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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

 
Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що передбачають 

застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології 

та окремих методик навчання у початковій школі.  

Загальні 

компетентності 

 

ЗК-1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними 

знаннями, зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними 

системами, методиками, технологіями навчання, розвитку й виховання 

учнів початкової школи;  чинним нормативним забезпеченням 

початкової освіти  

ЗК-2. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу, систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-

педагогічної, з різних джерел та формулювання логічних висновків. 

ЗК-3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної 

діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення, працювати 

автономно. 

ЗК-4. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на 

офіційно-діловому рівні; володіти навичками нормативного 

літературного мовлення (його усною та писемною формою) в різних 

сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування 

власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, 

ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими 

суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого 

спілкування в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів.  

ЗК-5. Громадянська компетентність. Здатність реалізовувати 

громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного 

суспільства; використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 

відповідають чинному законодавству України. 

ЗК-6. Етична. Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил 

культури поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі 

загальнолюдських та національних цінностей, норм суспільної моралі; 

дотримуватися принципів педагогічної етики (професійної етики 

вчителя початкової школи). 

ЗК-7. Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із 

соціальною структурою та національною специфікою суспільства, з 

особливостями соціальних ролей; надання рівних можливостей учням 

різних національностей, толерантне ставлення до їхньої культурної 

спадщини та індивідуальних особливостей. 

ЗК-8. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  

міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти, 

працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної 

діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим 

щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань.  



ЗК-9. Адаптивна. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному 

середовищі та дії в нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають 

навчання, розвиток і виховання молодших школярів, спілкування з 

їхніми батьками,  комунікації з адміністрацією школи й колегами 

ЗК-10. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати 

рефлексивні процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, 

творчому підходові до освітнього процесу початкової школи. Здатність 

оцінювати результати педагогічних впливів та забезпечувати якість 

діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; 

здатність до педагогічної рефлексії. 

ЗК-11. Здоров’язбережувальна компетентність. Здатність ефективно 

вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, 

психічного, соціального та духовного) як власного, так і оточуючих. 

Здатність застосовувати знання, вміння, цінності і досвід практичної 

діяльності з питань культури здоров’я та здорового способу життя, 

готовність до здоров’язбережувальної діяльності в освітньому 

середовищі початкової школи та створення психолого-педагогічних 

умов для формування здорового способу життя учнів. 

ЗК-12. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування 

сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для 

розв’язання комунікативних задач у професійній діяльності вчителя 

початкових класів й у повсякденному житті. 

Спеціальні  

 

 

(фахові)  

 

 

 

 

 

компетентності 

СК-1. Предметна компетентність. Здатність до застосування знань, 

умінь і навичок із циклу професійно-наукових дисциплін, що є 

теоретичною основою побудови змісту освітніх галузей, визначених 

Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в освітній галузі 

загалом, та  окремих змістових лініях зокрема. Види предметних 

компетентностей: філологічна, математична, технологічна, природничо-

наукова, мистецька. 

СК-1.1. Філологічна компетентність. Здатність до застосування 

професійно профільованих лінгвістичних і літературознавчих знань, 

умінь та навичок, що становлять теоретичну основу початкового курсу 

мови навчання, мови вивчення, іноземної мови, літературного читання 

та їхніх окремих змістових ліній. Складниками філологічної 

компетентності є лінгвістична, мовленнєва, літературознавча. 

СК-1.2. Математична компетентність. Здатність до застосування 

професійно профільованих математичних знань і умінь, що утворюють 

світоглядну, теоретичну та операційно-діяльнісну основу освітньої 

галузі «Математика». Складниками математичної компетентності є 

арифметична, логічна, алгебраїчна, геометрична та тотожних 

перетворень. 

СК-1.3. Технологічна компетентність. Здатність до застосування 

професійно профільованих  проектно-технологічних знань, умінь і 

навичок, які є теоретичними основами побудови змісту освітньої галузі 

«Технології» загалом та окремих його змістових ліній. Складниками 

технологічної компетентності є: ІКТ-компетентність, компетентності з 

техніки обробки матеріалів, технічної творчості, декоративно-



ужиткового мистецтво та самообслуговування. 

СК-1.4. Природничо-наукова компетентність. Здатність до 

застосування професійно профільованих природничо-наукових знань і 

практичних умінь і навичок, які є теоретичними основами побудови 

змісту природознавчого матеріалу відповідної освітньої галузі 

початкової освіти. Складниками природничо-наукової компетентності є 

астрономічна, географічна, землезнавча, біологічна (ботанічна, 

зоологічна, анатомічна, фізіологічна), екологічна, валеологічна. 

СК-1.5. Мистецька компетентність. Здатність до застосування 

професійно профільованих мистецьких знань, умінь і навичок, які 

становлять теоретичну та діяльнісно-технологічну основу освітньої 

галузі «Мистецтво» загалом та окремих його змістових ліній. 

Складниками мистецької компетентності є музична, образотворча, 

мистецько-синтетична. 

СК-2. Психологічна компетентність. Здатність до розвитку учнів 

початкової школи як суб’єктів освітнього процесу на основі знань та 

умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні чинники 

розвитку. Складниками психологічної компетентності є 

диференціально-психологічна, соціально-психологічна, 

аутопсихологічна. 

