, 

психологічне консультування, психотерапія, патопсихологія. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Діагностика труднощів у 

навчанні та їх подолання» є отримання студентами глибоких теоретичних знань 

та практичних умінь щодо виявлення труднощів у навчальній діяльності, 

діагностування труднощів,  вивчення змісту причин виникнення труднощів та 

оволодіння шляхами подолання труднощів.  

1.2. Основними завданнями: 

1. Дати уявлення про зміст діагностики труднощів. 

2. Вивчити психологічні особливості дітей, які стикаються з 

труднощами у навчальній діяльності. 

3. Сформувати систему  знань  щодо організації та проведення 

діагностики. 

4. З’ясувати психологічні та педагогічні складові труднощів у 

навчальній діяльності.  

5. Ознайомити студентів із можливостями використання методів як в 

теорії психологічних досліджень, так і у педагогічній практиці. 

6. Ознайомити з теорією і практикою психодіагностичних досліджень.  
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7. Сформувати адекватні уявлення про роль і місце відповідних 

методик в системі психолого-педагогічної  роботи, оцінити їх можливості і 

обмеження. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

7. Базові психологічні  знання з психології та педагогіки  як 

інтегрованих галузей  знань. 

8. Здатність організувати психолого-педагогічний  розвиток та 

виховання.  

9. Здатність актуалізувати знання у галузі психології, соціології і 

педагогіки з проблем соціалізації, виховання, розвитку, навчання. 

10. Уміння діагностувати та оцінювати рівень психічного розвитку 

дитини. 

11. Здатність використовувати основи теорії навчання і виховання на 

практичних заняттях та під час педагогічної практики. 

12. Здатність виявляти труднощі, діагностувати та визначати шляхи їх 

подолання. 

ІІ. Фахові:  

10. Уміння характеризувати систему навчання та виховання в 

онтогенезі, визначати зв’язок діагностики  з іншими галузями. 

11. Здатність розрізняти сутність виховання, навчання та розвитку на 

різних етапах онтогенезу, визначати  структуру та особливості діагностики 

труднощів у навчанні.  

12. Здатність класифікувати  основні закономірності навчання. 

13. Уміння вирізняти види труднощів: педагогічні  та психологічні. 

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

діагностики труднощів та шляхів їх подолання. 

15. Здатність визначати зміст неуспішності учнів. 

16. Здатність прогнозувати труднощі у навчанні. 
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17.  Здатність виявляти і характеризувати види труднощів у навчанні. 

18. Уміння застосовувати технології соціально-педагогічної діяльності з 

усунення труднощів у навчанні. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /3 кредити ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Проблема труднощів у навчанні дітей. 

Тема 1. Навчальна діяльність як одна з форм учіння.  

Тема 2. Неуспішність, її причини та запобігання.  

Кредит  2. Вікова динаміка труднощів у навчанні: причини виникнення та 

шляхи їх подолання. 

Тема 3. Труднощі у навчальній діяльності дітей молодшого шкільного 

віку, підліткового віку та їх подолання 

Тема 4. Характеристика «важкої» дитини. 

Кредит  3. Діагностика труднощів у навчальній діяльності.  

Тема 5.  Діагностика неуспішності. Діагностика труднощів у навчанні 

читання та письма. 

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник / І.М.Галян. – К.: 

Академвидав, 2011. – 464 с.  

2. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: 

Навчальний посібник. — К.: «ВД «Професіонал», 2009. — 208 с. 

3. Експериментальна психологія: навчальний посібник. Для студентів вищих 

навчальних закладів / О.І. Галян, І.М.Галян. – Київ: Академвидав, 2012. - 400 с. 

4. Класичні експерименти в психології. Навчальний посібник / Л.В. Копець. 

– К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 283 с.  



 11 

5. Корольчук М.С. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло; [за заг. ред. 

М.С.Корольчука]. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 400 с. 

6. Максименко С.Д. Експериментальна психологія. Підручник / С.Д. 

Максименко, Е.Л. Носенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 360 с.  

7. Основи практичної психології: Підручник / [В.Панок, Т. Титаренко, 

Н.Чепелєва та ін.]. – К.: Либідь, 2010. – 536 с. 

8. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні 

та дипломні роботи : навч. посіб. / Л.П. Сергієнко. – К.: Професіонал, 2009. – 

240 с. 

9. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика: підручник / Л.Г. 

Терлецька. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 608 с. 

 

Допоміжна 

1. Бондарчук О. І. Навчальна програма дисципліни “Експериментальна 

психологія” (для бакалаврів). — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2010. - 15 с.  

2. Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень з 

психології:  навч. посіб. для студентів спеціальності 8.040101 - психологія / В. 

Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 360 с. 

3. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А. 

Голубева. – Дубна: Феникс, 2005. – 512 с.  

4. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов. – К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464 с. 

5. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. // 

Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А., 2-е издание,  СПб., 2000. -  560 с. 

6. Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть I. Методы исследования времени реакции человека.”. Сост. 

Грушевский В.А.. Николаев, 2001. - 28 c. 
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7.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІ. “Ощущения”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 2001. - 

52 с. 

8.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІІ. ”Восприятие”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 2001. 

- 40 с. 

9.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть VI. ”Эмоции ”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 2001.- 52 

с. 

10.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть V. ”Мышление и речь ”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 

2001.- 48 с. 

11. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2009. 

12. Юрченко В. М. До проблеми психологічного вивчення сенсорно-

перцептивної сфери людини // Проблеми загальної та педагогічної психології: 

Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / 

[за ред. С. Д. Максименка]. – Т. ХІІІ, част. 6. – Київ. – 2011. – С. 420-429. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна  робота, 

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

першоджерела. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –  3 

Галузь знань 

01  Освіта 

 
Вибіркова 

 
Напрям підготовки 

012 Дошкільна  освіта 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 10 

 

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 

Дошкльна   освіта  

Рік підготовки: 

2-й  

Семестр 

Загальна кількість 

годин -90 

3  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 1,7 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Ступінь 

магістр 

10  

Практичні, семінарські 

20  

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

60  

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

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

аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (33 – 67%). 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Діагностика труднощів у 

навчанні та їх подолання» є отримання студентами глибоких теоретичних знань 

та практичних умінь щодо виявлення труднощів у навчальній діяльності, 

діагностування труднощів,  вивчення змісту причин виникнення труднощів та 

оволодіння шляхами подолання труднощів.  

Завдання курсу: 

8. Дати уявлення про зміст діагностики труднощів. 

9. Вивчити психологічні особливості дітей, які стикаються з 

труднощами у навчальній діяльності. 

10. Сформувати систему  знань  щодо організації та проведення 

діагностики. 

11. З’ясувати психологічні та педагогічні складові труднощів у 

навчальній діяльності.  

12. Ознайомити студентів із можливостями використання методів як в 

теорії психологічних досліджень, так і у педагогічній практиці. 

13. Ознайомити з теорією і практикою психодіагностичних досліджень.  

14. Сформувати адекватні уявлення про роль і місце відповідних 

методик в системі психолого-педагогічної  роботи, оцінити їх можливості і 

обмеження. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

13. Базові психологічні  знання з психології та педагогіки  як 

інтегрованих галузей  знань. 

14. Здатність організувати психолого-педагогічний  розвиток та 

виховання.  

15. Здатність актуалізувати знання у галузі психології, соціології і 

педагогіки з проблем соціалізації, виховання, розвитку, навчання. 
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16. Уміння діагностувати та оцінювати рівень психічного розвитку 

дитини. 

17. Здатність використовувати основи теорії навчання і виховання на 

практичних заняттях та під час педагогічної практики. 

18. Здатність виявляти труднощі, діагностувати та визначати шляхи їх 

подолання. 

ІІ. Фахові:  

19. Уміння характеризувати систему навчання та виховання в 

онтогенезі, визначати зв’язок діагностики  з іншими галузями. 

20. Здатність розрізняти сутність виховання, навчання та розвитку на 

різних етапах онтогенезу, визначати  структуру та особливості діагностики 

труднощів у навчанні.  

21. Здатність класифікувати  основні закономірності навчання. 

22. Уміння вирізняти види труднощів: педагогічні  та психологічні. 

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

діагностики труднощів та шляхів їх подолання. 

24. Здатність визначати зміст неуспішності учнів. 

25. Здатність прогнозувати труднощі у навчанні. 

26.  Здатність виявляти і характеризувати види труднощів у навчанні. 

27. Уміння застосовувати технології соціально-педагогічної діяльності з 

усунення труднощів у навчанні. 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Проблема труднощів у навчанні дітей. 

Тема 1. Навчальна діяльність як одна з форм учіння.  

Тема 2. Неуспішність, її причини та запобігання.  

Кредит  2. Вікова динаміка труднощів у навчанні: причини виникнення та 

шляхи їх подолання. 

Тема 3. Труднощі у навчальній діяльності дітей молодшого шкільного 

віку, підліткового віку та їх подолання 

Тема 4. Характеристика «важкої» дитини. 
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Кредит  3. Діагностика труднощів у навчальній діяльності.  

Тема 5.  Діагностика неуспішності. Діагностика труднощів у навчанні 

читання та письма. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів тем Кількість годин 

Усього у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Проблема труднощів у навчанні дітей. 

Лекція 1.  Навчальна діяльність як одна з форм учіння. 

Чинники ефективності навчання. 

 2  - -  

Лекція 2.  Неуспішність, її причини та запобігання.   2  - -  

Практична робота  1.  Види учіння та структура 

начальної діяльності.  

  2 - -  

Практична робота 2.  Особливості оволодіння учнями 

навчальною діяльністю. 

  2 - -  

Практична робота 3.  Особливості розвитку вмінь 

самостіно вчитися.  

  2    

Самостійна робота  № 1.  

1. Реферат.  

Психолого-педагогічні чинники ефективності 

навчання. 

2. Словник. 

 

     20 

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Вікова динаміка труднощів у навчанні: причини виникнення та шляхи їх 

подолання. 

Лекція 3. Труднощі у навчальній діяльності дітей 

молодшого шкільного віку, підліткового віку,  та їх 

подолання.  

 2  - -  

Лекція 4.   Характеристика «важкої» дитини.  2     

Практична робота  4.  Характеристика труднощів у 

навчанні  дітей дошкільного віку, причини виникнення 

та шляхи подолання. 

  2    

Практична робота 5. Характеристика труднощів у 

навчанні дітей молодого шкільного віку, причини 

виникнення та шляхи подолання. 

  2    

Практична робота 6.  Характеристика труднощів у 

навчанні  дітей підліткового віку, причини виникнення 

та шляхи подолання. 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: Труднощі у навчанні та 

шляхи їх подолання. 

Розробка тестів. (30 тестів: 10 тестів за кожним 

кредитом, 4 варіанти відповіді) 

     20 

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

1. Навчальна діяльність як одна з форм учіння. 
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Чинники ефективності навчання. 

2. Неуспішність, її причини та запобігання. 

3. Характеристика «важкої» дитини. 

4. Труднощі у навчальній діяльності дітей 

молодшого шкільного віку, підліткового віку та їх 

подолання. 

КРЕДИТ 2 30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Діагностика труднощів у навчальній діяльності. 

Лекція 5.  Діагностика неуспішності. Діагностика 

труднощів у навчанні читання та письма. 

 2  - -  

Практична робота  7.  Дислексія та дисграфія у дітей, 

засоби діагностики. 

  2    

Практична робота  8.  Діагностика неуспішності у 

навчанні. 

  2    

Практична  робота 9.  Корекція труднощів у навчанні.    2    

Практична робота 10.  Особливості роботи з батьками 

«важких» дітей. 

  2    

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

1. Програма діагностики труднощів у навчанні та 

шляхи їх подолання: психодіагностичний 

інструментарій та коригуючі вправи. 

2. Психолого-педагогічний портрет дитини, яка 

характеризується труднощами у навчанні. 

Конспект першоджерела.   

    10  

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

1. Діагностика неуспішності. Діагностика 

труднощів у навчанні читання та письма. 

2. Дислексія та дисграфія у дітей, засоби 

діагностики. 

3. Діагностика неуспішності у навчанні. 

4. Особливості роботи з батьками «важких» 

дітей. 

     10 

КРЕДИТ 3 
30 2 8 - 10 10 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
90 10 20 - 10 50 

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Проблема труднощів у навчанні дітей.  

1.  Практична робота  1.  Види учіння та структура начальної 

діяльності. 

2 

2. Практична робота 2.  Особливості оволодіння учнями навчальною 

діяльністю. 

2 

3. Практична робота 3.  Особливості розвитку вмінь самостіно 

вчитися. 

2 

 Кредит 2. Вікова динаміка труднощів у навчанні: 

причини виникнення та шляхи їх подолання. 
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4 Практична робота  4.  Характеристика труднощів у навчанні  дітей 

дошкільного віку, причини виникнення та шляхи подолання. 

2 

5 Практична робота 5. Характеристика труднощів у навчанні дітей 

молодого шкільного віку, причини виникнення та шляхи 

подолання. 

2 

6 Практична робота 6.  Характеристика труднощів у навчанні  дітей 

підліткового віку, причини виникнення та шляхи подолання. 

2 

 Кредит 3. Діагностика труднощів у навчальній 

діяльності. 

 

7 Практична робота  7.  Дислексія та дисграфія у дітей, 

засоби діагностики. 

2 

8 Практична робота  8.  Діагностика неуспішності у навчанні. 2 

9 Практична  робота 9.  Корекція труднощів у навчанні. 2 

10 Практична робота 10.  Особливості роботи з батьками «важких» 

дітей. 

2 

Разом: 20 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Проблема труднощів у навчанні дітей.  

1. Самостійна робота  № 1.  

1. Реферат.  

Психолого-педагогічні чинники ефективності навчання. 

2. Словник. 

 

20 

 Кредит 2. Вікова динаміка труднощів у навчанні: 

причини виникнення та шляхи їх подолання. 

 

2. Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: Труднощі у навчанні та шляхи їх 

подолання. 

1. Розробка тестів. (30 тестів: 10 тестів за кожним кредитом, 4 

варіанти відповіді) 

20 

 Кредит 3. Діагностика труднощів у навчальній 

діяльності. 

 

3.   Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

1. Труднощі у навчанні та шляхи їх подолання: 

психодіагностичний інструментарій та коригуючі вправи. 

2. Психолого-педагогічний портрет дитини, яка 

характеризується труднощами у навчанні. 

Конспект першоджерела.   

20 

Разом:  60 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (10 годин) 

1. Розробка програми діагностики труднощів у навчанні та шляхи їх 

подолання: психодіагностичний інструментарій та коригуючі вправи. 

Психодіагностичний інструментарій: 

1. Діагностика психічних станів і емоційно-особистісної дезадаптації. 
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2. Сфери застосування тестів здібностей. 

3. Параметри творчої обдарованості. 

4. Основні підходи до вимірювання інтелекту. Теорії структури 

інтелекту. Ієрархічні теорії структури інтелекту. Моделі інтелекту за 

Терстоуном, Гілфордом, Айзенком, Кеттеллом, Стернбергом. Чинники, які 

впливають на інтелект. 

5. Класифікація основних методів психодіагностики інтелекту. Тест 

Біне–Сімона — родоначальник сучасних методів визначення рівня інтелекту. 

6. Дослідження особливостей стресових станів, агресивності, рівня 

тривожності. 

7. Оцінка нервово-психічного напруження, астенії, зниженого 

настрою. 

8. Проективні методики (малюнок неіснуючої тварини, тест руки, 

кінетичний малюнок сім’ї). Методика Басса-Даркі. 

9. Діагностика креативності. 

10. Діагностика агресивності. Карта спостережень. 

2. Психолого-педагогічний портрет дитини, яка характеризується 

труднощами у навчанні. 

10. Методи навчання 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

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

самостійне спостереження; 

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

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 
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3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

11. Методи контролю 

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

комбіноване опитування, метод письмового контролю, тестування, реферат, 

доповідь, презентація, перевірка зошитів, залік. 

12.Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Накопичу 

вальні бали/ 

Сума 

Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит 

3 
 40 300 

100 100 
В т.ч. КР1=20 

100 
В т.ч. КР2=20 

 

Оцінювання 3 кредити = 300балів 

(  99 -аудиторна; 201- самостійна робота) 

 

Кредит 1. 

(100 балів) 

Кредит 2. 

(100 балів) 

Кредит 3. 

(100 балів) 

Аудиторні (33 б) 

П.1 (11) 

П.2 (11) 

П. 3 (11) 

Аудиторні (33 б) 

П.4 (11) 

П.5 (11) 

П.6 (11) 

Аудиторні (33 б) 

П.7 (11) 

П. 8 (11) 

П.9 (6) 

П.10 (5) 

Сам. робота 1 (67 б.) 

 

 

 

Реферат (37) 

Словник (30) 

 

Сам. робота 2(67 б.) 

Контрольна  

робота 1 (20) 

 

Презентація (37) 

Тестування (10) 

 

Сам. робота 3 (67 б.) 

Контрольна  

робота 2 (20) 

 

Індивідуальне науково-

дослідне  завдання.  (37) 

Конспект першоджерела (10) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

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

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

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 
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13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

14. Рекомендована література 

Базова 

10. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник / І.М.Галян. – К.: 

Академвидав, 2011. – 464 с.  

11. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: 

Навчальний посібник. — К.: «ВД «Професіонал», 2009. — 208 с. 

12. Експериментальна психологія: навчальний посібник. Для студентів вищих 

навчальних закладів / О.І. Галян, І.М.Галян. – Київ: Академвидав, 2012. - 400 с. 

13. Класичні експерименти в психології. Навчальний посібник / Л.В. Копець. 

– К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 283 с.  

14. Корольчук М.С. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло; [за заг. ред. 

М.С.Корольчука]. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 400 с. 

15. Максименко С.Д. Експериментальна психологія. Підручник / С.Д. 

Максименко, Е.Л. Носенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 360 с.  

16. Основи практичної психології: Підручник / [В.Панок, Т. Титаренко, 

Н.Чепелєва та ін.]. – К.: Либідь, 2010. – 536 с. 

17. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології: кваліфікаційні 

та дипломні роботи : навч. посіб. / Л.П. Сергієнко. – К.: Професіонал, 2009. – 

240 с. 

18. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика: підручник / Л.Г. 

Терлецька. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 608 с. 

 

Допоміжна 

13. Бондарчук О. І. Навчальна програма дисципліни “Експериментальна 

психологія” (для бакалаврів). — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2010. - 15 с.  