СК-2.1. Диференціально-психологічна. Здатність до застосування знань 

про особливості засвоєння навчального матеріалу учнями початкової 

школи у відповідності з їхніми індивідуальними та віковими 

характеристиками сприймання, уваги, уяви, пам’яті, мислення; вміння 

застосовувати ці знання при моделюванні ситуацій навчання, 

виховання й розвитку молодших школярів; спроможність ураховувати 

у професійній діяльності тип темпераменту, вік, стать, антропологічні 

ознаки учнів; володіння психологічними методиками вивчення 

індивідуальних особливостей перебігу пізнавальних процесів дітей і 

спроможність їх урахування  у проектуванні педагогічного процесу. 

СК-2.2. Соціально-психологічна. Здатність до застосування знань про 

особливості комунікативної діяльності учнів класу /учня початкової 

школи, взаємостосунки вчителя та учнів, закономірності 

педагогічного спілкування, соціальної ситуації, ситуацій 

міжособистісної взаємодії; вміння застосовувати ці знання у 

моделюванні навчально-виховного процесу в початковій школі. 

СК-2.3. Аутопсихологічна. Здатність до адекватного усвідомлення 

особистісно-професійних якостей, самопізнання, самооцінки як 

підґрунтя формування критичного, гуманістично орієнтованого 

мислення вчителя початкової школи, емоційної усталеності, 

екстраверсії, розвитку проникливості; інтелектуальна здатність до 

бачення, постановки й розв’язання проблем особистісного зростання 

учня; сформованість психологічного мислення вчителя початкової 

школи; його готовність до природовідповідних дій у процесі навчання 

(чуття самого себе й міри власних дій як першого вчителя); здатність 

до самоусвідомлення, саморозвитку, вдосконалення педагогічної 

діяльності з високим рівнем автономності. 

СК-3. Педагогічна компетентність. Здатність до проектування, 



організації, оцінювання, рефлексії та коригування навчально-

виховного процесу в початковій ланці освіти. Складниками 

педагогічної компетентності є дидактична, виховна, організаційна. 

СК-3.1. Дидактична. Здатність майбутнього вчителя (випускника) 

вирішувати стандартні та проблемні професійні завдання, що 

виникають в освітній практиці початкової школи, на основі 

сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту і процесу 

навчання молодших учнів, у тому числі ґрунтовних знань про сучасні 

теорії навчання, гнучкого володіння методами навчання; 

спроможність обґрунтовано обирати прийоми, засоби, технології, 

форми організації навчання, адекватні дидактичній ситуації. 

СК-3.2. Виховна. Здатність випускника до здійснення виховної 

діяльності з молодшими школярами; здатність до планування, 

проектування й аналізу виховного процесу початкової школи як 

цілісної педагогічної системи, яка включає мету, завдання, зміст, 

методи, прийоми, педагогічні засоби, форми організації, діяльність 

вихователя й вихованців; спрямованість на досягнення відповідних 

результатів; здатність ефективно використовувати виховний потенціал 

уроків і занять з учнями в позаурочний час тощо.  

СК-3.3. Організаційна. Здатність до організації навчально-виховного 

процесу в початковій школі, систематичного підвищення професійно-

педагогічної кваліфікації. 

СК-4. Методична компетентність. Здатність ефективно діяти, 

розв’язуючи стандартні та проблемні методичні задачі під час навчання 

учнів освітніх галузей/змістових ліній, визначених Державним 

стандартом початкової загальної освіти. Методична компетентність 

ґрунтується на теоретичній і практичній готовності до проведення 

уроків за різними навчальними комплектами, що виявляється у 

сформованості системи дидактико-методичних знань і умінь із окремих 

розділів та тем курсу, окремих етапів навчання й досвіду їх 

застосування та наявності емоційно-ціннісного ставлення до діяльності 

щодо навчання учнів предмету. Складники методичної компетентності: 

нормативна, варіативна, спеціально-методична, контрольно-

оцінювальна, проектувальна-моделювальна, технологічна. 

СК-4.1.Нормативна. Здатність учителя користуватися нормативними 

документами та реалізовувати на практиці цілі і завдання навчання 

предмету/освітньої галузі в початковій школі. 

СК-4.2. Варіативна. Здатність учителя працювати за будь-яким 

навчально-методичним комплектом, здатність обирати 

найефективніший навчально-методичний комплект для досягнення 

цілей і завдань навчання предмета/освітньої галузі в початковій школі, 

визначених Державним стандартом і навчальною програмою. 

СК-4.3. Спеціально-методична. Здатність до навчання молодших 

школярів будь-яким елементам змісту програми. 

СК-4.4. Контрольно-оцінювальна. Здатність до реалізації критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи; здатність 

дотримуватись Державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки 



учнів початкової школи, визначених у програмі. 

СК-4.5. Проектувально-моделювальна. Здатність моделювати та 

організовувати процес навчання предмету/освітньої галузі в початковій 

школі;  спроможність учителя обирати необхідні засоби, форми і 

методи організації діяльності учнів у процесі навчання. 

СК-4.6. Технологічна. Здатність упроваджувати сучасні навчальні 

технології, інноваційні підходи, передовий педагогічний досвід до 

навчання окремих питань певної освітньої галузі/предмету початкової 

школи. 

СК-5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність 

актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, 

вміння, настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, 

здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-

психологічні якості особистості задля успішного здійснення в 

конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності з 

молодшими школярами, батьками, колегами. Складники професійно-

комунікативної компетентності вчителя початкової школи: емоційна, 

вербально-логічна, інтерактивна, соціально-комунікативна, технічна, 

предметно-змістова. 

СК-5.1. Емоційна. Здатність педагога усвідомлювати та визнавати 

власні почуття, а також почуття інших суб’єктів навчально-виховного 

середовища; здатність до самомотивації та керування власними 

емоціями у стосунках із вихованцями, колегами, батьками.  

СК-5.2. Вербально-логічна. Здатність педагога володіти доцільними 

формами вербального професійного спілкування в колективі, 

сприймати, осмислювати й відтворювати зміст і основну думку усних і 

письмових висловлювань, коригувати власне й чуже мовлення; 

здатність опрацьовувати, групувати навчальну інформацію, адекватно 

усвідомлювати комунікативний сенс повідомлень, запам’ятовувати й у 

разі необхідності актуалізовувати в пам’яті професійні знання, 

фактичні дані, навчальну інформацію. 

СК-5.3 Інтерактивна. Здатність педагога організовувати ефективну 

спільну навчально-виховну діяльність і педагогічне спілкування; 

здатність співпрацювати для досягнення поставленої мети, знаходячи 

при цьому шляхи взаємодії зі всіма суб’єктами навчально-виховного 

середовища. 

СК-5.4. Соціально-комунікативна. Здатність учителя в будь-якій 

педагогічній ситуації орієнтуватися на всіх учасників навчально-

виховного середовища, приймати правильні рішення і, як наслідок, 

досягати поставленої мети навчання й виховання. 

СК-5.5. Технічна. Здатність викладача забезпечити процесуальний бік 

педагогічного спілкування; володіння технікою педагогічного 

спілкування з суб’єктами навчально-виховного середовища. 



СК-5.6. Предметно-змістова. Володіння змістовим аспектом 

комунікації, термінологією, мовленнєвими конструкціями, що 

притаманні всім предметам, визначеним навчальним планом 

початкової школи та здатність до розв’язання певного кола питань у 

конкретній ситуації педагогічної діяльності вчителя початкових класів. 

7. Програмні результати навчання 

 

Професійні 

деклара 

тивні і 

процеду 

ральні 

знання 

ПРН-1. Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН-2. Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби 

початкової освіти, суть процесів виховання, навчання й розвитку учнів 

початкової школи. Знати специфіку виховної роботи на уроках та позаурочній 

діяльності. 

ПРН-3. Знати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні 

відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи. 

ПРН-4. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні 

навчальні технології. 

ПРН-5. Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх 

галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової 

загальної освіти. 

ПРН-6. Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову 

освіту: Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, 

які вивчаються в початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів початкової школи. 

Професій

ні вміння 

та навички 

ПРН-7. Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну 

основу освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової 

загальної освіти, під час розв’язання навчально-пізнавальних і професійно-

орієнтованих задач. 

ПРН-8. Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу 

пізнавальних процесів учнів початкової школи та стратегії їх урахування в 

процесі навчання, розвитку й виховання учнів. Складати психолого-педагогічну 

характеристику учня та класу. 

ПРН-9. Проектувати процес навчання з предмету у вигляді календарно-

тематичного планування для певного класу, теми. 

ПРН-10. Моделювати процес навчання учнів початкової школи певного 

предмету: розробляти проекти уроків та їх фрагменти, методику роботи над 

окремими видами завдань, створювати методику підготовчої роботи, 

ознайомлення та формування уявлень і понять, вмінь та навичок з метою 

опанування учнями певних елементів змісту програми. 

ПРН-11. Проводити моніторинг якості навчальних досягнень учнів з певної 

теми. Здійснювати контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з 

критеріями оцінювання та відповідно до Державних вимог до рівня навчальних 

досягнень учнів, визначених у програмі з певного предмету. 

ПРН-12. Проводити уроки в початковій школі, аналізувати урок щодо 

досягнення його мети й завдань, оцінювати ефективність застосованих форм, 



методів, засобів і технологій. 

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

початкової школи. 

Комуні 

кація 

ПРН-14. Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого 

спілкування в процесі вирішення професійно-педагогічних задач. 

ПРН-15. Прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну комунікацію з 

іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу початкової школи на засадах 

етики професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету. 

ПРН-16. Використовувати засоби вербальної та невербальної комунікації задля 

підвищення рівня професійної культури майбутнього вчителя. 

Автоном-

ність і 

відповідал

ьність 

ПРН-17. Вчитися упродовж життя й удосконалювати з високим рівнем 

автономності набуту під час навчання кваліфікацію. 

ПРН-18. Аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, 

приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтацій. 

ПРН-19. Створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню 

всіх учнів, незалежно від соціально-культурно-економічного контексту. 
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Анотація (українською мовою) 

Ключові слова (українською мовою) 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психодидактика у 

початковій школі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є умови підвищення ефективності 

(продуктивності) процесу навчання шляхом максимального врахування особливостей 

психічних явищ в діяльності учнів і педагогів;  

Міждисциплінарні зв’язки: психодидактика тісно пов’язана з такими науками, як: 

загальні основи педагогіки, дидактика, психологія загальна, філософія, вікова психологія.  