 25 

14. Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень з 

психології:  навч. посіб. для студентів спеціальності 8.040101 - психологія / В. 

Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 360 с. 

15. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А. 

Голубева. – Дубна: Феникс, 2005. – 512 с.  

16. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов. – К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464 с. 

17. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. // 

Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А., 2-е издание,  СПб., 2000. -  560 с. 

18. Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть I. Методы исследования времени реакции человека.”. Сост. 

Грушевский В.А.. Николаев, 2001. - 28 c. 

19.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІ. “Ощущения”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 2001. - 

52 с. 

20.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІІ. ”Восприятие”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 2001. 

- 40 с. 

21.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть VI. ”Эмоции ”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 2001.- 52 

с. 

22.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть V. ”Мышление и речь ”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 

2001.- 48 с. 

23. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2009. 

24. Юрченко В. М. До проблеми психологічного вивчення сенсорно-

перцептивної сфери людини // Проблеми загальної та педагогічної психології: 
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Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / 

[за ред. С. Д. Максименка]. – Т. ХІІІ, част. 6. – Київ. – 2011. – С. 420-429. 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. pidruchniki.com/17370324/pedagogika/osnovi_simeynogo_vihovannya 

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

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

idey 

4. dnz37.klasna.com/uk/site/rozdumi-pro-simeine-vikho.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kspu.kr.ua/.../3834-tradytsiyi-simeynoho-vykhovannya-ditey-u-konteksti-idey
http://www.kspu.kr.ua/.../3834-tradytsiyi-simeynoho-vykhovannya-ditey-u-konteksti-idey
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Діагностика труднощів у навчанні та іх подолання» 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

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

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

лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання навчальної дисципліни, 

методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

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

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

матеріалів. Наукова робота виконується самостійно під керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, 

яка виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної 

студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального 

навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 

Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, цілісна 

частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань 
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відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-

методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним 

компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно 

самостійна, цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та 

практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою 

навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, 

необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в 

університеті в письмовій формі шляхом написання контрольно-екзаменаційних 

робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості 

виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та 

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

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

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

традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна модульна 

рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну 

діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – виконання та 
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захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, лабораторних 

робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента 

протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами теоретичного 

та практичного матеріалу, передбаченого змістовним модулем, який 

завершується обов’язковим написанням змістовної модульної рейтингової 

контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового 

контролю 

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

тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачений 

залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання 

результатів поточного та підсумкового контролю, встановлюються відповідно 

до критеріїв оцінювання теоретичної та практичної підготовки студента. 

Інформацію про розподіл балів та кількість змістовних модулів викладач 

зобов’язаний довести до відома студентів на початку вивчення навчальної 

дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного контролю 

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

для перевірки фактичного матеріалу відповідних змістовних модулів та 
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розв’язування задач. Письмово-усна форма змістовного модульного контролю 

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

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. 

Завдання ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії 

оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до відома 

студентів перед проведенням ЗМРКР. 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються студенти, 

які виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. ЗМРКР 

проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість письмової 

компоненти становить одну академічну годину. Якщо запланована письмово-

усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить після 

перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. 

Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи 

викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

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

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові. 

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

При виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним 

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

студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з 

іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, крім дозволених. 

Викладач зобов’язаний контролювати самостійність виконання студентом свого 

завдання та дотримання встановленого порядку проведення контрольного 

заходу. 
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При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку 

проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення контролю, 

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

оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

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

оцінюється нулем балів. 

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

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

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

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

контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то 

штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше 

ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

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

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

на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки цього 

завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри або 

визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути 

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

фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується підписами 

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

є остаточною. 

Методи контролю 

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

комбіноване опитування, метод письмового контролю, тестування, реферат, 

доповідь, презентація, перевірка зошитів, залік. 

 

«Діагностика труднощів у навчанні та їх подолання» 

 

Оцінювання 3 кредити = 300балів 

(  99 -аудиторна; 201- самостійна робота) 

 
Кредит 1. 

(100 балів) 

Кредит 2. 

(100 балів) 

Кредит 3. 

(100 балів) 

Аудиторні (33 б) 

П.1 (11) 

П.2 (11) 

П. 3 (11) 

Аудиторні (33 б) 

П.4 (11) 

П.5 (11) 

П.6 (11) 

Аудиторні (33 б) 

П.7 (11) 

П. 8 (11) 

П.9 (6) 

П.10 (5) 

Сам. робота 1 (67 б.) 

 

 

 

Реферат (37) 

Словник (30) 

 

Сам. робота 2(67 б.) 

Контрольна  

робота 1 (20) 

 

Презентація (37) 

Тестування (10) 

 

Сам. робота 3 (67 б.) 

Контрольна  

робота 2 (20) 

 

Індивідуальне науково-дослідне  

завдання.  (37) 

Конспект першоджерела (10) 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

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

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

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

 

3/задов./ зараховано 

 E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

 
Не зараховано 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

 

НАВЧАЛЬНО–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 

НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Діагностика труднощів у навчанні та іх подолання» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

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

 

 

 

 

Миколаїв 2017-2018
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Діагностика труднощів у навчанні та іх подолання» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

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

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Діагностика труднощів у навчанні та іх подолання» 

 

План лекційного заняття №1 

Кредит 1. Проблема труднощів у навчанні дітей. 

Лекція 1. Навчальна діяльність як одна з форм учіння. Чинники 

ефективності навчання. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту навчальної діяльності; усвідомити 

чинники ефективності навчання ; засвоїти навчальну діяльність як одну з  форм 

учіння. 

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

стійкий   інтерес  до  психолого-педагогічних   знань та  вміння  їх  

застосовувати  у  повсякденній  практичній педагогічній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

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

самостійне спостереження; 

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

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

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



 38 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

Базова література 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник / І.М.Галян. – 

К.: Академвидав, 2011. – 464 с.  

2. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: 

Навчальний посібник. — К.: «ВД «Професіонал», 2009. — 208 с. 

3. Експериментальна психологія: навчальний посібник. Для студентів 

вищих навчальних закладів / О.І. Галян, І.М.Галян. – Київ: Академвидав, 2012. - 

400 с. 

4. Класичні експерименти в психології. Навчальний посібник / 

Л.В. Копець. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. - 283 с.  

5. Корольчук М.С. Психодіагностика: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло; [за заг. 

ред. М.С.Корольчука]. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 400 с. 

6. Максименко С.Д. Експериментальна психологія. Підручник / С.Д. 

Максименко, Е.Л. Носенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 360 с.  

7. Основи практичної психології: Підручник / [В.Панок, Т. Титаренко, 

Н.Чепелєва та ін.]. – К.: Либідь, 2010. – 536 с. 

8. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології: 

кваліфікаційні та дипломні роботи : навч. посіб. / Л.П. Сергієнко. – К.: 

Професіонал, 2009. – 240 с. 

9. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика: підручник / Л.Г. 

Терлецька. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 608 с. 

Допоміжна література 

1. Бондарчук О. І. Навчальна програма дисципліни “Експериментальна 

психологія” (для бакалаврів). — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2010. - 15 с.  
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2. Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень з 

психології:  навч. посіб. для студентів спеціальності 8.040101 - психологія / В. 

Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 360 с. 

3. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А. 

Голубева. – Дубна: Феникс, 2005. – 512 с.  

4. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов. – К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464 с. 

5. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. // 

Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А., 2-е издание,  СПб., 2000. -  560 с. 

6. Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть I. Методы исследования времени реакции человека.”. Сост. 

Грушевский В.А.. Николаев, 2001. - 28 c. 

7.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІ. “Ощущения”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 2001. - 

52 с. 

8.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІІ. ”Восприятие”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 2001. 

- 40 с. 

9.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть VI. ”Эмоции ”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 2001.- 52 

с. 

10.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть V. ”Мышление и речь ”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 

2001.- 48 с. 

11. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2009. 

12. Юрченко В. М. До проблеми психологічного вивчення сенсорно-

перцептивної сфери людини // Проблеми загальної та педагогічної психології: 
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Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України / 

[за ред. С. Д. Максименка]. – Т. ХІІІ, част. 6. – Київ. – 2011. – С. 420-429. 

План лекційного заняття 

1. Научіння, навчання та учіння. Навчальна діяльність. 

2. Загальна характеристика навчальної діяльності та її структура. 

3. Типи та види навчання. 

4. Мотивація учіння. 

5. Чинники ефективності навчання. 

6. Способи активізації навчальної діяльності школярів. 

Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 
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7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №2 

Кредит 1. Проблема труднощів у навчанні дітей. 

Лекція 2. Неуспішність, її причини та запобігання.  

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту неуспішності; усвідомити чинники 

та причини неуспішності; засвоїти особливості запобігання неуспішності.. 

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

стійкий   інтерес  до  психолого-педагогічних   знань та  вміння  їх  

застосовувати  у  повсякденній  практичній педагогічній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

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

самостійне спостереження; 

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

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

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

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 
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матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

Базова література 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник / І.М.Галян. – К.: 

Академвидав, 2011. – 464 с.  

2. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: 

Навчальний посібник. — К.: «ВД «Професіонал», 2009. — 208 с. 

3. Експериментальна психологія: навчальний посібник. Для студентів 

вищих навчальних закладів / О.І. Галян, І.М.Галян. – Київ: Академвидав, 

2012. - 400 с. 

4. Класичні експерименти в психології. Навчальний посібник / 

Л.В. Копець. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. 

- 283 с.  

5. Корольчук М.С. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло; [за заг. ред. 

М.С.Корольчука]. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 400 с. 

6. Максименко С.Д. Експериментальна психологія. Підручник / С.Д. 

Максименко, Е.Л. Носенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 

360 с.  

7. Основи практичної психології: Підручник / [В.Панок, Т. Титаренко, 

Н.Чепелєва та ін.]. – К.: Либідь, 2010. – 536 с. 

8. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології: 

кваліфікаційні та дипломні роботи : навч. посіб. / Л.П. Сергієнко. – К.: 

Професіонал, 2009. – 240 с. 

9. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика: підручник / Л.Г. 

Терлецька. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 608 с. 

Допоміжна література 
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1. Бондарчук О. І. Навчальна програма дисципліни “Експериментальна 

психологія” (для бакалаврів). — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2010. - 

15 с.  

2. Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень з 

психології:  навч. посіб. для студентів спеціальності 8.040101 - 

психологія / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К. : Центр учбової 

літератури, 2009. – 360 с. 

3. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А. 

Голубева. – Дубна: Феникс, 2005. – 512 с.  

4. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464 с. 

5. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. // 

Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А., 2-е издание,  СПб., 2000. -  560 

с. 

6. Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть I. Методы исследования времени реакции 

человека.”. Сост. Грушевский В.А.. Николаев, 2001. - 28 c. 

7.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІ. “Ощущения”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001. - 52 с. 

8.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІІ. ”Восприятие”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001. - 40 с. 

9.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть VI. ”Эмоции ”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 

2001.- 52 с. 

10.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть V. ”Мышление и речь ”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001.- 48 с. 
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11. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2009. 

12. Юрченко В. М. До проблеми психологічного вивчення сенсорно-

перцептивної сфери людини // Проблеми загальної та педагогічної 

психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. 

Г. С. Костюка НАПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Т. ХІІІ, 

част. 6. – Київ. – 2011. – С. 420-429. 

План лекційного заняття 

1. Причини неуспішності учнів в навчанні (внутрішні і зовнішні). 

2. Категорії неуспішності учнів та типи невстигаючих учнів 

3. Характеристика типів учнів, які  мають проблеми у навчанні 

4. Карта психолого–педагогічних спостережень учня, який має проблеми 

дезадаптації у навчанні. 

Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  
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Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №3 

Кредит 2. Вікова динаміка труднощів у навчанні: причини 

виникнення та шляхи їх подолання. 

Лекція 3. Труднощі у навчальній діяльності дітей дошкільного віку, 

молодшого шкільного віку, підліткового віку,  та їх подолання.  

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо вікової динаміки труднощів у навчанні; 

усвідомити причини виникнення; засвоїти особливості шляхи подолання 

неуспішності.. 

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

стійкий   інтерес  до  психолого-педагогічних   знань та  вміння  їх  

застосовувати  у  повсякденній  практичній педагогічній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

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

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 
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2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

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

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Література:  

Базова література 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник / І.М.Галян. – К.: 

Академвидав, 2011. – 464 с.  

2. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: 

Навчальний посібник. — К.: «ВД «Професіонал», 2009. — 208 с. 

3. Експериментальна психологія: навчальний посібник. Для студентів 

вищих навчальних закладів / О.І. Галян, І.М.Галян. – Київ: Академвидав, 

2012. - 400 с. 

4. Класичні експерименти в психології. Навчальний посібник / 

Л.В. Копець. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. 

- 283 с.  

5. Корольчук М.С. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло; [за заг. ред. 

М.С.Корольчука]. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 400 с. 

6. Максименко С.Д. Експериментальна психологія. Підручник / С.Д. 

Максименко, Е.Л. Носенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 

360 с.  

7. Основи практичної психології: Підручник / [В.Панок, Т. Титаренко, 

Н.Чепелєва та ін.]. – К.: Либідь, 2010. – 536 с. 
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8. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології: 

кваліфікаційні та дипломні роботи : навч. посіб. / Л.П. Сергієнко. – К.: 

Професіонал, 2009. – 240 с. 

9. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика: підручник / Л.Г. 

Терлецька. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 608 с. 

Допоміжна література 

1. Бондарчук О. І. Навчальна програма дисципліни “Експериментальна 

психологія” (для бакалаврів). — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2010. - 

15 с.  

2. Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень з 

психології:  навч. посіб. для студентів спеціальності 8.040101 - 

психологія / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К. : Центр учбової 

літератури, 2009. – 360 с. 

3. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А. 

Голубева. – Дубна: Феникс, 2005. – 512 с.  

4. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464 с. 

5. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. // 

Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А., 2-е издание,  СПб., 2000. -  560 

с. 

6. Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть I. Методы исследования времени реакции 

человека.”. Сост. Грушевский В.А.. Николаев, 2001. - 28 c. 

7.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІ. “Ощущения”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001. - 52 с. 

8.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІІ. ”Восприятие”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001. - 40 с. 
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9.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть VI. ”Эмоции ”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 

2001.- 52 с. 

10.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть V. ”Мышление и речь ”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001.- 48 с. 

11. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2009. 

12. Юрченко В. М. До проблеми психологічного вивчення сенсорно-

перцептивної сфери людини // Проблеми загальної та педагогічної 

психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. 

Г. С. Костюка НАПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Т. ХІІІ, 

част. 6. – Київ. – 2011. – С. 420-429. 

 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 
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Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

 

План лекційного заняття №4 

Кредит 2. Вікова динаміка труднощів у навчанні: причини 

виникнення та шляхи їх подолання. 

Лекція 4.    Характеристика «важкої» дитини. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо характеристик «важкої» дитини; 

усвідомити особливості «важкої дитни»; засвоїти особливості організації 

навчання і виховання «важкої дитини». 

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

стійкий   інтерес  до  психолого-педагогічних   знань та  вміння  їх  

застосовувати  у  повсякденній  практичній педагогічній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

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

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

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

самостійне спостереження; 
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3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

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

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

План лекції: 

1. Поняття «важка дитина», поняття «важковиховуваність». 

2. Групи «важких» дітей. 

3. Причини появи важких дітей і підлітків. 

4. Сучасні причини появи важких дітей. 

Література:  

Базова література 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник / І.М.Галян. – К.: 

Академвидав, 2011. – 464 с.  

2. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: 

Навчальний посібник. — К.: «ВД «Професіонал», 2009. — 208 с. 

3. Експериментальна психологія: навчальний посібник. Для студентів 

вищих навчальних закладів / О.І. Галян, І.М.Галян. – Київ: Академвидав, 

2012. - 400 с. 

4. Класичні експерименти в психології. Навчальний посібник / 

Л.В. Копець. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. 

- 283 с.  

5. Корольчук М.С. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло; [за заг. ред. 

М.С.Корольчука]. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 400 с. 
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6. Максименко С.Д. Експериментальна психологія. Підручник / С.Д. 

Максименко, Е.Л. Носенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 

360 с.  

7. Основи практичної психології: Підручник / [В.Панок, Т. Титаренко, 

Н.Чепелєва та ін.]. – К.: Либідь, 2010. – 536 с. 

8. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології: 

кваліфікаційні та дипломні роботи : навч. посіб. / Л.П. Сергієнко. – К.: 

Професіонал, 2009. – 240 с. 

9. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика: підручник / Л.Г. 

Терлецька. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 608 с. 

Допоміжна література 

1. Бондарчук О. І. Навчальна програма дисципліни “Експериментальна 

психологія” (для бакалаврів). — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2010. - 

15 с.  

2. Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень з 

психології:  навч. посіб. для студентів спеціальності 8.040101 - 

психологія / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К. : Центр учбової 

літератури, 2009. – 360 с. 

3. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А. 

Голубева. – Дубна: Феникс, 2005. – 512 с.  

4. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464 с. 

5. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. // 

Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А., 2-е издание,  СПб., 2000. -  560 

с. 

6. Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть I. Методы исследования времени реакции 

человека.”. Сост. Грушевский В.А.. Николаев, 2001. - 28 c. 
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7.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІ. “Ощущения”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001. - 52 с. 

8.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІІ. ”Восприятие”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001. - 40 с. 

9.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть VI. ”Эмоции ”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 

2001.- 52 с. 

10.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть V. ”Мышление и речь ”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001.- 48 с. 

11. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2009. 

12. Юрченко В. М. До проблеми психологічного вивчення сенсорно-

перцептивної сфери людини // Проблеми загальної та педагогічної 

психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. 

Г. С. Костюка НАПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Т. ХІІІ, 

част. 6. – Київ. – 2011. – С. 420-429. 

 

Структура лекційного заняття №4 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  
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Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 

План лекційного заняття №5 

Кредит 2. Діагностика труднощів у навчальній діяльності. 

Лекція 5.    Діагностика неуспішності. Діагностика труднощів у 

навчанні читання та письма. 

Мета:  

- оволодіти знаннями щодо змісту діагностики неуспішності; 

усвідомити особливості діагностики труднощів»; засвоїти особливості 

діагностики труднощів у навчанні читання та письма. 