Метою дисципліни є: формування у студентів уявлення про предмет і методи 

психодидактики у початковій школі як міждисциплінарної науки, розширення 

теоретичних знань студентів щодо застосування основ психодидактики у роботі вчителя 

початкових класів; ознайомлення студентів з концептуальними основами психодидактики 

освітніх систем, з психологічними проблемами в контексті психодидактики освітнього 

середовища; з теоретичними основами психодидактичної діяльності  вчителя початкових 

класів, психодидактичними особливостями пізнавальної активності учнів;  реалізація 

психодидактичного підходу до створення освітнього середовища в початковій школі; 

здійснення психодидактичного відбору сучасних форм, методів та засобів навчання; 

вивчення особливостей поведінки педагога в контексті реалізації психодидактичного 

підходу до управління освітнім середовищем початкової школи. 

Ключові слова: психодидатика, освітня система, освітнє середовище, 

психодидактичний підхід. 

 

Анотація (англійською мовою) 

Ключові слова (англійською мовою) 

The program of study of the normative educational discipline "Psychodidactics in 

primary school" is made according to the educational-professional program of preparation of 

masters of a specialty 013 Primary education according to the educational-professional program 

"Primary education". 

The subject of study of the discipline is the conditions for improving the efficiency 

(productivity) of the learning process by taking into account the peculiarities of mental 

phenomena in the activities of students and teachers; 

Interdisciplinary links: Psychodidactics is closely related to such sciences as: general 

foundations of pedagogy, didactics, general psychology, philosophy, age psychology. 

The purpose of the discipline is: to form students 'ideas about the subject and methods of 

psychodidactics in primary school as an interdisciplinary science, to expand students' theoretical 

knowledge on the application of the basics of psychodidactics in the work of primary school 

teachers; acquaintance of students with conceptual bases of psychodidactics of educational 

systems, with psychological problems in the context of psychodidactics of educational 

environment; with theoretical bases of psychodidactic activity of the teacher of initial classes, 

psychodidactic features of cognitive activity of pupils; implementation of a psychodidactic 

approach to creating an educational environment in primary school; implementation of 

psychodidactic selection of modern forms, methods and means of teaching; study of the 

peculiarities of the teacher's behavior in the context of the implementation of the psychodidactic 

approach to the management of the educational environment of primary school. 

Key words: psychodidatics, educational system, educational environment, psychodidactic 

approach. 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психодидактика у 

початковій школі»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є умови підвищення ефективності 

(продуктивності) процесу навчання шляхом максимального врахування особливостей 

психічних явищ в діяльності учнів і педагогів;  

Міждисциплінарні зв’язки: Психодидактика тісно пов’язана з такими науками, як: 

загальні основи педагогіки, дидактика, психологія загальна, філософія, вікова психологія.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета – формування у студентів уявлення про предмет і методи психодидактики 

у початковій школі, розширити теоретичні знання студентів щодо застосування основ 

психодидактики у роботі вчителя початкових класів. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- ознайомити студентів з концептуальними основами психодидактики освітніх 

систем; з психологічними проблемами в контексті психодидактики освітнього 

середовища; 

- ознайомити з теоретичними основами психодидактичної діяльності  вчителя 

початкових класів, психодидактичними особливостями пізнавальної активності учнів;  

- навчити реалізовувати психодидактичний підхід до створення освітнього 

середовища в початковій школі;  

- навчити здійснювати психодидактичний відбір сучасних форм, методів та засобів 

навчання; 

- вивчити особливості поведінки педагога в контексті реалізації психодидактичного 

підходу до управління освітнім середовищем початкової школи. 

Програмні результати навчання:  
ПРН-2. Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби 

початкової освіти, суть процесів виховання, навчання й розвитку учнів початкової школи. 

Знати специфіку виховної роботи на уроках та позаурочній діяльності. 

ПРН-3. Знати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні 

відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи. 

ПРН-4. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні 

навчальні технології. 

ПРН-6. Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: 

Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в 

початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

ПРН-8. Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу 

пізнавальних процесів учнів початкової школи та стратегії їх урахування в процесі 

навчання, розвитку й виховання учнів. Складати психолого-педагогічну характеристику 

учня та класу. 

ПРН-15. Прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну комунікацію з 

іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу початкової школи на засадах етики 

професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 

зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, 

технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи;  чинним 

нормативним забезпеченням початкової освіти. 



ЗК 2. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 

систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних 

джерел та формулювання логічних висновків. 

ЗК 3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення, працювати автономно 

ЗК 7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної 

взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та 

їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних 

конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та 

кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим 

щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ІІ. Фахові:  

ФК-2. Психологічна компетентність. Здатність до розвитку учнів початкової школи 

як суб’єктів освітнього процесу на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні 

особливості та соціальні чинники розвитку. 

ФК-3. Педагогічна компетентність. Здатність до проектування, організації, 

оцінювання, рефлексії та коригування навчально-виховного процесу в початковій ланці 

освіти. 

СК-5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність 

актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, настанови, 

стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної діяльності, 

а також індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного здійснення в 

конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності з молодшими школярами, 

батьками, колегами. 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться:  120_ годин /_4 кредити  ECTS. ; 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

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

Предмет мета і завдання курсу «Психодидактика початкової школи». 