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

стійкий   інтерес  до  психолого-педагогічних   знань та  вміння  їх  

застосовувати  у  повсякденній  практичній педагогічній  діяльності;  

- виховувати самостійність, організованість, зосередженість, 

активність, пізнавальний інтерес, відповідальність за майбутню професію.  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 
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1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

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

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

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

самостійне спостереження; 

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

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

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

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

План лекції: 

1. Комплекс діагностичних процедур щодо виявлення причин неуспішності 

учня 

2. Порушення читання, письма, лічби (алексія, дислексія, аграфія, дисграфія, 

акалькулія, дискалькулія) 

 

Література:  

Базова література 

1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник / І.М.Галян. – К.: 

Академвидав, 2011. – 464 с.  

2. Горбунова В.В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: 

Навчальний посібник. — К.: «ВД «Професіонал», 2009. — 208 с. 

3. Експериментальна психологія: навчальний посібник. Для студентів 

вищих навчальних закладів / О.І. Галян, І.М.Галян. – Київ: Академвидав, 

2012. - 400 с. 



 55 

4. Класичні експерименти в психології. Навчальний посібник / 

Л.В. Копець. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2010. 

- 283 с.  

5. Корольчук М.С. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло; [за заг. ред. 

М.С.Корольчука]. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 400 с. 

6. Максименко С.Д. Експериментальна психологія. Підручник / С.Д. 

Максименко, Е.Л. Носенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 

360 с.  

7. Основи практичної психології: Підручник / [В.Панок, Т. Титаренко, 

Н.Чепелєва та ін.]. – К.: Либідь, 2010. – 536 с. 

8. Сергієнко Л. П. Основи наукових досліджень у психології: 

кваліфікаційні та дипломні роботи : навч. посіб. / Л.П. Сергієнко. – К.: 

Професіонал, 2009. – 240 с. 

9. Терлецька Л.Г. Вікова психологія і психодіагностика: підручник / Л.Г. 

Терлецька. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 608 с. 

Допоміжна література 

1. Бондарчук О. І. Навчальна програма дисципліни “Експериментальна 

психологія” (для бакалаврів). — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2010. - 

15 с.  

2. Бочелюк В. Й. Методика та організація наукових досліджень з 

психології:  навч. посіб. для студентів спеціальності 8.040101 - 

психологія / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К. : Центр учбової 

літератури, 2009. – 360 с. 

3. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность / Э.А. 

Голубева. – Дубна: Феникс, 2005. – 512 с.  

4. Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов. – 

К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 464 с. 
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5. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. // 

Под ред. Крылова А.А., Маничева С.А., 2-е издание,  СПб., 2000. -  560 

с. 

6. Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть I. Методы исследования времени реакции 

человека.”. Сост. Грушевский В.А.. Николаев, 2001. - 28 c. 

7.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІ. “Ощущения”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001. - 52 с. 

8.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть IІІ. ”Восприятие”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001. - 40 с. 

9.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть VI. ”Эмоции ”. Сост. Грушевский В.А. Николаев, 

2001.- 52 с. 

10.  Практикум по экспериментальной психологии. Методические 

рекомендации. Часть V. ”Мышление и речь ”. Сост. Грушевский В.А. 

Николаев, 2001.- 48 с. 

11. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької 

діяльності: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2009. 

12. Юрченко В. М. До проблеми психологічного вивчення сенсорно-

перцептивної сфери людини // Проблеми загальної та педагогічної 

психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. 

Г. С. Костюка НАПН України / [за ред. С. Д. Максименка]. – Т. ХІІІ, 

част. 6. – Київ. – 2011. – С. 420-429. 

Структура лекційного заняття №5 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 



 57 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

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

Мотивація навчальної діяльності студента. 

Мотивація навчальної діяльності студента. Міжпредметні зв’язки.  

Ознайомлення з планом лекційного заняття.  

Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети, їх зміст і послідовність.  

Реалізація тез лекції з підведенням підсумків кожного питання.  

6. Підведення підсумків заняття 

Закріплення пройденого матеріалу. 

Підведення підсумків лекційного  заняття. Відповіді на питання. Тестування. 

7.Самостійна робота. 

Настанови щодо самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття. 

Повідомлення теми наступного заняття. 
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Тест з дисципліни 

ЗРАЗОК 

1. Тести з дисципліни «Діагностика труднощів у навчанні та їх подолання» 

1.Навчальна діяльність це 

А) це учіння школяра, що відбувається в умовах навчання. Навчальна 

діяльність формується в процесі навчання. 

Б) сприяння засвоєнню загальних способів дій і наукових понять, що передує 

розв’язанню завдань; 

В) спрямованість на оволодіння навчальним матеріалом та розв’язання 

навчальних завдань; 

Г) навчальні дії об’єднуються в цілісні акти діяльності, підпорядковані 

досягненню більш віддаленої мети; пізнавальний інтерес набуває стійкого 

характеру, починаючи виконувати функцію смислоутворюючого мотиву; 

формується дія контролю і оцінки; 

2.Хто виділив типи орієнтовної основи діяльності і відповідно  типи навчання: 

А)Г.С.Костюк 

Б) П.Я. Гальперін 

В)Л.С.Виготський 

Г)В.О.Сухомлинський 

3. Скільки типів навчання виділив П.Я.Гальперін 

А)2 

Б)1 

В)7 

Г)3 

4.Мотивація учіння –це: 

А) прагнення проявити інтелектуальну активність, міркувати, долати перешкоди 

в процесі розв'язування завдань. 

Б) обов'язку і відповідальності перед собою, учнями, учителями, батьками, 

суспільством; самовдосконалення (усвідомлення значення професійних знань, 

розвитку активності); 
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В) комплекс мотивів, які спонукають і спрямовують пізнавальну 

діяльність учнів, визначають її успішність. 

Г) прагнення одержати схвалення, моральну чи матеріальну винагороду; 

бажання бути "першим", мати високий професійний рейтинг. 

5. Стільки груп мотивів взаємодіють у системі мотивації учіння: 

А)2 

Б)3 

В)4 

Г)5 

6.Негативне явище, що заважає своєчасній повноцінній соціалізації дитини, 

гармонійному розвитку особистості, перешкоджає подальшій успішності в 

навчанні, загальній соціально-психологічній адаптації: 

А) Рання шкільна дезадаптація 

Б)дезадаптація 

В)шкільна дезадаптація  

Г)психологічна дезадаптація 

7. Головними педагогічними принципами взаємин між класним керівником і 

учнем є 

а) спільна відповідальність;  

б) взаємопоступливість; 

в) взаємоактивність; 

 г) взаєморозуміння;  

ґ) самостійність; 

д) системність і послідовність;  

е) безперервність і наступність. 

8. Конфлікт між учнем і класним керівником виникає на тлі… 

а) придушення самостійності; 

б) безавторитетності педагога; 

в) факту прямої фізичної дії на учня; 

г) приниження гідності учня. 



 61 

9. Вид діяльності класного керівника, що передбачає спрямування виховних 

зусиль усіх педагогів, батьків і представників громадськості на позитивні 

результати у вихованні усіх учнів, належить до… функції : 

а) дослідницько-творчої; 

 б) організаторської; 

в) координаційної;  

г) виховної. 

10. Новою ланкою, яка з’являється під час опосередкованого впливу педагога-

вихователя на вихованця, є… 

а) батьки; 

 б) колектив;  

в) друзі; 

 г) адміністрація школи. 

11. Назвіть форми позакласної виховної роботи… 

а) класна година, етична бесіда, зустрічі з відомими людьми, обговорення книг, 

масові свята, конкурси, змагання; 

б) масові свята, факультативи, олімпіади, бесіди, класні години, гуртки; 

в) виховні години, факультативні заняття, свята, бесіди, читацькі 

конференції. 

12. Серед форм виховної роботи, яку здійснює класний керівник, до форм 

роботи з батьками належить… 

а) анкета думок; 

 б) дні колективного відпочинку; 

 в) день сім’ї; 

г) конкурси; 

 ґ) узагальнення досвіду батьків;  

д) ділові зустрічі; 

е) батьківські вечорниці; 

 є) диспути. 
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13. Важливе місце у системі організаційно-педагогічної діяльності класного 

керівника із сім’єю посідає:… 

а) індивідуальна робота з батьками; 

б) діяльність батьківського комітету; 

в) робота з неповними та неблагополучними сім’ями. 

14. Деякі форми поведінки виникають автоматично, без будь-якого учіння. Як 

називають такі форми: 

а) рефлекси; 

б) асоціації; 

в) переживания; 

г) реакції. 

15. Учіння – це: 

а) активна цілеспрямована діяльність, яка полягає у засвоєнні знань, 

навичок та умінь, способів їх набуття, форм поведінки та видів діяльності;  

б) зовнішня і внутрішня активність учнів;   

в) умова всебічного психологічного розвитку людини;  

г) засвоєння досвіду. 

16. Навчальність – це:  

а) здатність до засвоєння будь-якого навчального матеріалу;  

б) здатність до засвоєння окремих видів навчального матеріалу;  

в) загальна та спеціальна здатність до засвоєння навчального матеріалу;  

г) індивідуальні особливості швидкості та якості засвоєння учнем знань, 

умінь і навичок у процесі навчання. 

17. Учіння полімотивоване. Визначте, які з наведених мотивів належать до 

внутрішньої мотивації:  

а) задоволення від самого процесу учіння;  

б) прямий результат діяльності;  

в) винагорода за діяльність;  

г) потреба в пошуку істотно нового. 

18.Причинами неуспішності є:  
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а) відсутність бажання вчитися;  

б) низька здатність до навчання;  

в) відсутність бажання і здатності до навчання;               

г) відсутність чудодійних методів навчання. 

19.Навчання – це :  

а)передача досвіду молодому поколінню;  

  б)групова діяльність учнів, дії яких спрямовані на досягнення навчальних 

цілей;  

          в)єдність викладання і учіння та співробітництво вчителя й учнів;  

          г)управління навчальною діяльністю учнів. 

20. Оберіть моделі навчання : 

          а) розвивальне;  

          б) теоретичне ;  

          в) інформаційне ;  

          г) операціональне. 

21. Визначте, яке положення відповідає теорії Л.С. Виготського про зв'язок 

навчання та психічного розвитку: 

а) вони відбуваються не одночасно та за різними законами ;  

б) навчання та психічний розвиток відбуваються паралельно; 

     в)  навчання йде попереду психічного розвитку; 

     г) навчання йде за психічним розвитком. 

22. Успіхи у навчанні школярів повністю залежать від: 

а) здатності школярів до навчання;  

б) можливостей вчителя навчати учнів;  

в) чудодійних методів навчання 

     г) уміння вчителя працювати в “зоні найближчого розвитку” дитини, 

включивши її у відповідну діяльність.  

23. Оберіть способи забезпечення мотивації  навчальної діяльності: 

а) практична значущість і пізнавальний інтерес;  

б) власний розвиток;  
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в) можливість самореалізації ;  

г) вправляння, щоб домогтися виявлення активності від учня. 

24. Індивідуальний підхід до учнів у вихованні передбачає: 

а) врахування їх статевих, вікових особливостей; 

б) врахування їх диференційно-психологічних особливостей; 

в) врахування їх індивідуально-психологічних особливостей; 

г) правильна відповідь не вказана. 

25.Провідною називають діяльність, в якій (від якої): 

а) формуються або перебудовуються окремі психічні процеси; 

б) формуються або перебудовуються основні психічні процеси; 

в) залежать основні психологічні зміни кожного періоду розвитку; 

г) залежать психологічні зміни кожного періоду  розвитку дитини. 

26. Основною умовою цілеспрямованого впливу на особистість дитини, на 

формування у неї необхідної ієрархії потреб,  мотивів і цілей є: 

а) організація провідного типу діяльності; 

б) спеціальна організація діяльності; 

в) спеціальна організація провідного типу діяльності; 

г) провідний тип діяльності. 
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Діагностика труднощів у навчанні та іх подолання» 

 

1. Загальні положення 

У ході опрацювання змістових кредитів  курсу рекомендуємо використовувати 

такі види робіт: 

• конспектування змісту тем кредиту або підготовка розгорнутого 

тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих питань із 

наступним їх самостійним вивченням; 

• самостійне опрацювання тем змістовних кредитів  курсу: анотація 

прочитаної наукової літератури з курсу, складання бібліографічного 

опису, виконання тестів, конспектування першоджерел; 

• виконання завдань для самоконтролю. 

2. Загальні вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття з дисципліни дають можливість студенту самостійно 

опрацювати зміст матеріалу навчальної дисципліни, з яким він частково 

ознайомлюється у процесі лекційних занять. У цьому аспекті практичні та 

лабораторні заняття є тим додатковим комплексом, який розширює та збагачує 

арсенал знань студентів з навчальної дисципліни й активує його навчальну та 

пізнавальну діяльність. 

Якісна підготовка до практичних занять передбачає готовність студентів до 

обговорення пропонованих питань і вільне володіння матеріалом в межах теми 

практичного (лабораторного) заняття. 

Підготовку до практичних (лабораторних) занять доцільно починати з 

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

розгорнутого тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих 

питань, оскільки таке опрацювання матеріалу полегшує його засвоєння й може 

бути використано в подальшому для підготовки до підсумкового заняття та 

іспиту. При виконанні конспектів необхідно фіксувати джерело, звідки взято 

матеріал (бажано з посиланнями на сторінки). 

Використання ксерокопій підручників або іншої рекомендованої літератури 

доцільно лише у процесі попередньої самостійної підготовки, оскільки в такій 

формі навчальний матеріал мінімально структурується, а, отже, гірше 

запам’ятовується й відтворюється студентом. 

2. Вимоги підготовки до практичних занять 

Практичні заняття передбачають опрацювання та засвоєння отриманої 

теоретичної інформації. Вони сприяють закріпленню знань з певних тем, 

активізації роботи студентів, виявленню їхніх індивідуальних здібностей, 

забезпечують розвиток професійного творчого мислення, пізнавальної мотивації 

і професійного використання знань майбутніх практичних психологів у 

реальних навчальних умовах, а також вільне володіння мовою психологічної 

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

самостійного вивчення студентом програмного матеріалу, обговорення на 

заняттях результатів пізнавальної діяльності та поглиблення отриманих 

тематичних знань у процесі виконання практичних вправ. 

Основна мета практичних занять – організація роботи студента з навчальною 

та науковою літературою, яка стосується найважливіших складних питань теми 

або таких, які недостатньо висвітлювалися на лекційних заняттях. При 

обговоренні таких питань студенти мають засвоїти навички узагальнення 

опрацьованого матеріалу, його доцільного аргументування, опонування точок 

зору співрозмовника, здійснення наукової дискусії. 



 68 

Алгоритм підготовки до практичних  занять 

Підготовка студентів до практичних занять передбачає таку послідовність 

роботи: 

1. Ознайомлення з проблемними питаннями для обговорення на 

практичному занятті. 

2. Опрацювання опорного конспекту відповідної лекції. 

3. Самостійне ознайомлення з науковою літературою, дослідницькими 

матеріалами, Інтернет-ресурсами з питань відповідної теми практичного 

заняття. 

4. Визначення сутності незнайомих термінів. Для їх опанування варто 

скористатися психологічними словниками або відповідним розділом 

підручника зі списку рекомендованої літератури. 

5. Виконання завдань для самостійної роботи за відповідною темою 

практичного заняття. 

6. Відповідь на питання самоконтролю. 

7. Здійснення самодослідження за визначеною методикою і створення 

рекомендацій за результатами дослідження (для лабораторних занять). 

8. Підсумком роботи студента є вільне орієнтування у питаннях практичного 

заняття та наукових статтях, рекомендованих до опрацювання, здатність 

висловити власну думку та відстояти її у навчальному діалозі під час 

практичного заняття. 

3. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів 

В процесі вивчення дисципліни використовуються такі види контролю. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час викладання аудиторних і позааудиторних занять. Форми проведення 

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

вивчення окремого кредиту за результатами теоретичного і практичного 

матеріалу, передбаченого кредитом. Форми проведення контролю обираються 

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

практичних занять або в позааудиторний час. До контролю допускаються 

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

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Проблема труднощів у навчанні дітей.  

1.  Практична робота  1.  Види учіння та структура 

начальної діяльності. 

2 

2. Практична робота 2.  Особливості оволодіння учнями 

навчальною діяльністю. 

2 

3. Практична робота 3.  Особливості розвитку вмінь 

самостіно вчитися. 

2 

 Кредит 2. Вікова динаміка труднощів у навчанні: 

причини виникнення та шляхи їх подолання. 

 

4 Практична робота  4.  Характеристика труднощів у 

навчанні  дітей дошкільного віку, причини виникнення та 

шляхи подолання. 

2 

5 Практична робота 5. Характеристика труднощів у 

навчанні дітей молодого шкільного віку, причини 

виникнення та шляхи подолання. 

2 

6 Практична робота 6.  Характеристика труднощів у 

навчанні  дітей підліткового віку, причини виникнення та 

шляхи подолання. 

2 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ ТА ДИПЛОМНІ ПРОЕКТИ 

 

«Діагностика труднощів у навчанні та іх подолання» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

 

 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

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

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРОТОРНИХ ЗАНЯТЬ,  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКІВ 

 

«Діагностика труднощів у навчанні та іх подолання» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

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

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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Структура навчальної дисципліни 

 
Назви кредитів тем Кількість годин 

Усього у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Проблема труднощів у навчанні дітей. 

Лекція 1.  Навчальна діяльність як одна з форм 

учіння. Чинники ефективності навчання. 

 2  - -  

Лекція 2.  Неуспішність, її причини та 

запобігання.  

 2  - -  

Практична робота  1.  Види учіння та структура 

начальної діяльності.  

  2 - -  

Практична робота 2.  Особливості оволодіння 

учнями навчальною діяльністю. 

  2 - -  

Практична робота 3.  Особливості розвитку 

вмінь самостіно вчитися.  

  2    

Самостійна робота  № 1.  

3. Реферат.  

Психолого-педагогічні чинники 

ефективності навчання. 

4. Словник. 

 

     20 

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Вікова динаміка труднощів у навчанні: причини виникнення та шляхи їх 

подолання. 

Лекція 3. Труднощі у навчальній діяльності дітей 

молодшого шкільного віку, підліткового віку,  та 

їх подолання.  

 2  - -  

Лекція 4.   Характеристика «важкої» дитини.  2     

Практична робота  4.  Характеристика 

труднощів у навчанні  дітей дошкільного віку, 

причини виникнення та шляхи подолання. 

  2    

Практична робота 5. Характеристика труднощів 

у навчанні дітей молодого шкільного віку, 

причини виникнення та шляхи подолання. 

  2    

Практична робота 6.  Характеристика труднощів 

у навчанні  дітей підліткового віку, причини 

виникнення та шляхи подолання. 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: Труднощі у 

навчанні та шляхи їх подолання. 

Розробка тестів. (30 тестів: 10 тестів за кожним 

кредитом, 4 варіанти відповіді) 

     20 

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

5. Навчальна діяльність як одна з форм 

учіння. Чинники ефективності навчання. 

6. Неуспішність, її причини та запобігання. 

7. Характеристика «важкої» дитини. 
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8. Труднощі у навчальній діяльності дітей 

молодшого шкільного віку, підліткового віку та 

їх подолання. 

КРЕДИТ 2 30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Діагностика труднощів у навчальній діяльності. 

Лекція 5.  Діагностика неуспішності. Діагностика 

труднощів у навчанні читання та письма. 

 2  - -  

Практична робота  7.  Дислексія та дисграфія у 

дітей, засоби діагностики. 

  2    

Практична робота  8.  Діагностика неуспішності 

у навчанні. 

  2    

Практична  робота 9.  Корекція труднощів у 

навчанні. 

   2    

Практична робота 10.  Особливості роботи з 

батьками «важких» дітей. 

  2    

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

3. Програма діагностики труднощів у 

навчанні та шляхи їх подолання: 

психодіагностичний інструментарій та 

коригуючі вправи. 

4. Психолого-педагогічний портрет дитини, 

яка характеризується труднощами у 

навчанні. 

Конспект першоджерела.   

    10  

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

5. Діагностика неуспішності. 

Діагностика труднощів у навчанні читання та 

письма. 

6. Дислексія та дисграфія у дітей, 

засоби діагностики. 

7. Діагностика неуспішності у 

навчанні. 

8. Особливості роботи з батьками 

«важких» дітей. 

     10 

КРЕДИТ 3 
30 2 8 - 10 10 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
90 10 20 - 10 50 
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Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Проблема труднощів у навчанні дітей.  

1.  Практична робота  1.  Види учіння та структура 

начальної діяльності. 

2 

2. Практична робота 2.  Особливості оволодіння учнями 

навчальною діяльністю. 

2 

3. Практична робота 3.  Особливості розвитку вмінь 

самостіно вчитися. 

2 

 Кредит 2. Вікова динаміка труднощів у навчанні: 

причини виникнення та шляхи їх подолання. 

 

4 Практична робота  4.  Характеристика труднощів у 

навчанні  дітей дошкільного віку, причини виникнення та 

шляхи подолання. 

2 

5 Практична робота 5. Характеристика труднощів у 

навчанні дітей молодого шкільного віку, причини 

виникнення та шляхи подолання. 

2 

6 Практична робота 6.  Характеристика труднощів у 

навчанні  дітей підліткового віку, причини виникнення та 

шляхи подолання. 

2 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ, 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Діагностика труднощів у навчанні та іх подолання» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

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

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧА  

З ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Діагностика труднощів у навчанні та іх подолання» 

                                                   

Ступінь магістра  

Галузь знань 01 Освіта 

012. Дошкільна освіта 
Код та найменування спеціальності 

 

Автори: 

Доцент Михальченко Н.В. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

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

 

 

 

Миколаїв 2017-2018 
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Інструктивно-методичні матеріали  з дисципліни  

«Діагностика труднощів у навчанні та їх подолання» 

для студентів 718 групи,  денної форми навчання 

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –  3 

Галузь знань 

01  Освіта 

 Варіативна 

 Напрям підготовки 

012 

Дошкільна освіта 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 10 
Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 

Дошкільна освіта  

Рік підготовки: 

2017 2018 

Семестр 

Загальна кількість годин 

90 

3  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 1,7 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

10  

Практичні, семінарські 

20  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60  

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

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

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

Контрольні роботи -2 

Загальні вимоги до організації роботи студента : 

1. Зошит для лекційних робіт 

2. Зошит для контрольних робіт 

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

студента.  

4. Папка з матеріалами  самостійної  роботи студента. 
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Структура навчальної дисципліни 

«Діагностика труднощів у навчанні та їх подолання» 

Назви кредитів тем Кількість годин 

Усього у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит  1 . Проблема труднощів у навчанні дітей. 

Лекція 1.  Навчальна діяльність як одна з форм 

учіння. Чинники ефективності навчання. 

7. Научіння, навчання та учіння. Навчальна 

діяльність. 

8. Загальна характеристика навчальної діяльності та 

її структура. 

9. Типи та види навчання. 

10. Мотивація учіння. 

11. Чинники ефективності навчання. 

12. Способи активізації навчальної діяльності 

школярів. 

 2  - -  

Лекція 2.  Неуспішність, її причини та запобігання.  

5. Причини неуспішності учнів в навчанні 

(внутрішні і зовнішні). 

6. Категорії неуспішності учнів та типи 

невстигаючих учнів 

7. Характеристика типів учнів, які  мають проблеми 

у навчанні 

8. Карта психолого–педагогічних спостережень 

учня, який має проблеми дезадаптації у навчанні. 

 2  - -  

Практична робота  1.  Види учіння та структура 

начальної діяльності.  

1. Загальна характеристика навчальної діяльності та 

її структура. 

2. Типи та види навчання. 

3. Мотивація учіння. 

4. Чинники ефективності навчання. 

5. Способи активізації навчальної діяльності 

школярів. 

  2 - -  

Практична робота 2.  Особливості оволодіння учнями 

навчальною діяльністю.  

1. Психолого-педагогічна основи навчально-

пізнавальної діяльності учнів. 

2. Особливості оволодіння навчальною діяльністю  

  2 - -  

Практична робота 3.  Особливості розвитку вмінь 

самостійно вчитися.  

1. Система роботи  вчителя щодо формування 

навичок самостійної роботи   учнів 

2. Використання  методів, прийомів , які сприяють 

формуванню позитивної мотивації до навчання, 

розвитку творчих здібностей учнів 

3. Створення психолого-педагогічних умов у 

навчально - виховному процесі, що сприяють 

  2    
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збереженню здоров ‘ я. 

Самостійна робота  № 1.  

5. Реферат.  

Психолого-педагогічні чинники ефективності 

навчання. 

Особливості розвитку вмінь у дітей самостійно 

вчитися.  

Особливості оволодіння учнями навчальною 

діяльністю.  

Причини неуспішності учнів. 

Труднощі у навчальній діяльності дітей молодшого 

шкільного віку. 

6. Словник. 

     20 

КРЕДИТ 1 30 4 6 - - 20 

Кредит  2. Вікова динаміка труднощів у навчанні: причини виникнення та шляхи їх 

подолання. 

Лекція 3. Труднощі у навчальній діяльності дітей 

дошкільного віку, молодшого шкільного віку, 

підліткового віку,  та їх подолання.  

 2  - -  

Лекція 4.   Характеристика «важкої» дитини. 

5. Поняття «важка дитина», поняття 

«важковиховуваність». 

6. Групи «важких» дітей. 

7. Причини появи важких дітей і підлітків. 

8. Сучасні причини появи важких дітей. 

 2     

Практична робота  4.  Характеристика труднощів у 

навчанні  дітей дошкільного віку, причини виникнення 

та шляхи подолання. 

1. Соціальна ситуація розвитку дітей дошкільного 

віку, провідна діяльність дошкільнят, 

новоутворення. 

2. Особливості педагогічної запущеності 

дошкільнят. 

3. Ознаки соціальної та педагогічної запущеності 

дошкільнят. 

4. Особливості роботи вихователя з труднощами, які 

виникають у дошкільників. 

  2    

Практична робота 5. Характеристика труднощів у 

навчанні дітей молодого шкільного віку, причини 

виникнення та шляхи подолання. 

1. Соціальна ситуація розвитку дітей молодшого 

шкільного віку, провідна діяльність молодших 

школярів, новоутворення, криза вступу до школи. 

2. Трудності шкільної адаптації, шкільні страхи, 

шкільна тривожність. 

3. Особливості педагогічної запущеності молодших 

школярів. 

4. Ознаки соціальної та педагогічної запущеності 

дітей молодшого шкільного віку. 

5. Організація індивідуальної роботи з педагогічно 

  2    
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запущеними дітьми молодшого шкільного віку. 

Практична робота 6.  Характеристика труднощів у 

навчанні  дітей підліткового віку, причини виникнення 

та шляхи подолання. 

1. Соціальна ситуація розвитку дітей підліткового 

віку, провідна діяльність підлітків, 

новоутворення, підліткова криза. 

2. Особливості педагогічної занедбаності  підлітків. 

3. Ознаки соціальної та педагогічної занедбаності  

дітей підліткового віку. 

4. Специфіка роботи вчителя з різними категоріями 

важких підлітків. Організація індивідуальної 

роботи з педагогічно занедбані  підлітками. 

5. Акцентуації в характері підлітків та їх вплив на 

навчання. 

  2    

Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: Труднощі у навчанні та 

шляхи їх подолання (вікова динаміка). 

Розробка тестів. (30 тестів: 10 тестів за кожним 

кредитом, 4 варіанти відповіді) 

     20 

Контрольна робота 1.  

Перелік питань: 

9. Навчальна діяльність як одна з форм учіння. 

Чинники ефективності навчання. 

10. Неуспішність, її причини та запобігання. 

11. Характеристика «важкої» дитини. 

12. Труднощі у навчальній діяльності дітей 

дошкільного віку, молодшого шкільного віку, 

підліткового віку,  їх подолання. 

      

КРЕДИТ 2 30 4 6 - - 20 

Кредит  3. Діагностика труднощів у навчальній діяльності. 

Лекція 5.  Діагностика неуспішності. Діагностика 

труднощів у навчанні читання та письма. 

3. Комплекс діагностичних процедур щодо 

виявлення причин неуспішності учня 

4. Порушення читання, письма, лічби (алексія, 

дислексія, аграфія, дисграфія, акалькулія, 

дискалькулія) 

 2  - -  

Практична робота  7.  Дислексія та дисграфія у дітей, 

засоби діагностики. 

  2    

Практична робота  8.  Діагностика неуспішності у 

навчанні. 

1. Неуважність: причини, діагностування. 

2. Непосидючість: причини, діагностування. 

3. Сором’язливість: причини, діагностування. 

4. Брехливість: причини, діагностування.   

5. Дитина-шульга: причини, діагностування. 

6. Агресивна дитини: причини, діагностування. 

7. Гіперактивна дитина: причини, 

діагностування. 

8. Діти-ізгої: причини, діагностування. 

9. Тривожна дитини: причини, діагностування. 

  2    
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Практична  робота 9.  Корекція труднощів у 

навчанні. 

1. Неуважність: корекція, рекомендації. 

2. Непосидючість: корекція, рекомендації. 

3. Сором’язливість: корекція, рекомендації. 

4. Брехливість: корекція, рекомендації. 

5. Дитина-шульга: корекція, рекомендації. 

6. Агресивна дитини: корекція, рекомендації. 

7. Гіперактивна дитина: корекція, рекомендації. 

8. Діти-ізгої: корекція, рекомендації. 

9. Тривожна дитини: корекція, рекомендації. 

   2    

Практична робота 10.  Особливості роботи з 

батьками «невстигаючих» учнів. 

1. Мета і завдання діагностики сім’ї. 

2. Методи психолого-педагогічного вивчення сімї. 

3. Взаємозв’язок стилів виховання і особливостей 

становлення особистості дитини.  

4. Вплив неадекватного батьківського ставлення до 

дитини на відхилення в її психічному й 

особистісного розвитку.  

5. Особливості психолого-педагогічної діагностики 

сім’ї з проблемною дитиною. 

6. Діагностика стилів негармонійного сімейного 

виховання. 

7. Методика вивчення психологічного здоров’я сімї 

  2    

Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

5. Розробка програми діагностики труднощів у 

навчанні та шляхів їх подолання: 

психодіагностичний інструментарій та коригуючі 

вправи. 

6. Психолого-педагогічний портрет дитини, яка 

характеризується труднощами у навчанні. 

Конспект першоджерела.   

     20 

Контрольна робота 2. 

Перелік питань: 

9. Діагностика неуспішності. Діагностика 

труднощів у навчанні читання та письма. 

10. Дислексія та дисграфія у дітей, засоби 

діагностики. 

11. Діагностика неуспішності у навчанні. 

12. Особливості роботи з батьками «важких» 

дітей. 

      

КРЕДИТ 3 
30 2 8 - - 20 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ГОДИН: 
90 10 20 - - 60 
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«Діагностика труднощів у навчанні та їх подолання» 

 

Оцінювання 3 кредити = 300балів 

(  99 -аудиторна; 201- самостійна робота) 

 
Кредит 1. 

(100 балів) 

Кредит 2. 

(100 балів) 

Кредит 3. 

(100 балів) 

Аудиторні (33 б) 

П.1 (11) 

П.2 (11) 

П. 3 (11) 

Аудиторні (33 б) 

П.4 (11) 

П.5 (11) 

П.6 (11) 

Аудиторні (33 б) 

П.7 (11) 

П. 8 (11) 

П.9 (6) 

П.10 (5) 

Сам. робота 1 (67 б.) 

 

 

 

Реферат (37) 

Словник (30) 

 

Сам. робота 2(67 б.) 

Контрольна  

робота 1 (20) 

 

Презентація (37) 

Тестування (10) 

 

Сам. робота 3 (67 б.) 

Контрольна  

робота 2 (20) 

 

Індивідуальне науково-дослідне  

завдання.  (37) 

Конспект першоджерела (10) 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік 

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

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

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

 

3/задов./ зараховано 

 E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

 
Не зараховано 
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Термінологічний словник 

Активізація пізнавальної діяльності – така організація пізнавальної 

діяльності учнів, при якій навчальний матеріал стає предметом активних 

розумових і практичних дій кожного учня. 

Активний метод навчання – метод, що сприяє формуванню 

мотиваційного компоненту розумової культури, виробленню вміння 

самостійно, творчо мислити, розвивати організаторські здібності. 

Активні методи навчання – способи взаємодії учителя і учнів у процесі 

навчальної діяльності, які сприяють вихованню в учнів ініціативності й 

самостійності, міцному і глибокому засвоєнню знань, виробленню необхідних 

умінь і навичок, розвитку в них спостережливості, творчого мислення і уяви, 

пам’яті і мови. До А.М.Н. можна віднести пошукові, частково-пошукові, 

дослідницькі методи навчання, проблемний виклад матеріалу, різні види 

самостійної роботи учнів тощо. 

Активні форми проведення занять – форми організації навчального процесу, 

які передбачають колективне, публічне обговорення проблем, активну 

взаємодію учнів та вчителя, живий обмін думками між ними і спрямовані на 

вироблення правильного розуміння змісту досліджуваної теми, її 

Активність – дидактичний принцип, що вимагає від учителя такої 

організації процесу навчання, яка сприяє вихованню в учнів ініціативності та 

самостійності, міцному і глибокому засвоєнню знань, виробленню необхідних 

умінь і навичок, розвитку спостережливості, мислення і мовлення, пам'яті і 

творчої уяви. Цей принцип відображає активну роль особистості учня в 

навчанні, підкреслює, що він є суб'єктом навчання, а не пасивним його 

об'єктом. 

Активність особистості – здатність людини до свідомої трудової і 

соціальної діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення нею 

навколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння нею багатств 

матеріальної і духовної культури. Проявляється у творчості, вольових актах, 
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спілкуванні. 

Актуалізація (від лат. actualis – діяльний) – дія, що полягає у «вилученні» 

засвоєного матеріалу з довгострокової або короткочасної пам'яті для 

наступного використання його при впізнаванні, пригадуванні, спогаді або 

безпосередньому відтворенні. Актуалізація характеризується різним ступенем 

складності або легкості залежно від рівня збереження або забування матеріалу, 

Актуальність дослідження – обґрунтування того, що обрана для 

дослідження проблема (тема) становить безумовний інтерес для сучасної теорії 

та практики. 

Аналіз – логічний прийом і метод дослідження, який полягає в тому, що 

розглянутий предмет подумки або практично розкладається на складові 

частини (ознаки, властивості, відношення). Кожна з цих частин вивчається 

окремо для того, щоб виділені в ході аналізу частини з’єднати за допомогою 

іншого логічного прийому – синтезу – у єдине ціле, збагачене новими 

знаннями. Аналіз по-іншому називають аналітичним методом навчально- 

пізнавальної діяльності, який використовується при вивченні всіх розділів 

курсу педагогіки. 

Аналіз педагогічного досвіду – спосіб дослідження педагогічних об’єктів, 

що дозволяє виділити окремі частини з цілого і самостійно їх вивчити. 

Процедура уявного розкладу результатів педагогічної діяльності на ознаки 

властивостей методичної майстерності особистості педагога, що 

діагностуються, з метою вивчення їх самих та закономірних зв’язків між ними. 

Аналіз ситуації – вивчення параметрів керованого об'єкту, зовнішніх 

умов, що склалися, та конкретної ситуації його функціонування при розробці 

або реалізації управлінського рішення. 
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Аналіз уроку – розбір і оцінка навчального заняття в цілому або окремих 

його сторін. Проводиться: 

а) у порядку керівництва адміністрацією школи роботою вчителя; 

б) як засіб удосконалення та підвищення кваліфікації вчителів, вивчення й 

узагальнення досвіду; 

в) під час практики студентів освітніх установ педагогічного профілю. 

Аналіз уроку –розгляд і оцінка навчального заняття в цілому або окремих 

його сторін. Проводиться: а) з метою управління директором школи і його 

заступником роботою вчителя; б) як засіб удосконалення й підвищення 

кваліфікації учителів, вивчення й узагальнення їхнього досвіду; в) під час 

педагогічної практики студентів – майбутніх учителів. При аналізі уроку 

Андрогогіка – розділ дидактики, що розкриває й розвиває принципи 

навчання дорослих. 

Анкета – опитувальний лист, що складається для одержання відповідей на 

заздалегідь погоджену систему питань з метою вивчення особистості 

(колективу, явища). Анкети бувають: 

 відкриті, що пропонують вільні відповіді; 

 закриті, що пропонують вибір відповіді з запропонованих; 

 змішані. 

Антропологія педагогічна – філософсько-методологічний підхід, 

Апперцепція в навчанні – використання залежності сприйняття від 

особистісного досвіду, наявних в учнів уставлень, знань для більш точного та 

глибокого засвоєння ними нового навчального матеріалу й стимулювання 

активного ставлення до нього. 