Психодидактика як предмет наукового інтересу. Характеристика змісту «Психодидактики 

початкової школи» в контексті підготовки майбутніх учителів. 

Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 

Психодидактика освітніх систем: введення в поняття. Психодидактичні аспекти 

проектування та експертизи освітніх систем. Психологічна діагностика освітнього 

середовища загальноосвітніх шкіл. Психодидактична схема (алгоритм) проектування та 

експертизи освітніх технологій і систем. 

Тема 3. Психологічні проблеми в контексті психодидактики освітнього середовища. 

Обдарованість як проблема сучасної освіти. Психічні стани школяра в напруженому 

освітньому середовищі. Психодіагностика регуляторно-когнітивної структури навчальної 

діяльності як умова подолання напруженості освітнього середовища. Центр комплексного 

формування особистості як суб'єкт розвиваючої освіти. 

Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння.  

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

вчитися самостійно як інтегральна якість особистості і як ключова компетентність 

молодшого школяра. Психодидактичний аспект мотивації учіння. Психодидактичний 

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

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

інформаційні, операціональні, розвивальне. 

Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 



Структура пізнавальної активності учнів. Методи формування пізнавальної 

активності учнів. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань. 

Психодидактичні передумови виникнення інтересу та потреби до самоосвіти. 

Тема 6. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. 

Соціальна сутність особистості. Поняття розвитку і формування особистості. 

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

Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. Основні види 

діяльності дітей, її розвиваючі можливості.  

Тема 7. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості.  

Вікові етапи, їх характеристика. Індивідуальні особливості учнів.  

Тема 8. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя початкових класів. 

Психодидактичні характеристики педагогічного стилю вчителя, його професійних 

якостей та педагогічного спілкування. Адаптація вчителя до умов професійної діяльності. 

Методики на виявлення психологічної готовністі учителя до педагогічної праці.  

Тема 9. Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних здібностей в учнів 

початкових класів.  

Напрямки і методики вивчення психологічних особливостей учнів. Психодидактичні 

критерії вихованості і виховного впливу. 
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Анотація (українською мовою) 

Ключові слова (українською мовою) 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Психодидактика у 

початковій школі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою 

«Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є умови підвищення ефективності 

(продуктивності) процесу навчання шляхом максимального врахування особливостей 

психічних явищ в діяльності учнів і педагогів;  

Міждисциплінарні зв’язки: психодидактика тісно пов’язана з такими науками, як: 

загальні основи педагогіки, дидактика, психологія загальна, філософія, вікова психологія.  

Метою дисципліни є: формування у студентів уявлення про предмет і методи 

психодидактики у початковій школі як міждисциплінарної науки, розширення 

теоретичних знань студентів щодо застосування основ психодидактики у роботі вчителя 

початкових класів; ознайомлення студентів з концептуальними основами психодидактики 

освітніх систем, з психологічними проблемами в контексті психодидактики освітнього 

середовища; з теоретичними основами психодидактичної діяльності  вчителя початкових 

класів, психодидактичними особливостями пізнавальної активності учнів;  реалізація 

психодидактичного підходу до створення освітнього середовища в початковій школі; 

здійснення психодидактичного відбору сучасних форм, методів та засобів навчання; 

вивчення особливостей поведінки педагога в контексті реалізації психодидактичного 

підходу до управління освітнім середовищем початкової школи. 

Ключові слова: психодидатика, освітня система, освітнє середовище, 

психодидактичний підхід. 

 

Анотація (англійською мовою) 

Ключові слова (англійською мовою) 

The program of study of the normative educational discipline "Psychodidactics in 

primary school" is made according to the educational-professional program of preparation of 

masters of a specialty 013 Primary education according to the educational-professional program 

"Primary education". 

The subject of study of the discipline is the conditions for improving the efficiency 

(productivity) of the learning process by taking into account the peculiarities of mental 

phenomena in the activities of students and teachers; 

Interdisciplinary links: Psychodidactics is closely related to such sciences as: general 

foundations of pedagogy, didactics, general psychology, philosophy, age psychology. 

The purpose of the discipline is: to form students 'ideas about the subject and methods of 

psychodidactics in primary school as an interdisciplinary science, to expand students' theoretical 

knowledge on the application of the basics of psychodidactics in the work of primary school 

teachers; acquaintance of students with conceptual bases of psychodidactics of educational 

systems, with psychological problems in the context of psychodidactics of educational 

environment; with theoretical bases of psychodidactic activity of the teacher of initial classes, 

psychodidactic features of cognitive activity of pupils; implementation of a psychodidactic 

approach to creating an educational environment in primary school; implementation of 

psychodidactic selection of modern forms, methods and means of teaching; study of the 

peculiarities of the teacher's behavior in the context of the implementation of the psychodidactic 

approach to the management of the educational environment of primary school. 

Key words: psychodidatics, educational system, educational environment, psychodidactic 

approach. 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – мультимедійний 

проєкт 
Спеціальність: 

 013 Початкова освіта  

 

Семестр 

Загальна кількість годин – 120 
5-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 40 

самостійної роботи студента – 80 Ступінь: 

бакалавра 

10 год.  

Практичні, семінарські 

30 год.  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 

- - 

Самостійна робота 

80 год.  