База знань – сукупність формалізованих знань про предметну галузь, які 

подаються у вигляді фактів і правил, що виражають евристичні знання про 

методи розв’язування задач у даній предметній сфері. Б.З. є складовою 

частиною інтелектуальних, зокрема, експертних систем. 
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База знань учителя (за концепцією Л. Шульмана) – структурована 

сукупність знань, умінь, розумінь, технологій, етичних норм, схильностей, 

колективної відповідальності, а також способів їх представлення та передачі. 

Виділяються наступні категорії Б.З. педагога: зміст знання; загальні педагогічні 

знання, що виходять за межі предмета; знання і розуміння «виробничих 

інструментів»; педагогічний зміст знання (спеціальна форма професійного 

розуміння змісту вчителем); знання учнів, їх характеристик; знання умов 

навчання; знання цілей, кінцевих результатів навчання, їх філософської та 

історичної основи. Головні джерела Б.З.: ерудиція у змісті дисципліни; 

матеріали щодо організації навчання; дослідження освіти, розвитку людини, 

соціальної організації, інших соціокультурних явищ, які впливають на 

педагогічну діяльність; практичний досвід. 

Базова культура особистості – рівень культури життєвого 

самовизначення, що дозволяє індивіду розвиватися в гармонії з суспільною 

культурою. 

Базові знання з педагогіки – структурована сукупність основних 

педагогічних понять, теорій, концепцій, законів, закономірностей, принципів, 

способів педагогічної діяльності, технологій, етичних норм, цінностей та 

Бесіда – 1) питально-відповідний метод залучення учнів до обговорення, 

аналізу вчинків і виробленню моральних оцінок; 

2) метод одержання інформації на основі вербальної (значеннєвої) 

комунікації; 

3) метод навчання. 

 Взаємини – суб'єктивні зв’язки і відносини, що існують між людьми в 

соціальних групах. Взаємини обов'язково передбачають взаємність, наявність 

відповідного ставлення. 

Взаємовідносини – специфічний вид ставлення людини до людини, у 

якому є можливість безпосереднього (або опосередкованого технічними 



 89 

Взаємодія – 1) процес впливу людей один на одного, що породжує їхню 

взаємозумовленість, зв'язки і відносини; 

2) погоджена спільна діяльність, спрямована на досягнення єдиних цілей, 

розв’язання учасниками значущих для них проблем і завдань; 

3) система усвідомлених, погоджених відносин, дій (діяльності) та 

спілкування людей один з одним, заснована на взаєморозумінні та взаємній 

підтримці, спрямована на досягнення єдиної значущої для всіх мети 

(результатів); 

4) категорія, що відбиває процеси впливу матеріальних об'єктів один на 

одного, об'єктивна й універсальна форма руху, розвитку, що визначає 

існування і структурну організацію будь-якої матеріальної системи; 

5) одна із загальних форм взаємозв’язку між явищами, суть якої полягає у 

зворотному діянні одного предмета чи явища на інше. 

Взаємодія відбувається в просторі й часі і є специфічною для кожної з 

форм руху матерії. Матеріалістична діалектика доводить, що взаємодія є 

виявом єдності протилежностей, двобічним процесом, у якому кожна з 

взаємодіючих сторін зумовлює іншу, виступає і як причина, і як наслідок. 

Діалектичний характер взаємодії виявляється у взаємоперетворюваності 

протилежностей. Взаємодія і взаємоперетворюваність є загальною умовою 

руху, 

розвитку й одним з виразів матеріальної єдності світу. Світ являє собою 

універсальну взаємодію всіх явищ і процесів. 
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Взаємодія міжособистісна – випадкові або навмисні, приватні або 

публічні, тривалі або короткочасні, вербальні або невербальні контакти двох і 

більше людей, що викликають взаємні зміни їхньої поведінки, діяльності, 

відносин і установок. 

Типи взаємодії: 

 авторитарна (автократична), ліберальна (поблажлива) і демократична; 

 домінування, суперництво, співробітництво; 

 кооперація і конкуренція, пристосування, опозиція, асоціація, дисоціація і 

т.д. 

ідентифікації та готовність до неї, що дозволяє узгоджено досягти цілей 

спільної діяльності або спілкування, максимально сприяючи дотриманню 

довіри інтересів, створюючи умови для саморозкриття здібностей кожного; 

 взаємовплив, що викликає зміни поведінки, думок, почуттів учасників; 

 взаємини як двостороння готовність до спільних дій. 

Взаєморозуміння – система почуттів, взаємин, що дозволяє узгоджено 

досягати мети спільної діяльності і спілкування, приводити до довіри, 

створюючи умови для саморозкриття здібностей кожного. 

Вид навчання – умовно виділена з живої тканини навчального процесу 

сукупність підходів, прийомів, засобів, що відбивають визначену теоретичну 

концепцію навчання, тобто прийняте розуміння цілей, сутності, законів, 

закономірностей, механізмів навчання і розвитку особистості.  

Види бесід: 

катехізична, або репродуктивна – спрямована на закріплення, перевірку 

вивченого матеріалу шляхом його повторення; 

 евристична, або пошукова – спирається на наявні знання учнів, у процесі 

такої бесіди вчитель підводить їх до засвоєння нових понять. 

Викладання – процес діяльності викладача в ході навчання, спрямований 

на організацію навчальної праці тих, кого навчають, планомірна й 
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Викладання («керівництво учінням») – організація навчальної праці 

учнів, формування у них мотивації та досвіду пізнавальної діяльності, 

планомірна і систематична передача змісту освіти. 

Викладач – у широкому розумінні слова – працівник вищої, середньої 

спеціальної або загальноосвітньої школи, який викладає якийсь навчальний 

предмет; у вузькому розумінні слова – штатна посада у вищих навчальних 

закладах освіти і середніх спеціальних навчальних закладах. 

Виконання – процес практичної реалізації, втілення в життя рішень, 

команд та інших керуючих впливів. 

Вимірювання – визначення числового значення певної величини за 

допомогою одиниці виміру. В. передбачає наявність наступних основних 

елементів: об’єкта вимірювання, еталона, вимірювальних приладів, методу 

вимірювання. 

Вимога педагогічна – спосіб впливу на свідомість вихованців з метою 

стимулювання або гальмування окремих видів їх активності. 

Виправно-трудова педагогіка (педагогіка пенітенціарних закладів) – 

вивчає специфіку і закономірності процесу виховання неповнолітніх 

правопорушників. Як відносно самостійна галузь педагогіки сформувалась на 

початку 60-х років ХХ ст., проте її основи були закладені вже в середині ХІХ 

ст. у рамках правових, пенітенціарних і психологічних досліджень. 

Виробнича педагогіка – галузь педагогіки, яка вивчає закономірності, 

форми, методи, засоби неперервної професійної освіти, навчання працюючих, 

їх переорієнтації на нові професії, підвищення виробничої кваліфікації; 

орієнтована перш за все на систему перепідготовки і підвищення кваліфікації 

Вихованець – той, хто приймає і засвоює досвід поколінь. 

Вихованість – рівень розвитку особистості, що проявляється в погодженості 

між знаннями, переконаннями і поведінкою, що характеризується ступенем 

сформованості в неї соціально ціннісних установок. 
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Вихованість – якість особистості, яка відображує ступінь засвоєння людиною 

досвіду поколінь; комплексна властивість особистості, яка характеризується 

наявністю і рівнем сформованості у неї суспільно значущи якостей, що 

відображають всебічність її розвитку. Серцевину вихованості становлять 

моральні якості, які визначають моральне обличчя людини, рівень набутого 

морального досвіду, моральної зрілості. 

Виховання у «широкому соціальному сенсі» – процес передачі суспільно-

історичного досвіду одним поколінням і засвоєння його іншим, що забезпечує 

розвиток людини; сукупність формуючих впливів всіх суспільних інститутів, 

що забезпечують передачу від покоління до покоління надбань соціально- 

культурного досвіду, моральних норм і цінностей. 

Виховання як спеціально організований педагогічний процес – спеціально 

організований процес педагогічного впливу на особистість з метою формування 

у неї конкретних рис і якостей; цілеспрямоване формування особистості, що 

включає вироблення світогляду, моральних якостей, естетичних ідеалів, 

фізичний розвиток і підготовку до суспільно-корисної праці; процес 

цілеспрямованого формування особистості в умовах спеціально організованої 

виховної системи, яка забезпечує взаємодію вихователів і вихованців; 

Вихователь – педагогічний працівник, до професійної компетентності якого 

відноситься: сприяння створенню сприятливих умов для індивідуального 

розвитку і формування особистості дитини; внесення необхідних коректив  

систему її виховання та створення сприятливого мікросередовища, морально- 

психологічного клімату для кожної дитини в класі; допомога у вирішенні 

проблем, що виникають у дітей при спілкуванні між собою, з учителями, 

батьками. 

Виховна робота – цілеспрямована діяльність (процес взаємодії) щодо 

організації спільної життєдіяльності дорослих і дітей, спрямована на 

формування системи ціннісних орієнтацій особистості й найбільш повний, 

творчий розвиток (саморозвиток). 
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Виховна система – цілісний організм, який виникає в процесі інтеграції 

основних компонентів виховання (мета, суб’єкти виховання, їхня діяльність, 

спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє в 

кінцевому рахунку розвитку і саморозвитку особистості, створенню 

своєрідного, за визначенням К.Д. Ушинського, «духу школи». 

Виховна система школи (ВСШ) – форма інтеграції всіх учасників 

педагогічного процесу (школи, навколишнього середовища, громадських 

організацій), яка утворює цілісний соціальний організм, у якому ВСШ – 

педагогічний центр. 

Виховна справа – спільна діяльність педагогів і вихованців, що має загальну 

ідею, яка реалізує різні цілі виховання і є частиною цілісної системи виховання. 

Виховні відносини – різновид відносин між людьми, що спрямовані на 

розвиток особистості за допомогою виховання, навчання, освіти. 

 Виховуваність – необхідні передумови до сприймання і засвоєння суспільно 

історичного досвіду поколінь. 

Виховуюче навчання – навчання, спрямоване на формування системи 

ціннісних відносин особистості (світоглядних, моральних, естетичних, етичних 

уявлень і переконань). 
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враховується діяльність учителя і діяльність учнів. Розрізняють три основні 

види А. У.: повний, короткий, аспектний. Повний аналіз включає в себе: 1. 

Аналіз встановлення мети та організації дій учня щодо її прийняття. 2. Аналіз 

етапів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів з позицій успішного 

досягнення поставленої мети. 3. Аналіз діяльності вчителя. 4. Діяльність учнів 

на уроці. 5. Аналіз організаційного аспекту. 6. Результати уроку. Короткий 

аналіз проводиться з метою загальної оцінки якості, науково-методичного рівня 

заняття (чи досягнута мета, чи розв’язані поставлені завдання). Аспектний 

аналіз проводиться з метою широкого розгляду якогось боку заняття для 

виявлення недоліків або встановлення ефективності певних прийомів 

діяльності вчителя (при вивченні передового досвіду). 

Всебічний гармонійний розвиток особистості – гуманістичний ідеал 

виховання. Він діє протягом сторіч, починаючи з Афінської системи виховання, 

де й народилося розуміння гармонійності людини («калокагатія» - ідеал 

фізичної і моральної досконалості). Як відносно цілісна система поглядів 

склався в епоху Відродження в руслі культурного руху гуманізму. Саме тоді 

філософом Рене Декартом до терміну «гармонія» було додано ідею всебічного 

розвитку. Так склалася концепція ідеалу всебічно і гармонійно розвиненої 

людини. 

Гармонійність уроку – відповідність форми уроку його змісту, логічна єдність 

елементів змісту, що передбачає зв’язок суперечливих явищ у тканині уроку. 

Геніальність – вищий рівень розвитку індивідуальних особливостей 

особистості, що забезпечує історичний та соціально значущий розвиток 

суспільства. 

Діагно́стика (з грец. diagnosis = dia+gnosis = «роз+пізнання») (англ. diagnostics; 

нім. Diagnostik; фр. le diagnostic) — галузь знань, що вивчає теорію і методи 

організації процесів постановки діагнозу, а також принципи побудови засобів 

діагностування. 
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Діагностика психолого-педагогічна (від гр. diagnostikos — здатний 

розпізнавати) — галузь психології та педагогіки, яка розробляє методи 

виявлення індивідуальних особливостей і перспектив розвитку та виховання 

особистості. 

Дослідницький метод – метод проблемного навчання, що передбачає 

самостійну роботу учнів з різними джерелами знань для вирішення навчально- 

дослідницьких завдань при наявності направляючої ролі вчителя. 

Доступність – принцип навчання: відповідність змісту, обсягу матеріалу, що 

досліджується, методів і організаційних форм навчання віковим та 

індивідуальним особливостям тих, кого навчають, наявним у них знанням, 

уявленням, умовам навчання. 

Дошкільна педагогіка – галузь педагогіки, об’єктом якої є процес виховання і 

освіти дітей дошкільного віку; предметом – закономірності цього процесу, 

форми, методи і засоби його здійснення. Може бути представлена як 

розгорнута частина вікової педагогіки. 

Духовне багатство особистості – оптимальний для даного віку рівень розвитку 

інтелектуальної, емоційної, діяльнісно-практичної сфер діяльності, широта 

кругозору, розвинута уява, почуття прекрасного, прагнення до творчості. 

Духовне спілкування – обмін продуктами духовної діяльності, взаємне 

пізнання і вплив. 

Духовність – 1) (світське уявлення) фундаментальна властивість людини, що 

інтегрує в собі духовні потреби і здібності самореалізовувати себе в пошуках 

істини, у творчості, у прагненні до добра, волі і справедливості, а також 

самозбагнення, саморух до Надрозуму, Космосу через самотворення і 

самовдосконалення; 2) (релігійне уявлення) душа людини, що пізнає світ і 

реалізує себе, відповідно до канонів православної церкви, у Святій Трійці: Вірі, 

Надії, Любові, це шлях духовного руху до Бога. 
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Егоцентризм – зосередженість свідомості й уваги людини винятково на 

самому собі, що супроводжується ігноруванням того, що відбувається навколо. 

Ефективність – співвідношення показників ефекту (результату) і витрат 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на його досягнення. 

Ефективність виховання – відношення досягнутих результатів до 

передбаченої мети (цілей) у процесі формування духовного обличчя, суспільно 

значущих якостей особистості, соціальних груп, суспільства в цілому. 

Ефективність навчання – кінцевий результат навчання, співвіднесений з 

цілями, що досягається за мінімальний відрізок часу. 

Ефективність педагогічна – ступінь реалізації навчальних цілей порівняно із 

заданими або можливими (наприклад, перехід учня від не навченості до 

навченості) за умови нейтралізації інших факторів, що впливають, крім 

учителя, на досягнення поставленої мети. 

Ефективність уроку – ступінь досягнення заданої мети педагогічної діяльності 

з урахуванням оптимальності (необхідності та достатності) витрачених зусиль, 

засобів і часу. 

Життєва позиція – внутрішня установка, обумовлена світоглядними, 

моральними і психологічними якостями особистості, яка відображає її 

суб’єктивне відношення до суспільства. 

Життєдіяльність – внутрішня і зовнішня активність особистості в конкретних 

умовах. 

Завдання логічне – питання, поставлене до прочитаного тексту, до теми з 

метою стимулювання розумової активності учнів і спрямування її в потрібне 

русло (відповідно до мети вивчення). 
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Загальна педагогіка – базова наукова дисципліна, яка вивчає загальні 

закономірності виховання людини, основні фактори її розвитку, формування її 

особистості; розробляє загальні основи організації і здійснення педагогічного 

процесу. 

Задатки – анатомо-фізіологічні особливості організму, головним чином 

центральної нервової системи, що є передумовами розвитку здібностей 

людини. 

Задатки – успадковані анатомо-фізіологічні особливості організму, головним 

чином центральної нервової системи, які є передумовами розвитку на їх базі 

здібностей. 

Задача – сукупність зовнішніх і внутрішніх чинників, що визначають 

активність суб’єкту; дана у певних умовах мета діяльності, яка повинна бути 

досягнута перетворенням цих умов згідно з певною процедурою. Включає в 

себе вимогу (мету), умови (відоме) і шукане (невідоме), яке формулюється в 

запитанні. 

Задача навчальна – формулювання завдання, що вимагає вирішення під час 

спостереження, дослідів, вивчення літератури та інших видів пізнавальної 

діяльності. 

Задача педагогічна – усвідомлення суб’єктом педагогічної діяльності цілей 

навчально-виховної роботи, комплексу умов цієї роботи і проблем, що 

виникають; виявлені у навчально-виховному процесі суперечності, які враховує 

учитель, стимулюючи розвиток особистості; це педагогічна мета, поставлена за 

певних умов.  

Закон — це "філософська категорія, яка відображає необхідне, істотне, стійке, 

повторюване, загальне для даної галузі відношення між явищами об'єктивної 

дійсності" [Філософський словник / За ред. В.І.Шинкарука. - К., 1973. - С. 115.] 

"З категорією закон тісно пов'язана категорія закономірність, яка означає, 

насамперед, певну впорядкованість подій, відносну постійність, сталість 
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головних детермінуючих факторів, регулярність зв'язку між речами"  

Закономірності навчання – це об'єктивні, суттєві, стійкі, повторювані зв'язки 

між складовими частинами, компонентами процесу навчання. Закономірності - 

це вираження дії законів в конкретних умовах. Особливість поняття 

"закономірності" в дидактиці полягає в тому, що зв'язки, залежності між 

компонентами процесу навчання мають переважно імовірно-статистичний 

характер. Частина з них діє завжди, постійно, незалежно від дії учасників і умов 

процесу, наприклад: мета і зміст навчання залежать від вимог суспільства до 

рівня освіти особистості. Більшість же закономірностей проявляється як 

тенденція, тобто не в кожному конкретному випадку, а в статистичному ряді, в 

деякій множині випадків. 

заснований на досягненнях комплексу наук про людину, що дозволяє 

зрозуміти сутність виховання в співвіднесенні зі структурою цілісної природи 

особистості. 

Засоби навчання — предмети шкільного обладнання, які застосовують у 

процесі навчально-виховної роботи (книги, зошити, таблиці, лабораторне 

обладнання, письмове приладдя та ін,). 

зв'язку з життєвою практикою. Серед них: лекція-діалог, проблемна співбесіда, 

проблемний семінар, диспут, конференції (теоретична, науково-практична, 

методична), тематична консультація, ділова гра. Мета активних форм 

проведення занять – глибоке і міцне засвоєння знань, вироблення стійких 

навичок їх практичного застосування, формування на цій основі наукового 

світогляду. Необхідною умовою плідного застосування активних форм 

проведення занять є висока теоретична підготовка і методична майстерність 

учителя. 

Індивід – людина як цілісний неповторний представник роду з його 

психофізіологічними властивостями, які виступають у якості передумов для 

розвитку особистості; людина як носій загальних рис, що притаманні 

людському роду як специфічному у світі природи; окремий представник цього 

роду. 
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Індивід – окремий живий організм, особа, людина як окрема особистість у 

середовищі інших людей. 

Індивідуалізм – один із принципів організації і самоорганізації життя індивіду 

в співтоваристві. Він остаточно сформувався в епоху великих політичних 

революцій в Англії, Америці і Франції; цей принцип взаємопов’язаний з 

лібералізмом як соціально-політичним рухом та ідеологією нової державності. 

Індивідуальність (від лат. individuum — неподільне) — людина" особистість, 

яка відрізняється сукупністю рис, якостей, своєрідністю психіки, поведінки та 

діяльності, що підкреслюють її самобутність, неповторність. 

Категорії дидактики (від гр. Kategoria — ствердження, основна й загальна 

ознака) — загальні поняття, що відображують найбільш суттєві властивості та 

відношення предметів, явищ об'єктивного світу; розряд, група предметів, явищ, 

які об'єднані спільністю певних ознак. 

 Компенсація (від латинського – compensatio – відновлення придатності, 

здатності) – заміна або перебудова порушених або недорозвинених функцій 

організму. 

Компетентний (лат. competens – відповідний; здатний) – такий, що володіє 

компетенцією; знаючий, обізнаний у визначеній галузі. 

Компетентність – 1) знання, досвід у тій або іншій галузі; 2) інтегральний 

прояв професіоналізму, у якому об’єднуються елементи професійної та 

загальної культури, досвіду, стаж педагогічної діяльності та педагогічної 

творчості; 3) інтегрована характеристика якості особистості, результати в блок, 

сформований через досвід, знання, уміння, ставлення, поведінкові реакції. 

Компетентність у педагогічному спілкуванні – інтегральна якість 

особистості, що проявляється у використанні узагальнених умінь педагогічного 

спілкування, які відображають методологічну та технологічну сторони 

означеного процесу.  
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Компетенція (лат. competentia – приналежність по праву) – коло 

повноважень якого-небудь органу або посадової особи; коло питань, з яких 

дана особа має знання, досвід. 

Комплекс навчально-методичний – підручники, навчальні посібники та 

довідники, робочі зошити, збірники задач і завдань, наочні й інші засоби 

навчання предмета, а також методичні посібники, статті, рекомендації. 

Майстерність (педагогічна) – частина педагогічного мистецтва, що 

виражається в досконалому володінні педагогічними методами і прийомами, 

усім арсеналом педагогічних умінь і навичок, що забезпечують практичне 

втілення педагогічного мистецтва в процесі формування особистості. 

Майстерність педагогічна — досконале творче виконання учителем-

вихователем професійних функцій на рівні мистецтва, результатом чого є 

створення оптимальних соціально-психологічних умов для становлення 

особистості вихованця, забезпечення високого рівня інтелектуального й 

морально-духовного розвитку. 

Метод – сукупність відносно однорідних прийомів, операцій 

практичного/теоретичного освоєння дійсності. 

  Метод – шлях пізнання; спосіб побудови і обґрунтування наукового знання; 

спосіб пізнання предмету науки. 

Метод навчання – спосіб упорядкованої взаємозалежної діяльності викладача 

й учнів, спрямований на розв’язання навчально-виховних завдань 

Методи навчання – способи організації пізнавальної діяльності учнів, яка 

забезпечує оволодіння знаннями, методами пізнання і практично діяльності; 

упорядкована за певним принципом спільна діяльність учителя і учнів, що 

являє собою систему прийомів або способів і спрямована на розв’язання 

навчально-виховних завдань; впорядковані способи взаємопов’язаної 

діяльності вчителя і учнів, які спрямовані на досягнення мети освіти. 

Методи навчання — упорядковані способи діяльності вчителя й учнів, 
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спрямовані на ефективне розв'язання навчально-виховних завдань. 

Мотиви навчання (від фр. motif, від лат. moveo — рухаю) — внутрішні 

психічні сили (рушії), які стимулюють пізнавальну діяльність людини. Види 

мотивів: соціальні, спонукальні, пізнавальні, професійно-ціннісні, 

меркантильні. 

Навички — застосування знань на практиці, що здійснюється на рівні 

автоматизованих дій через багаторазові повторення 

Навіювання — різні засоби вербального та невербального емоційного впливу 

на людину з метою введення її до певного стану або спонукання до певних дій. 

Навчання – це система пізнавальних дій учня, спрямована на розв'язання 

навчально-виховних завдань. Відповідне ставлення людей до навчання сприяє 

розвитку їх вищих психічних функцій. Як писав Л.Виготський "Навчання 

передує розвитку". 

Навчання дистанційне — сучасна освітня технологія з використанням засобів 

передачі навчально-методичної інформації на відстані (телефони, телебачення, 

комп'ютери, супутниковий зв'язок таін.). 

Навчання модульне (від лат. modulus — міра) — організація навчального 

процесу, яка скерована на засвоєння цілісного блоку адаптованої інформації та 

забезпечує оптимальні умови соціально-особистісного зростання учасників 

педагогічного процесу 

Навчання проблемне — навчання, яке відрізняється тим, що учитель створює 

певну пізнавальну ситуацію, допомагає учням виділити проблемне завдання, 

зрозуміти її і "прийняти"; організовує учнів на самостійне оволодіння новим 

обсягом знань, необхідним для вирішення завдань; пропонує широкий спектр 

використання набутих знань на практиці 

Научіння - процес і результат здобування індивідуальногодосвіду. Це поняття 

виникло в зоопсихології в роботах амери-канського психолога Е.Л.Торн-Дайка 

та інших 
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Оптимізація процесу навчання (від лат. optimus — найкращий, 

найзручніший) — процес створення найбільш сприятливих умов (добір методів, 

засобів навчання, забезпечення санітарно-гігієнічних умов, емоційних чинників 

тощо) для отримання бажаних результатів без додаткових витрат часу і 

фізичних зусиль. 

Освіта — це суспільно організований і нормований процес (і його результат) 

постійної передачі попередніми поколіннями наступним соціально значущого 

досвіду, який в онтогенетичному плані становлення особистості є її генетичною 

програмою і соціалізацією. 

Освіта вища — система освіти, що передбачає забезпечення фундаментальної, 

загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають визначати 

темпи і рівень науково-технічного, економічного та соціально-культурного 

процесу, формування інтелектуального потенціалу суспільства. 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика — сукупність основних вимог до 

професійних якостей, знань та умінь фахівця, необхідних для успішного 

виконання ним професійних функцій. 

Освіченість — міра пізнавальної активності індивіда, яка проявляється у рівні 

набутих знань, що можуть бути використані у практичній діяльності. 

Основне призначення виховання – забезпечення життєвої спадкоємності між 

старшим і молодшим поколіннями; головне в цій наступності – засвоєння 

культурного досвіду, соціальних норм і правил, необхідних для 

життєдіяльності людини. 

Особистість — соціально-психологічне поняття; людина, яка характеризується 

з соціально-психологічного погляду насамперед рівнем розвитку психіки, 

здатністю до засвоєння соціального досвіду, можливістю спілкуватися з 

іншими людьми. 

Педагогіч́не діагностува́ння — це вид діяльності, що полягає у встановленні і 

вивченні ознак, які характеризують стан та результати процесу навчання, і що 

дозволяє на цій основі прогнозувати можливі відхилення, визначати шляхи їх 
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попередження, а також коригувати процес навчання з метою підвищення його 

якості. 

Педагогічний закон – об'єктивний, необхідний, загальний і сумісний зв'язок і 

взаємозв'язок між завданнями, змістом і методами педагогічного процесу та 

його результатами, що виявляються в зміні знань, умінь, переконань, поведінки 

вихованців. 

Прийом навчання — складова методу, певні разові дії, спрямовані на 

реалізацію його вимог. 

Приклад — метод виховання, який передбачає організацію взірця для 

наслідування з метою оптимізації процесу соціального успадкування. 

Принцип (від лат. principium - початок основа) – 1) першооснова, те, що 

лежить в основі певної сукупності фактів, теорій, науки; 2) внутрішні 

переконання людини, ті практичні, моральні й теоретичні засади, якими вона 

керується в житті, в різноманітних сферах діяльності [Філософський словник / 

За ред. В.І.Шинкарука. - К., 1973. - С. 410]. 

Принципи виховання (від лат. ргіnсірium — основа, начало) — вихідні 

положення, які є фундаментом змісту, форм, методів, засобів і прийомів 

виховного процесу. 

Принципи навчання – це керівні ідеї, нормативні вимоги до організації і 

проведення дидактичного процесу. Вони мають характер найзагальніших 

вказівок, правил, норм, що регулюють процес навчання. 

Принципи навчання (дидактичні принципи) – це основоположні ідеї, що 

пронизують собою всю систему науково-дидактичного знання і субординують 

його. 

Принципи освіти (від лат. ргіnсірium — основа, начало) — вихідні положення, 

покладені в основу діяльності всієї системи освіти України та її структурних 

підрозділів. 

Принципи управління — вихідні положення, які визначають основні напрями, 

форми, засоби та методи управління загальноосвітніми навчально-виховними 
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закладами. 

Прогностика педагогічна (від гр. prognostike — мистецтво робити прогноз) — 

галузь наукових знань, що розглядає принципи, закономірності та методи 

прогнозування щодо об'єктів, які вивчає педагогіка. 

Програма навчальна — нормативний документ, в якому подано 

характеристику змісту навчального матеріалу із визначенням розділів, тем, 

орієнтовної кількості годин на їх вивчення. 

професійних спрямувань майбутнього вчителя, які необхідні для здійснення 

навчально-виховного процесу в школі і передбачені нормативними 

документами як складова стандарту вищої школи, що затверджена 

Міністерством освіти і науки України. Характерною особливістю базових 

педагогічних знань є обов’язковість включення їх до програми з педагогіки для 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів. До базових знань з 

педагогіки можна віднести: 1) категорійний апарат педагогіки; 2) педагогічні 

теорії; 3) факти педагогічної дійсності; 4) педагогічні закони, закономірності, 

принципи; 5)знання про способи педагогічної діяльності вчителя-вихователя. 

Професіограма — опис вимог, соціально-психологічних і фізичних 

особистісних якостей, які висуває певна професія. Професія (від лат. professio 

— офіційно зазначене заняття) — вид трудової діяльності, що потребує певних 

знань і трудових навичок та є джерелом існування, життєдіяльності. 

Процес – це розвиток якогось явища, що відображає закономірну, послідовну, 

неперервну зміну моментів розвитку, що слідують один за одним. 

Процес навчання — це сукупність послідовних і взаємопов'язаних дій учителя 

і учнів, спрямованих на забезпечення свідомого і міцного засвоєння системи 

наукових знань, умінь і навичок, формування вміння використовувати їх у 

житті, на розвиток самостійності мислення, спостережливості та інших 

пізнавальних здібностей учнів, оволодіння елементами культури розумової 

праці і формування основ світогляду. 

Рейтинг (від англ. rating — оцінка, клас, розряд) — індивідуальний числовий 
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показник у системі освіти, оцінка успіхів, досягнень, знань у конкретний 

момент окремої особистості у певній галузі, дисципліні, що дає змогу 

визначити рівень таких досягнень або якість знань щодо інших осіб. 

Система освіти — сукупність закладів освіти, наукових, науково-методичних і 

методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих 

органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти. 

систематична допомога в оволодінні змістом освіти та формуванні необхідних 

якостей особистості. 

Спостереження — метод навчання, який передбачає сприймання певних 

предметів, явищ, процесів у природному й виробничому середовищі без 

втручання ззовні у ці явища і процеси. 

Структура процесу уміння — низка взаємопов'язаних і взаємозумовлених 

компонентів: сприймання (безпосереднє, опосередковане), розуміння 

(усвідомлення, осмислення, осяяння), запам'ятовування, узагальнення і 

систематизація, застосовування, дієва практика як поштовх до пізнання і 

критерій істинності здобутих знань. 

Техніка педагогічна (від гр. technike — вправний, досвідчений) — сукупність 

раціональних засобів та особливостей поведінки вчителя-вихователя, 

спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним методів і прийомів 

навчально-виховної роботи з окремим учнем чи всім класним колективом 

відповідно до поставленої мети вихователя і конкретних об'єктивних та 

суб'єктивних передумов (уміння в галузі культури мовлення; володіння своїм 

тілом, мімікою, пантомімою, жестами; вміння одягатися, стежити за своєю 

зовнішністю; дотримання темпу і ритму роботи; уміння спілкуватися; 

володіння психотехнікою) 

Тип навчання — спосіб і особливості організації мисленнєвої діяльності 

людини. В історії шкільництва виділились такі типи навчання: догматичний, 

пояснювально-ілюстративний, проблемний 

Тип навчання догматичний — тип, який характеризується такими 
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особливостями: учитель повідомляє учням певний обсяг знань у готовому 

вигляді без пояснення; учні заучують їх без усвідомлення та розуміння і майже 

дослівно відтворюють завчене 

Тип навчання пояснювально-ілюстративний — такий тип, який полягає в 

тому, що вчитель повідомляє учням певний обсяг знань, пояснює сутність 

явищ, процесів, законів, правил тощо, використовуючи при цьому 

ілюстративний матеріал; учні мають свідомо засвоїти пропоновану частку 

знань і відтворити на рівні глибокого розуміння; уміти застосувати знання на 

практиці. 

Уміння — здатність людини свідомо виконувати певну дію на основі знань, 

готовність застосувати знання у практичній діяльності на засадах свідомості. 

Умовляння — один із прийомів методу переконування, спрямований на 

попередження навмисних дій вихованця з метою їх гальмування, враховуючи 

індивідуальні особливості його соціально-психічного розвитку. 

Урок — форма організації навчання, за якою вчитель проводить заняття у 

класній кімнаті з постійним складом учнів, що мають приблизно однаковий 

рівень фізичного і розумового розвитку, за усталеним розкладом і регламентом 

Успадкування біологічне — процес отримання наступними поколіннями від 

біологічних батьків через генно-хромосомну структуру певних задатків. 

Учбова діяльність - це учіння школяра, що відбувається умовах навчання. 

Учбова діяльність формується в процесі навчання. 

Учіння - цілеспрямоване засвоєння соціального досвіду, це діяльність 

особистості, ціль якої научіння; діяльність активна, гностична. 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Діагностика труднощів у навчанні та іх подолання» 

Студенти повинні навчитись раціонально організувати самостійну 

навчально-пізнавальну роботу у рамках вивчення дисципліни та оволодіти 

навчальним матеріалом на запланованому рівні. Рекомендована 

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

із будь-якими іншими навчально-методичними комплексами або навчальними 

матеріалами. Проте підчас вибору останніх перевага повинна надаватися таким 

комплексам / завданням, провідними принципами яких є такі: практична 

реалізація комунікативної компетенції, особистісна спрямованість та 

мотиваційна достатність, автономія творчої навчальної діяльності. 

Видами самостійної роботи, що проводиться підчас аудиторних 

(практичних та лекційних) занять, є такі: 

1. створення конспекту лекцій; 

2. виконання аудиторних практичних завдань; 

3. розв’язання навчально-професійних ситуацій; 

4. нотування навчальних результатів, специфічних аспектів, 

результатів обговорень і дискусій тощо; 

5. написання тестів / контрольних робіт. 

Самостійна робота студентів, що проводиться у позааудиторних 

умовах, складається з таких компонентів: 

1. вивчення теоретичних питань, що розглядаються підчас 

лекцій, та тих, що виносяться на самостійне опрацювання; 

2. формування теоретичних знань про засоби та шляхи 

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

4. формування практичних навичок та вмінь впровадження 

елементів новітніх технологій у процес навчання; 

5. підготовка до семінарських занять, що включає перегляд 

конспектів лекцій, опрацювання рекомендованої літератури та додаткових 

джерел за темою, що вивчається; 

6. підготовка доповідей, рефератів, практичних розробок за 

темою; 

7. щотижневе повторення основних положень за матеріалами 

лекцій та семінарів; 

8. підготовка до поточних опитувань, рубіжних тестувань та до 

іспиту, що включає перегляд конспектів лекцій та семінарів, опрацювання 

рекомендованої літератури та додаткових джерел за темою, що 

вивчається. 

З метою ефективної організації самостійної роботи студент має 

ознайомитись із планом роботи з вивчення дисципліни, списком рекомендованої 

літератури, формами проведення лекційних і семінарських занять, формами 

контролю та зорієнтуватись на систематичне опрацювання навчальних 

матеріалів, регулярну підготовку до лекційних і семінарських занять. 

Впродовж семестру викладач контролює хід виконання самостійної 

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

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

дискусії) та консультацій. 

Студенту варто знати, що викладач у навчальній практиці з даної 

дисципліни забезпечує актуалізацію таких чинників, як: 

1. використання активних методів навчання (надання лекціям 

інтерактивного характеру, семінарам – організаційно-діяльнісного 

характеру); 
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2. побудова навчального процесу з дисципліни як творчої 

науково-дослідницької, конструктивної й методичної роботи; 

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

межами; їхнє урізноманітнення; 

4. самостійне моделювання студентами елементів новітніх 

технологій, що вивчаються, та їхнє впровадження у навчальні ситуації 

підчас семінарських занять; 

5. залучення студентів до оцінювання результатів роботи 

одногрупників (обговорення представлених практичних розробок, 

виявлення недоліків, надання рекомендацій щодо їхнього удосконалення, 

виділення найбільш ефективних форм роботи). 

Підчас самостійної підготовки до занять студентами повинні 

виконуватись завдання з вивчення теоретичних питань та практичні завдання як 

конкретного, так і творчого характеру. Підчас аудиторних занять перевірці 

самостійно підготовлених завдань може передувати їхнє обговорення із 

одногрупниками у парному або груповому режимі за 

підтримки / під керівництвом викладача. Метою таких обговорень є порівняння 

отриманих результатів, взаємоконтроль, внесення корекції, планування 

подальшого опанування теми / вмінь / навичок, стимулювання розвитку 

самоконтролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Проблема труднощів у навчанні дітей.  