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 40 год. – аудиторні заняття, 80 

год. – самостійна робота (30%/70%). 

Заочна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – мультимедійний 

проєкт Спеціальність:  

013 Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 120 
5-й  

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 
Ступінь: 

бакалавра 

4 год.  

Практичні, семінарські 

8 год.  

Самостійна робота 

108 год.  

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 12 год. – аудиторні 

заняття, 108 год. – самостійна робота (10%/90%). 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Мета курсу: формування у студентів уявлення про предмет і методи психодидактики у 

початковій школі, розширити теоретичні знання студентів щодо застосування основ 

психодидактики у роботі вчителя початкових класів. 

Завдання курсу:  

- ознайомити студентів з концептуальними основами психодидактики освітніх систем; з 

психологічними проблемами в контексті психодидактики освітнього середовища; 

- ознайомити з теоретичними основами психодидактичної діяльності  вчителя початкових 

класів, психодидактичними особливостями пізнавальної активності учнів;  

- навчити реалізовувати психодидактичний підхід до створення освітнього середовища в 

початковій школі;  

- навчити здійснювати психодидактичний відбір сучасних форм, методів та засобів 

навчання; 

- вивчити особливості поведінки педагога в контексті реалізації психодидактичного 

підходу до управління освітнім середовищем початкової школи. 

Передумови для вивчення дисципліни:  
Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Програмні результати навчання: 
ПРН-2. Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби 

початкової освіти, суть процесів виховання, навчання й розвитку учнів початкової школи. 

Знати специфіку виховної роботи на уроках та позаурочній діяльності. 

ПРН-3. Знати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні 

відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи. 

ПРН-4. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні 

навчальні технології. 

ПРН-6. Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: 

Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в 

початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

ПРН-8. Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу 

пізнавальних процесів учнів початкової школи та стратегії їх урахування в процесі 

навчання, розвитку й виховання учнів. Складати психолого-педагогічну характеристику 

учня та класу. 

ПРН-15. Прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну комунікацію з 

іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу початкової школи на засадах етики 

професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 

зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, 

технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи;  чинним 

нормативним забезпеченням початкової освіти. 

ЗК 2. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 

систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних 

джерел та формулювання логічних висновків. 

ЗК 3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення, працювати автономно 

ЗК 7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної 

взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та 

їхніми батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних 

конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та 



кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим 

щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ІІ. Фахові:  

ФК-2. Психологічна компетентність. Здатність до розвитку учнів початкової школи 

як суб’єктів освітнього процесу на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні 

особливості та соціальні чинники розвитку. 

ФК-3. Педагогічна компетентність. Здатність до проектування, організації, 

оцінювання, рефлексії та коригування навчально-виховного процесу в початковій ланці 

освіти. 

СК-5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність 

актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, настанови, 

стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної діяльності, 

а також індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного здійснення в 

конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності з молодшими школярами, 

батьками, колегами. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

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

Предмет мета і завдання курсу «Психодидактика початкової школи». 

Психодидактика як предмет наукового інтересу. Характеристика змісту «Психодидактики 

початкової школи» в контексті підготовки майбутніх учителів. 

Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 

Психодидактика освітніх систем: введення в поняття. Психодидактичні аспекти 

проектування та експертизи освітніх систем. Психологічна діагностика освітнього 

середовища загальноосвітніх шкіл. Психодидактична схема (алгоритм) проектування та 

експертизи освітніх технологій і систем. 

Тема 3. Психологічні проблеми в контексті психодидактики освітнього середовища. 

Обдарованість як проблема сучасної освіти. Психічні стани школяра в напруженому 

освітньому середовищі. Психодіагностика регуляторно-когнітивної структури навчальної 

діяльності як умова подолання напруженості освітнього середовища. Центр комплексного 

формування особистості як суб'єкт розвиваючої освіти. 

Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння.  

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

вчитися самостійно як інтегральна якість особистості і як ключова компетентність 

молодшого школяра. Психодидактичний аспект мотивації учіння. Психодидактичний 

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

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

інформаційні, операціональні, розвивальне. 

Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 

Структура пізнавальної активності учнів. Методи формування пізнавальної 

активності учнів. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань. 

Психодидактичні передумови виникнення інтересу та потреби до самоосвіти. 

Тема 6. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. 

Соціальна сутність особистості. Поняття розвитку і формування особистості. 

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

Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. Основні види 

діяльності дітей, її розвиваючі можливості.  

Тема 7. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості.  

Вікові етапи, їх характеристика. Індивідуальні особливості учнів.  

Тема 8. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя початкових класів. 



Психодидактичні характеристики педагогічного стилю вчителя, його професійних 

якостей та педагогічного спілкування. Адаптація вчителя до умов професійної діяльності. 

Методики на виявлення психологічної готовністі учителя до педагогічної праці.  

Тема 9. Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних здібностей в учнів 

початкових класів.  

Напрямки і методики вивчення психологічних особливостей учнів. Психодидактичні 

критерії вихованості і виховного впливу. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Теоретичні основи психодидактики освітнього середовища. 

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

Предмет мета і завдання курсу «Психодидактика початкової школи». 

Психодидактика як предмет наукового інтересу. Характеристика змісту «Психодидактики 

початкової школи» в контексті підготовки майбутніх учителів. 

Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 

Психодидактика освітніх систем: введення в поняття. Психодидактичні аспекти 

проектування та експертизи освітніх систем. Психологічна діагностика освітнього 

середовища загальноосвітніх шкіл. Психодидактична схема (алгоритм) проектування та 

експертизи освітніх технологій і систем. 

Тема 3. Психологічні проблеми в контексті психодидактики освітнього середовища. 

Обдарованість як проблема сучасної освіти. Психічні стани школяра в напруженому 

освітньому середовищі. Психодіагностика регуляторно-когнітивної структури навчальної 

діяльності як умова подолання напруженості освітнього середовища. Центр комплексного 

формування особистості як суб'єкт розвиваючої освіти. 

Кредит 2. Психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності 

Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння.  

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

вчитися самостійно як інтегральна якість особистості і як ключова компетентність 

молодшого школяра. Психодидактичний аспект мотивації учіння. Психодидактичний 

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

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

інформаційні, операціональні, розвивальне. 

Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 

Структура пізнавальної активності учнів. Методи формування пізнавальної 

активності учнів. Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань. 

Психодидактичні передумови виникнення інтересу та потреби до самоосвіти. 

Кредит 3. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. 

Тема 6. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. 

Соціальна сутність особистості. Поняття розвитку і формування особистості. 

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

Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. Основні види 

діяльності дітей, її розвиваючі можливості.  

Тема 7. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості.  

Вікові етапи, їх характеристика. Індивідуальні особливості учнів.  

Кредит 4.Ззастосування основ психодидактики у роботі вчителя початкових 

класів 

Тема 8. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя початкових класів. 

Психодидактичні характеристики педагогічного стилю вчителя, його професійних 

якостей та педагогічного спілкування. Адаптація вчителя до умов професійної діяльності. 

Методики на виявлення психологічної готовністі учителя до педагогічної праці.  

Тема 9. Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних здібностей в учнів 

початкових класів.  



Напрямки і методики вивчення психологічних особливостей учнів. Психодидактичні 

критерії вихованості і виховного впливу. 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср 

1 2 3 4 5 

Кредит 1. Теоретичні основи психодидактики освітнього середовища 

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

початковій школі». Психодидактика як предмет наукового інтересу. 
11 

2 2 7 

Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 11 2 2 7 

Тема 3. Психологічні проблеми в контексті психодидактики 

освітнього середовища. 
8 

 2 6 

Усього: 30 4 6 20 

Кредит 2. Психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності 

Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння. 

Психодидактичний зміст навчання. 
16 

2 4 10 

Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 14  4 10 

Усього: 30 2 8 20 

Кредит 3. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. 

Тема 6. Психодидактичні основи становлення та розвитку 

особистості. Поняття розвитку і формування особистості. 
16 

2 4 10 

Тема 7. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку 

особистості. 
14 

 4 10 

Усього: 30 2 8 20 

Кредит 4. Застосування основ психодидактики у роботі вчителя початкових класів 

Тема 8. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя 

початкових класів. 
16 

2 4 10 

 Тема 9. Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних 

здібностей в учнів початкових класів. 
14 

 4 10 

Усього: 30 2 8 20 

Усього годин: 120 10 30 80 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср 

1 2 3 4 5 

Кредит 1. Теоретичні основи психодидактики освітнього середовища 

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

початковій школі». Психодидактика як предмет наукового інтересу. 
10 

2  8 

Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 11  2 9 

Тема 3. Психологічні проблеми в контексті психодидактики 

освітнього середовища. 
9 

  9 

Усього: 30 2 2 26 

Кредит 2. Психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності 

Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння. 16 2  14 



Психодидактичний зміст навчання. 

Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 14  2 12 

Усього: 30 2 2 26 

Кредит 3. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. 

Тема 6. Психодидактичні основи становлення та розвитку 

особистості. Поняття розвитку і формування особистості. 
16 

 2 14 

Тема 7. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку 

особистості. 
14 

  14 

Усього: 30  2 28 

Кредит 4. Застосування основ психодидактики у роботі вчителя початкових класів 

Тема 8. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя 

початкових класів. 
16 

 2 14 

 Тема 9. Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних 

здібностей в учнів початкових класів. 
14 

  14 

Усього: 30  2 28 

Усього годин: 120 4 8 108 

 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ п/п Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Теоретичні основи психодидактики освітнього середовища 

1. Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Психодидактика у початковій 

школі». Психодидактика як предмет наукового інтересу. 

2 

2. Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 2 

Кредит 2. Психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності 

3. Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння. 

Психодидактичний зміст навчання. 

2 

Кредит 3. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості 

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

Поняття розвитку і формування особистості. 

2 

Кредит 4. Застосування основ психодидактики у роботі вчителя початкових класів 

5. Тема 8. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя 

початкових класів. 

2 

Всього: 10 

 

 

Заочна форма навчання 

№ п/п Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Теоретичні основи психодидактики освітнього середовища 

1. Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 2 

Кредит 2. Психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності 

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

Поняття розвитку і формування особистості. 

2 

Всього: 4 

 

 



5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ п/п Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Теоретичні основи психодидактики освітнього середовища 

1. Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Психодидактика у початковій 

школі». Психодидактика як предмет наукового інтересу. 