1. Самостійна робота  № 1.  

3. Реферат.  

Психолого-педагогічні чинники ефективності 

навчання. 

4. Словник. 

 

20 

 Кредит 2. Вікова динаміка труднощів у навчанні: 

причини виникнення та шляхи їх подолання. 

 

2. Самостійна робота № 2. 

Презентація-проект на тему: Труднощі у навчанні та 

шляхи їх подолання. 

2. Розробка тестів. (30 тестів: 10 тестів за кожним 

кредитом, 4 варіанти відповіді) 

20 

 Кредит 3. Діагностика труднощів у навчальній 

діяльності. 

 

3.   Самостійна робота № 3. 

Індивідуальне науково-дослідне  завдання.  

3. Труднощі у навчанні та шляхи їх подолання: 

психодіагностичний інструментарій та коригуючі 

вправи. 

4. Психолого-педагогічний портрет дитини, яка 

характеризується труднощами у навчанні. 

Конспект першоджерела.   

20 

Разом:  60 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Діагностика труднощів у навчанні та іх подолання» 

 (заочна форма навчання) 

 

Одним з важливих етапів підготовки висококваліфікованих спеціалістів є 

написання контрольних робіт. Контрольна робота є своєрідним підсумком 

здобутих студентом теоретичних знань, практичних умінь та навичок. 

Контрольна робота дозволяє перевірити рівень самостійного мислення автора, 

його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити висновки. Мета даних 

методичних вказівок - допомогти студентам написати текст контрольної роботи 

і оформити її згідно з вимогами. Метою контрольної роботи є розвиток у 

студентів здібностей самостійно працювати.  

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити такі завдання: глибоко 

опрацювати спеціальну та методичну літературу; проаналізувати фактичні дані; 

систематизувати зібраний матеріал; правильно оформити матеріал. 

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Науковість виконання контрольної роботи.  

2. Логічно-послідовне викладання матеріалу.  

3. Самостійність виконання роботи. Робота, яка виконана не 

самостійно, а як результат переписування джерел повертається студенту для 

переробки.  

4. Грамотність та правильність оформлення. 

5. Загальний обсяг контрольної роботи 12-18 сторінок звичайного 

зошиту. Значне перевищення обсягу свідчить про те, що студент погано 

орієнтується в матеріалі. Занадто малий обсяг роботи не дозволяє достатньо 

розкрити тему.  

6. Дотримуватися пропорцій обсягу всіх структурних частин роботи. 
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7. Обсяг використаної літератури становить 8-15 джерел. 

Дотримуватись вимог щодо оформлення літератури. 

8. У разі значних відхилень від вимог до контрольної роботи, вона 

повертається студенту для доопрацювання чи переробки.  

Загальні етапи виконання контрольної роботи:  

1. Вибір номера варіанту контрольної роботи з дисципліни «Вікова 

психологія» здійснюється відповідно номеру в навчальному журналі.  

2. Добір та опрацювання літератури: складання загальної бібліографії; 

конспектування матеріалів; використання багатьох джерел (10-15 джерел). 

Література оформлюється в алфавітному порядку. 

3. Складання плану: план логічний та послідовний (не менш трьох 

розділів).  

4. Написання тексту: чіткість побудови, конкретність викладання; 

структура контрольної роботи (або зміст) складається з: вступу, основної 

частини, загального висновку, списку використаної літератури, додатків. 

Вступ включає: обґрунтування актуальності теми, її наукове та практичне 

значення; визначення предмету та об’єкта дослідження; аналітичний огляд 

літератури, визначення мети та завдань. Основна частина викладає зміст 

дослідження та складається з декількох розділів. Загальні висновки завершують 

контрольну роботу. У стислій формі викладаються основні положення, а також 

рекомендації та пропозиції практичного характеру. Додатки створюються для 

запобігання перевантаженням тексту схемами, таблицями, методиками.  

Вимоги  до  оформлення літератури 

Оформлення наукового матеріалу є наочним свідченням уміння студента 

працювати над літературою та джерелами. 

    Слід робити посилання на кожне запозичене положення чи точку зору. 

 1.  Посилання в тексті. У даному випадку посилання оформлюються в 

скороченому вигляді - береться в дужки 

Наприклад [3, с.23] 

              3-  номер джерела у списку використаної літератури. 
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      23-  номер сторінки використаної літератури.       

Наприклад  [4;6]  4  -  номер джерела  у  списку  використаної  

літератури;  6  -  номер  джерела  у  списку  використаної  літератури. 

2. Список  літературних  джерел   оформлюється наприкінці  роботи  за 

алфавітним порядком. 

Для  кожного  джерела  вказують  прізвище,  ініціали  автору,  повну  

назву  книги,  місце  видання,  видавництво,  рік  видання,  кількість  сторінок.  

Для  статей,  що  опубліковані  в  періодичній  пресі,  зазначають  прізвище,  

ініціали  автора,  назву  статті,  назву  журналу  або  газети,  рік видання,  номер, 

сторінки.  

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи:  

1. Титульна сторінка оформлюється згідно відповідного Положення.  

2. Назви заголовків усередині тексту повинні відповідати назвам у змісті. 

3. Усі факти, положення, цитати необхідно супроводжувати посиланням 

на літературу і джерела, що були опрацьовані. При цьому дотримуватися 

вимог державного стандарту.  

4. Після написання та належного оформлення контрольної роботи 

студент здає її. Керівник пише відгук на контрольну роботу. У разі 

необхідності робота повертається для доопрацювання.  
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Контрольна робота 

 з дисципліни «Діагностика труднощів у навчанні та їх подолання» 

для студентів заочної форми навчання 

1.Розробка програми діагностики труднощів у навчанні та шляхи їх 

подолання: психодіагностичний інструментарій та коригуючі вправи. 

Психодіагностичний інструментарій: 

1. Діагностика психічних станів і емоційно-особистісної дезадаптації. 

2. Сфери застосування тестів здібностей. 

3. Параметри творчої обдарованості. 

4. Основні підходи до вимірювання інтелекту. Теорії структури інтелекту. 

Ієрархічні теорії структури інтелекту. Моделі інтелекту за Терстоуном, 

Гілфордом, Айзенком, Кеттеллом, Стернбергом. Чинники, які впливають 

на інтелект. 

5. Класифікація основних методів психодіагностики інтелекту. Тест Біне–

Сімона — родоначальник сучасних методів визначення рівня інтелекту. 

6. Дослідження особливостей стресових станів, агресивності, рівня 

тривожності. 

7. Оцінка нервово-психічного напруження, астенії, зниженого настрою. 

8. Проективні методики (малюнок неіснуючої тварини, тест руки, 

кінетичний малюнок сім’ї). Методика Басса-Даркі. 

9. Діагностика креативності. 

10. Діагностика агресивності. Карта спостережень. 

2. Психолого-педагогічний портрет дитини, яка характеризується 

труднощами у навчанні. 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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«Діагностика труднощів у навчанні та іх подолання» 

Зразок 

1. . Неуспішність це –  

А) невміння виконувати поставленні завдання 

Б) невідповідність підготовки учнів вимогам змісту освіти, фіксована 

через певний період навчання.  

В) стан психологічної неврівноваженості 

Г) стан психічної неврівноваженості та фізичного розладу. 

2.Термін «мотивація» з англійської мови « move» походить: 

А) промовляти 

Б) бути першим 

В) активний 

Г) рухати 

3. Підсумком формування мотивації навчання  є… 

А) шкільна успішність 

Б) спортивні досягнення 

В) прийнята участі в олімпіадах 

Г)  навчальна підготовленість 

4. Шкільна успішність складається з  3 компонентів: 

А) Знання, уміння і навички, бажання вчитися. 

Б) уміння говорити, писати, читати. 

В) бути уважним, активним, талановитим. 

Г) бути активним, вихованим, розумним. 

5. Дезадаптація учнів – це  

А) порушення процесу пристосування до нових умов навчання, що 

характеризується зниженням успішності в навчанні, неадекватною 

поведінкою учнів, зниженням самооцінки, підвищеним рівнем тривожності. 

Б) порушення  певного періоду навчання  

В) порушення взаємозв’язку з вчителем та учнем. 

Г) порушення психічних процесів дитини. 
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6. Відставання —  

А) невиконання вимог (або однієї з них) на одному з проміжних етапів 

того відрізка навчального процесу, який є тим часовою межею для 

визначення успішності. 

Б) невміння виконувати самостійно домашні завдання 

В) невиконання  вимог вчителя та порушення поведінки в класі. 

Г) порушення поведінки та неуважність під час навчального процесу. 

7.  Адаптація навчальна –  

А) процес активного пристосування дитини до вимог нового 

середовища за допомогою різноманітних засобів. 

Б) процес навчання дитини за індивідуальним  навчальним режимом 

В) процес активного привчання дитини до шкільного життя 

Г) процес формування у дитини нового бачення про дорослий світ 

8. Скільки триває процес адаптації у дітей до шкільного життя… 

А) 2-3 місяці 

Б) 1 рік 

В)  6 місяців 

Г)3-5 місяців 

9. До соціальних труднощів відносять: 

А) труднощі у сфері відносин з дорослим, труднощі у сфері відносин з 

однолітками, труднощі у встановленні самооцінки, відсутність мотивації 

навчання. 

Б) труднощі у спілкуванні з батьками та родичами. 

В) невміння дитини попросити допомоги  в незнайомої людини. 

Г) труднощі в виконанні домашнього завдання 

 

 

 

10. До пізнавальних труднощів відносять такі: 
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 А)  недостатня довільна увага, не сформованість розумового плану 

дій, порушення короткочасної пам'яті, мовні недоліки. 

Б) невміння спілкуватися з однолітками. 

В)недостатньо розвинута уява та пам'ять, невміння самостійно вирішувати 

проблемні ситуації.  

Г)недостатньо сформовані знання, вміння, навички. 

11.  Види відставання: 

 А) активне та пасивне. 

Б) загальне та глибоке відставання, часткове, епізодичне. 

В) загальне та періодичне. 

Г) загальне, періодичне, епізодичне. 

12. Причинами непосидючості можуть бути: 

 А) Низький рівень розвитку довільності, індивідуально-психологічні 

особливості дитини. 

Б) комп’ютер. 

В) невихованість та неслухняність дитини. 

Г)  комп’ютерні ігри. 

13. Причинами неуважності є 

А)  Низький рівень розвитку довільності.  

Б) низький інтелектуальний рівень 

В) порушення психічних процесів 

Г) невміння дитини сидіть на одному місці 

14.Причинами неохайного ведення зошита є: 

 А) невихованість дитини 

Б) невміння дитини слухати вчителя 

В) вікові особливості дитини 

Г) Слабкий розвиток тонкої моторики пальців рук, не сформованість 

прийомів навчальної діяльності, недостатній обсяг уваги.  

 

15. Причинами поганого орієнтування в зошиті є: 
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 А) Низький рівень розвитку сприйняття й орієнтування у просторі, 

низький рівень розвитку довільності, слабкий розвиток дрібної 

мускулатури кисті рук. 

Б) невміння дитини слухати вчителя 

В) вікові особливості дитини 

Г) психологічні порушення  у дитини 

16.Причинами постійного відволікання на уроках є: 

 А) Не сформованість ставлення до себе як до школяра, занижена 

самооцінка, низький рівень розвитку довільності. 

Б) не сформованість психічних процесів 

В) вікові особливості дитини 

Г) низький рівень розвитку довільності 

17. Причинами постійного страху опитування вчителя є: 

 А) Занижена самооцінка можливі проблеми в сім'ї, нутрішній 

стресовий стан.  

Б) вікові особливості дитини 

В) низький рівень розвитку довільності 

Г) не сформованість психічних процесів 

18. Причинами гіперактивної дитини є: 

 А) не правильний режим 

Б)  педагогічна занедбаність батьків 

В) інфекційні захворювання 

Г) Генетичні фактори, особливості побудови і функціонування 

головного мозку, пологові травми, інфекційні захворювання дитини в 

перші місяці життя тощо. 

19. Причини агресивної поведінки дитини є: 

          А) поведінка батьків як приклад 

Б) вікові особливості 

В) не сформованість психічних процесів 
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Г) виховання в родині, характер покарань, що застосовують батьки у 

відповідь на виявлення гніву (притлумлюють агресивність у своїх дітей). 

20. Причинами тривожності у дитини є: 

 А) Порушення взаємини між батьками і дітьми, авторитарний стиль 

батьківського виховання в родині, авторитарний стиль роботи вчителя.  

Б) фізіологічні розлади 

В) вікові особливості 

Г) не сформованість психічних процесів 

21. Причини аутичної дитини є: 

 А) Порушення внутрішньоутробного розвитку і хвороби раннього 

дитинства, мозкові дисфункції і порушення біохімічного обміну. 

Б) відставання в навчанні 

В) порушення роботи головного та спинного мозку 

Г) порушення розвитку психічних процесів 

22. Скільки груп невстигаючих школярів виділяє Л. С. Славіна 

 А)2 

Б) 5 

В)8 

Г)10 

23. Психічні причини неуспішності: 

 А) недоліки та дисгармонічність розвитку інтелектуальних 

здібностей учнів. 

Б) недоліки  в мовленнєвому  розвитку учнів 

В)  порушення розвитку психічних процесів 

Г) психічна травма 

24. Один із шляхів подолання неуспішності  є : 

 А) батьківські комісії 

Б) додаткові заняття з невстигаючими учнями 

В) змінення навантаження 

Г) змінення режиму навчання 
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25. Педагогічна профілактика – це  

 А) пошуки оптимальних педагогічних систем, методів і форм 

навчання, нових педагогічних технологій, проблемне. 

Б) зміни повідомлення дітям нового матеріалу.  

В)  спрощення навчальної програми 

Г) зміни у державному стандарті 

26. Педагогічна діагностика – це  

 А) систематичний контроль та оцінювання результатів навчання. 

Б) перевірка знань  дітей домашнього завдання. 

В)цілеспрямований  педагогічний процес для вирішення проблемних 

питань 

Г) перевірка знань та умінь вчителя. 

27. Педагогічна терапія – це  

 А) заходи з метою подолання відставань у навчанні  

Б)  заходи з метою зміни в навчанні 

В) розважальні заходи 

Г) заходи які несуть психологічну врівноваженість 

28.Виховний вплив – це  

 А)  налагодження взаєморозуміння  з учнями 

Б) налагодження індивідуальної виховної роботи з учнем, співпраці з 

батьками 

В) педагогічний процес який допомагає вчителеві створити психологічний 

клімат 

29. Основні способи виявлення неуспішності: 

 А) анкетування  

Б) спостереження за реакцією учнів на труднощі в роботі, на успіхи й 

невдачі, навчальні самостійні роботи в класі. 

В) бесіда 

Г)опитування 
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30. Значну роль у подоланні неуспішності відіграють… 

 А) домашні завдання 

Б) ігрові вправи 

В)опитування 

Г)бесіда 
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Причини неуспішності учнів у 

навчанні 

Внутрішні Зовнішні 

1. Біологічні причини : 

- спадковість інтелекту; 

- особливості темпу 

розумового та психічного  

розвитку; 

- особливості сформованості 

окремих функціональних 

систем психіки; 

-  соматогенна астенія; 
 

2. Особливості емоційно-

особистісної сфери учня 
 

1.Соціальні фактори:  
- соціально - педагогічні 

умови оточення та 

родинного виховання; 

- зниження цінності 

освіти в суспільстві  

 

2. Соціально-

психологічні: 
- конфлікт «вчитель – учень»; 

- низький соціальний статус 

учня  в колективі. 

 

3. Недосконалість 

організації навчально-

виховного процесу 
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Порушення читання, письма, лічби 

 

Алексія Цілковита нездібність або втрата здібності процесом читання 

 

Дислексія Часткове порушення процесу читання, яке виявляється в 

повторних помилках стійкого характеру 

 

Аграфія Порушення психофізіологічних процесів, які призводять до 

цілковитої нездібності оволодіння процесом письма або 

втрати цих навичок (пов’язано з органічними ураженнями 

мозку ) 

 

Дисграфія Часткове порушення процесу письма, при якому 

спостерігаються стійкі і повторні помилки, перкручення та 

заміна букв, звуко – складової структури слова, порушення 

написання слів разом в реченні  

 

Акалькулія Неможливість відтворювати лічбу, виконувати арифметичні 

дії 

 

Дискалькулія Часткове порушення здібності виконувати арифметичні дії 
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Характеристика типів учнів, які  мають проблеми у навчанні 

 
Характеристика  типів учнів  Рекомендації вчителям щодо корегувальної 

діяльності 

Труднощі при засвоєнні навчального матеріалу 

1. Повільний темп розумових операцій. 

Діти повільно залучаються до роботи, не 

встигають виконувати завдання в класі, не 

одразу розуміють пояснення вчителя, 

повільно пишуть та читають. 

Причина : своєрідність типу нервової 

системи (інертність нервових процесів) 

Таких учнів не можна квапити, підганяти на 

уроці, примушувати працювати за часом, адже 

будь – який поспіх і умови обмеження часу 

тільки загальмують роботу  і спричинять 

негативні емоції. Краще повторити дитині те, 

що вона не встигла почути; намагатися 

говорити у повільному темпі; повідомляти на 

початку уроку план роботи і пропонувати 

завдання розраховані на нижчий темп 

виконання, надаючи час на підготовку до 

відповіді; не ставити дитину в ситуацію 

необхідності швидкого переключення з одного 

виду діяльності на інший 

2. Учні  мають проблеми у навчанні з усіх 

предметів через труднощі в 

запам’ятовуванні,  узагальненні 

навчального матеріалу, оперуванні 

поняттями, недостатністю сформованості 

загально навчальних та спеціальних умінь 

та навичок . 

Причина : педагогічна занедбаність, 

недоліки виховання (а не низький 

інтелектуальний потенціал)   

Необхідні додаткові заняття з розвитку 

мовлення, пам’яті, уваги, мислення, загально 

навчальних навичок. 

 Необхідно використовувати в навчально – 

виховному процесі завдання  заниженого рівня 

труднощів. Варто створювати ситуації успіху, 

схвалювати прагнення дитини досягати успіху, 

відзначати навіть невеликий успіх. Дуже 

важливо переконати батьків займатися 

розвитком дитини, рекомендувати розвивальні 

вправи та завдання. Цілеспрямована 

розвивальна робота дає змогу подолати 

педагогічну занедбаність   

3. Невисокий інтелектуальний потенціал 

(навчання дається важко, учні  не 

засвоюють програмний матеріал, не 

розуміють і погано запам’ятовують 

пояснення вчителя). 

Причина : астенія, затримка психічного 

розвитку, органічних порушень 

центральної нервової системи   

Вимоги до таких учнів необхідно знизити . Для 

запобігання втрати мотивації навчання і 

відхилень у поведінці варто пропонувати 

посильні індивідуальні завдання, відзначати 

успіхи учнів.  В окремих випадках  необхідно 

направити учнів на медико – педагогічну 

комісію, консультацію до психолога, дитячого 

психоневролога 

4. Труднощі тільки в письмі та читанні 

(Поганий почерк, постійні пропуски літер, 

недописування закінчень слів,  заміна  

одних складів на інші, співзвучні їм ) 

Причина: недорозвинення мовлення 

Насамперед потрібна допомога логопеда. 

Труднощі не пов’язані з лінощами та 

непосидючістю дитини, тому постійні 

зауваження та заклики до старанності не 

ефективні. Не слід акцентувати увагу на не 

успіхах, краще  зосередити увагу на тому, що 

учню вдалося виконати     

5. Труднощі в навчанні пов’язані із 

емоційними порушеннями Підвищена 

тривожність, замкненість, боязкість, 

нерішучість, сором’язливість, розлади 

нервової системи. 

Учню необхідна підтримка, підбадьорення в 

ситуаціях, що викликають сильну тривогу та 

хвилювання учня (відповіді біля дошки, 

контрольних роботах, диктантах ) Таким учням 

краще не відповідати перед  усім класом, а 

краще запропонувати індивідуальні завдання  



 128 

Проблеми  в поведінці 

6. Гіперактивність, підвищена схильність 

до відволікань, труднощі в концентрації 

уваги, імпульсивність.  

Причина: емоційні порушення як наслідок 

неправильного стилю виховання, органічні 

порушення центральної нервової системи 

Такі учні не в змозі тривалий час бути 

зосередженим, уважним,  посидючим. 

Головне в роботі з такими учнями – терпіння та 

наполегливість. В учнів необхідно розвивати 

вміння доводити справу до кінця, діяти 

цілеспрямовано, планомірно, здійснювати 

покроковий контроль за виконанням окремих 

завдань. Рекомендувати батькам зайняти 

дитину спортом, відвідуванням  гуртків. У 

важких випадках рекомендовано  консультацію 

у  психо – невролога.  

7. Труднощі в контактах, взаємовідносинах 

з учнями, відсутність друзів у класі. 

Необхідно звернути увагу однокласників на 

успіхи цих дітей, створити умови, щоб учні 

мали змогу виявити себе з кращого боку  

8. Агресивність, запальність, дратливість У спілкуванні з цими учнями потрібно виявляти  

максимальну стриманість та терпимість. 

Необхідно дати можливість дитині зрозуміти, 

що дорослий їхній  союзник у вирішення 

проблем. Необхідно спрямувати активність 

таких дітей  у конструктивне русло, тактовно й 

послідовно навчати учнів  самоконтролю та 

стриманості 

Емоційні розлади 

9. Підвищена тривожність, плаксивість, 

вразливість, схильність хвилюватися та 

переживати з будь -  якого приводу (ризик 

розвитку невротичних розладів) 

Такі учнів є достатньо хорошими учнями, але 

шкільні успіхи набувають для таких учнів 

надто великого значення, невдачі у навчанні 

спричиняють у дитини емоційний розлад. 

Вчителю не слід акцентувати увагу на оцінках, 

перед контрольними роботами треба знімати 

тривожність, заохочувати, схвалювати, і 

відзначати переваги  

10. Боязкість, нерішучість, нелюдимість Учителеві варто залучати таких учнів до 

позакласної роботи, впроваджувати  групові, 

кооперативні форми роботи на  уроці з метою 

створення на уроці  ситуацій  спілкування 

учнів. Підвищувати самооцінку учнів через 

створення ситуацій успіху.   
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Використання психолого – педагогічних критеріїв для діагностики рівня 

навчальних досягнень учнів суб’єктами освітнього процесу 

 
Функція Суб’єкт 

взаємодії 

Мета  діяльності  Зміст діяльності 

Контролююча Заступник 

директора з НВР 

Вчителі - 

предметники 

- Визначення рівня 

навчальних досягнень учня 

,групи учнів, класу 

 ( тематичне оцінювання, 

семестрове, річне);  

- визначення рівня 

готовності до засвоєння 

нового матеріалу , що дає  

змогу вчителю відповідно 

планувати та здійснювати 

процес  навчання  (зріз 

знань учнів); 

1. Аналіз ефективності роботи 

педагога на основі 

співвіднесення потенційних 

можливостей дитини та 

реально показаних  

результатів. 

2. Педагогічне прогнозування 

перспектив навчальних 

досягнень учнів. 

3. Аналіз прогалин, типових 

помилок  у знаннях учнів та 

визначення  їх причин  

3. Постановка мети 

відвідування уроків вчителя 

на основі інформації щодо 

рівнів навчальних досягнень  

учнів, реального стану 

навчально – виховного 

процесу   

 

Діагностична Заступник 

директора з НВР 

Вчителі - 

предметники 

Розробка системи 

моніторингових досліджень 

щодо  результатів 

навчально – виховного 

процесу, особистих 

досягнень учнів, процесу 

здійснення педагогічної 

допомоги учням, які мають 

труднощі у навчанні 

1. Розробка інструментарію 

моніторингових досліджень 

2. Визначення системи збору, 

накопичення та аналізу 

отриманої інформації. 

3. Встановлення зворотного  

зв’язку за результатами 

діяльності учнів та 

педагогічної діяльності 

вчителів - предметників 

Діагностико – 

корегуюча 

Психолог 

Вчитель – 

предметник, 

класний 

керівник 

Визначення причин 

труднощів, що виникають у 

процесі навчання у учнів, 

виявлення прогалин у 

знаннях учнів.  

Організація корекції  

навчальної діяльності 

учнів,яка спрямована на 

подолання труднощів у 

навчанні  

1.Діагностика причин 

труднощів у навчанні. 

2.Прогнозування кінцевих 

рівнів навчальних досягнень 

учнів. 

3. Створення індивідуальних 

корегуючих планів роботи з 

учнями початкового рівня 

навчальних досягнень. 

4. Використання папок – 

досягнень, «портфоліо». 

5. Корекція стратегії власної 

педагогічної діяльності, 

спрямованої на створення 

умов для навчання учнів, які 

мають труднощі у навчанні 

Навчальна Вчитель – Організація оцінювання  та 1. Знання вчителем 
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предметник  контролю навчальних 

досягнень учнів  на всіх 

етапах уроку    

психофізичних особливостей 

учнів 

2. Планування побудови 

пізнавального профілю учня, 

який має проблеми у навчанні 

на основі короткочасного 

(урок), середньо ------ (на 

тему),довгострокового 

(семестр) прогнозу.  

3. Ранжирування завдань 

різного ступеня через 

виявлення складності 

матеріалу, інтересів учня,  

індивідуальних можливостей  

при виконанні тренувальних 

завдань 

4. Раціональне використання 

дидактичного матеріалу у 

процесі уроку  

5. Впровадження сучасних 

технологій освітнього 

простору щодо навчання учнів 

різного рівня пізнавальних 

можливостей 

6. Використання сучасних 

підходів щодо оцінювання 

результативності діяльності 

учня з початковим рівнем 

навчальних досягнень   

Стимулююче-

мотиваційна  

Вчитель - 

предметник 

Впровадження 

рекомендацій  щодо 

підходів до оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів, здійснення 

стимуляції навчальних дій,  

формування позитивної 

мотивації до навчання 

1. Проектування можливих 

форм спілкування, які 

підпорядковані навчальній 

меті 

2. Створення умов для 

співпраці між учнями з 

урахуванням  їх оптимальної 

особистісної взаємодії 

Виховна  Класний 

керівник 

Вчителі 

предметники 

Розвиток якостей 

особистості: активності, 

працелюбності, акуратності, 

здібностей до 

самоврядування. 

Формування вмінь 

відповідально та 

зосереджено працювати, 

застосовувати прийоми 

контролю та самоконтролю  

1. Суб’єктно - суб’єктне  

спілкування 

2. Залучення учнів до 

позакласної роботи  

3. Створення умов для 

виявлення успішності учнів у 

різноманітних сферах 

діяльності 
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Організація роботи з ліквідації прогалин у знаннях учнів 
№ Вид діяльності  Самооцінка Експертна 

оцінка 

1. Контроль за засвоєнням питань, що викликають у учнів 

найбільші труднощі. 

  

2.                             Контроль засвоєння учнями матеріалу ,що вивчався на 

пропущених ними уроках 

  

3. Перевірка в ході уроку ступеня розуміння учнями основних 

розділів матеріалу ,що вивчається 

  

4. Заохочення учнів до з’ясування питань, що спричиняються 

труднощами в засвоєнні навчального матеріалу 

  

5. Застосування вправ, завдань, спрямованих на усунення 

помилок, допущених учнями у відповідях та письмових 

роботах.  

  

6. Використання завдань для повторення ключових питань 

матеріалу, пройденого з перших днів навчання 

  

7. Чітке інструктування учнів щодо виконання домашньої 

роботи . 

  

8. Дозування обсягу домашньої роботи згідно навчальних 

можливостей дитини 

  

9. Організація систематичного повторення навчального 

матеріалу 

  

10. Організація систематичної роботи над помилками   

11. Чи дозволяє вчитель слабким учням відповідати новий 

матеріал за допомогою алгоритмів, планів, які вони склали 

самостійно? 

  

12. Чи пропонує вчитель учням, які мають труднощі із 

засвоєнням навчального матеріалу адресні запитання, які 

доступні для нього та допомагають відповісти на інші, 

більш складні? 

  

13. Чи знаходяться слабкі учні під постійною увагою під час 

уроку ? 

  

14. Чи слідкує вчитель за ходом самостійної роботи  учнів, які 

мають труднощі у навчанні ? 

  

15. Чи організує вчитель взаємодопомогу  серед учнів?   

16. Чи веде вчитель програму з ліквідації прогалин у знаннях 

учнів? 

  

17. Організація самостійної роботи за варіантами різної 

складності  

  

18. Чи мають учні можливість обирати варіанти самостійної 

роботи ? 

  

19. Організація поелементного аналізу самостійних робот     

20.  Використання у своїй роботі «контроль + самоконтроль»,  

опорні сигнали . 

  

21. Організація сумарного аналізу помилок у самостійних  та 

контрольних роботах 

  

22. Організація спеціальних індивідуальних вправ,  які 

потребують інтелектуальних навичок. 
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Система роботи вчителя щодо формування 

загально- навчальних умінь  та навичок 

 

 
№ Вид діяльності  Самооцінка  Експертна 

оцінка 

1. Здійснення контролю за підготовкою 

робочого місця 

  

2. Зазначення часу на виконання завдань   

3. Чи знайомить вчитель учнів із раціональним 

складанням планів (прочитати уривок тексту, 

виділити опорні слова та ідею, поставити до 

нього запитання, озаглавити уривок тощо) 

  

4. Чи рекомендує складати дома план відповіді, 

дозволяє користуватися їм на уроці? 

  

5. Застосування карток з прикладом плану 

відповіді для слабких учнів 

  

6. Використання прийомів, спрямованих на 

розвиток виділяти головне.  

  

7. Використання прийомів, спрямованих на  

розвиток вмінь робити висновки. 

  

8. Прийоми щодо розвиток навичок 

самоконтролю 

  

9. Прийоми щодо розвитку навичок 

взаємоконтролю, рецензування 

  

10. Прийоми на порівняння,  встановлення 

подібності та відмінності 

  

11. Прийоми на розвиток аналітико – 

синтетичних умінь 

  

   12. Використання пам’яток, алгоритмічних 

приписів щодо розвитку загально навчальних 

умінь та навичок 

  

13.    Організація діяльності з різноманітними 

джерелами інформації 

  

14. Впровадження прийомів, спрямованих на 

розвиток вмінь здійснювати узагальнення  
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Види, способи, прийоми допомоги учням з початковим рівнем 

навчальних досягнень, які дозволяють реалізовувати 

диференційований підхід до навчання 

 

№ Вид діяльності  Самооцінка  Експертна 

оцінка 

1. Зазначення типу завдань, правила, на 

основі якого виконується завдання 

  

2. Надання додатку до завдання у вигляді 

схеми, креслення , таблиці. 

  

3. Зазначення алгоритму виконання 

завдання 

 

  

4. Наведення  для прикладу аналогічного 

завдання 

  

  

5. Пояснення ходу виконання подібного 

завдання 

 

  

6. Пропонування допоміжного завдання , 

яке наштовхує на відповідь на основне 

питання 

  

7. Розв’язування завдань за допомогою 

асоціацій 

 

  

8. Називання відповіді, результату 

заздалегідь 

 

  

9. Розчленування складного завдання на 

низку елементарних 

  

10. Зазначення причинно-наслідкових 

зв’язків між явищами, знання яких 

необхідне для виконання завдання  

  

11. Запис умов не тільки словами , але й у 

вигляді таблиці  

  

   12. Дозвіл учням під час опитування більше 

часу готуватися біля дошки, робити 

попередні записи 

  

13.    Надання учням консультативних карток, 

які дозволяють скоригувати роботу під 

час виконання завдань 

  

14. Здійснення додаткового докладного 

пояснення матеріалу, способів  

виконання завдань 
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Система роботи  вчителя щодо формування навичок  

самостійної роботи   учнів 

 

№ Вид діяльності  Самооцінка  Експертна 

оцінка 

1. Місце самостійної роботи у структурі 

уроку: 

 на закріплення вивченого; 

 повторення вивченого; 

 в ході вивчення нового матеріалу. 

  

2. Спосіб постановки завдання самостійної 

роботи: 

 інструктаж; 

 план міркування на 

індивідуальних картках, дошці; 

 алгоритм; 

 схема, таблиця. 

  

3. Використання різнорівневих завдань   

4. Використання перфокарт   

5. Групові форми самостійної діяльності   

6. Використання прийомів контролю та 

взаємоконтролю 

  

7. Використання самостійних завдань  на 

поєднання розумових та практичних дій 

  

8. Організація самостійного ознайомлення 

з новим матеріалом (підручником та 

іншими джерелами інформації) 

  

 Виконання у процесі самостійної 

навчальної діяльності: 

  

9. Завдань на порівняння, зіставлення, 

протиставлення як засіб відкриття нових 

властивостей 

  

10. Висновків за аналогією, виділення 

головного 

  

11. Доведення істини суджень   

   12. Завдань на встановлення причинно – 

наслідкових зв’язків 

  

13.    Завдань на асоціативні аналогії   

14. Порівняння окремих завдань з групою 

йому подібних за істотними або 

подібними ознаками 
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Використання  методів, прийомів , які сприяють формуванню позитивної 

мотивації до навчання, розвитку творчих здібностей учнів 

 
№ Вид діяльності Самооцінка Експертна 

оцінка 

1. Пояснення актуальності вивчення теми    

2. Обговорення наприкінці вивчення 

теми(уроку)ефективності роботи учнів 

  

3. Використання самоаналізу та взаємоконтролю   

4. Виховання культури слухача та співрозмовника   

5. Використання методів стимулювання та 

заохочення учнів 

  

6. Створення проблемних ситуацій, спирання на 

життєвий досвід учнів 

  

7. Створення ситуацій взаємодопомоги   

8. Створення «ситуації успіху», авансування як 

психологічний прийом 

  

9. Організація персональних виставок, творчих 

доробок учнів 

  

 Використання евристичних методів на уроці    

10. Метод символічного бачення світу 

(зображення об”єкту, який вивчається у вигляді 

символу) 

  

11. Метод «Як би…»   

12. Метод «вживлення»(у об єкт , який вивчається)   

13. Метод «Реклама»( того, що вивчає учень)   

14. Метод «Судебне засідання»   

15. Написання синквейнів (віршів без рими, які 

складаються з п”яти рядків) 

  

16. Складання дидактичних казок   

 Використання інтерактивних методів навчання   

17. Метод «Мозковий штурм»   

18. Метод «Американська мозаїка»   

19. Метод «Акваріум»   

20. Метод «За та проти»   

21. Організація навчання на основі  проблемних 

ситуацій 

  

22. Використання проектних методів  

навчання 

  

23. Проведення інтегрованих уроків   

24. Організація групової, колективної, 

кооперативної діяльності на уроці 

  

25. Використання ігрових методів, змагань   
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Створення психолого-педагогічних умов у навчально - виховному процесі, 

що сприяють збереженню здоров ‘ я 

 
№ Вид діяльності  Самооцінка Експертна оцінка 

1. Створення умов «ситуації успіху», 

впевненості. 

  

2. Фіксація часу, який витрачає учень на 

окремі види діяльності (з метою 

визначення енергетичних ресурсів) 

  

3. Створення умов для  

 вибору рівня складності завдань 

  

4. Гарантія учню права шукати та 

помилятися без зниження оцінки, 

можливості виправлення помилки та 

підвищення оцінки 

  

5. Модернізація змісту на основі 

диференціації 

  

6. Міжособистісна підтримка   

7.  Індивідуалізація навчального 

навантаження учнів  

  

8. Створення можливості обирати рівень 

складності завдань 

  

9. Створення гомогенних груп  та груп за 

інтересами 

  

10. Діагностика, регулювання, облік 

просунення з предмету 

  

11. Урахування законів розумового та 

вікового  розвитку  

  

12. Підкріплення розумової  активності 

стимулами 

  

13. Підтримка ініціативи дитини    

14. Навчання прийомам самостійної 

діяльності, навичкам самоконтролю, 

вмінню самостійного здобуття знань 

  

15. Усунення можливих елементів 

конкуренції 

  

16. Ухвалення занять з іншими учнями, 

надання їм допомоги 

  

17. Відсутність зайвого ухвалення   

18. Відсутність протиставлення та виділення    

19. Відсутність демонстрації виключних 

досягнень, що породжують ревнощі й 

відторження  однокласників 

  

20. Демонстрація зацікавленості у діяльності 

та успіхах  

  

21. Уникнення будь –якого тиску на дитину   

22. Скорочення обсягу обов’язкового для всіх 

учнів домашнього завдання 

  

 

 

 