2 

2. Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 2 

   

Кредит 2. Психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності 

4. Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння. 

Психодидактичний зміст навчання. 

4 

5. Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 4 

Кредит 3. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості 

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

Поняття розвитку і формування особистості. 

4 

7. Тема 7. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку 

особистості. 

4 

Кредит 4. Застосування основ психодидактики у роботі вчителя початкових класів 

8. Тема 8. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя 

початкових класів. 

4 

9.  Тема 9. Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних 

здібностей в учнів початкових класів. 

4 

Всього: 30 

 

Заочна форма навчання 

№ п/п Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Теоретичні основи психодидактики освітнього середовища 

1. Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 2 

Кредит 2. Психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності 

2. Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 2 

Кредит 3. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості 

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

Поняття розвитку і формування особистості. 

2 

Кредит 4. Застосування основ психодидактики у роботі вчителя початкових класів 

4. Тема 8. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя 

початкових класів. 

2 

Всього: 8 

 

6. Лабораторні заняття 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ п/п Назва теми Кіль- 

кість 



год. 

Кредит 1. Теоретичні основи психодидактики освітнього середовища 

1. Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Психодидактика у початковій 

школі». Психодидактика як предмет наукового інтересу. 

7 

2. Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 7 

3. Тема 3. Психологічні проблеми в контексті психодидактики освітнього 

середовища. 

6 

Кредит 2. Психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності 

4. Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння. 

Психодидактичний зміст навчання. 

10 

5. Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 10 

Кредит 3. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості 

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

Поняття розвитку і формування особистості. 

10 

7. Тема 7. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку 

особистості. 

10 

Кредит 4. Застосування основ психодидактики у роботі вчителя початкових класів 

8. Тема 8. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя 

початкових класів. 

10 

9.  Тема 9. Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних 

здібностей в учнів початкових класів. 

10 

Всього: 80 

 

Заочна форма навчання 

№ п/п Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Теоретичні основи психодидактики освітнього середовища 

1. Тема 1. Предмет, мета і завдання курсу «Психодидактика у початковій 

школі». Психодидактика як предмет наукового інтересу. 

8 

2. Тема 2. Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 9 

3. Тема 3. Психологічні проблеми в контексті психодидактики освітнього 

середовища. 

9 

Кредит 2. Психодидактичні основи навчально-пізнавальної діяльності 

4. Тема 4. Психодидактичні основи учіння та научіння. 

Психодидактичний зміст навчання. 

14 

5. Тема 5. Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 12 

Кредит 3. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості 

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

Поняття розвитку і формування особистості. 

14 

7. Тема 7. Вікові особливості психічного та фізичного розвитку 

особистості. 

14 

Кредит 4. Застосування основ психодидактики у роботі вчителя початкових класів 

8. Тема 8. Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя 

початкових класів. 

14 

9.  Тема 9. Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних 

здібностей в учнів початкових класів. 

14 

Всього: 108 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 



Підготувати мультимедійний проєкт на одну із запропонованих 

тем використовуючи методи критичного мислення (на вибір студента): Фішбоун, Кубик 

Блума, Інфографіка, та інші за вибором студента.  

1.  "Розвиток пізнавальної активності учнів відповідно до вимог НУШ"; 

2.  «Розвиток пізнавальної активності в молодших школярів засобами ігрових технологій»; 

3. «Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом впровадження 

інтерактивних технологій»; 

4. «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови 

засобами проблемних завдань і дидактичної гри»; 

5. «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках інформатики 

засобами проблемних завдань і дидактичної гри»; 

6. «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках математики засобами 

проблемних завдань і дидактичної гри» 

7. «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках літературного 

читання засобами проблемних завдань і дидактичної гри» 

 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання  

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

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 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно:  

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

Студенту виставляється дуже добре: 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань 

та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються 



при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється добре: 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних 

виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо: 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно: 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми 

під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 

Поточне тестування та самостійна робота 

Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4  

 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

400 
Практичні заняття 40 40 40 30 
Самостійна робота 

(включно 
контрольні 

роботи) 

60 60 60 30 

   КР1 – 40 

Усього 100 100 100 100 400 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання 

до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, 

реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи, 

колоквіуми 

 

10. Методи навчання 

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

викладу, проблемних ситуацій, ділова гра, проекти, презентації. 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова 

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

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

Воронеж, 2000. - С. 6-25. 



14. Вихрущ В.О. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики / 

В.О.Вихрущ. - Тернопіль: ТАЙП, 2008. – 222 с. 

15. Вихрущ В.О. Теорія початкового навчання з основами психодидактики / 

В.О.Вихрущ. – Тернопіль: Крок, 2014. – 608 с. 

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

освіти // Педагогіка, 1996 - № 6. 

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

контексті підготовки майбутніх учителів 

18. Психодидактика початкової школи: учіння молодших школярів [Текст] : 

[монографія] / В. О. Вихрущ, А. А. Пушинська. - Тернопіль: Крок, 2014. - 291 с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 244-258.  

19. Психодидактика вищої школи: інноваційні методи навчання [Текст]: навч. посіб. / 

В. О. Вихрущ, С. В. Гуменюк, О. А. Вихрущ-Олексюк. - Тернопіль : Крок, 2017. - 

280 с. : табл. - Бібліогр.: с. 273-280. 

20. Психодидактика початкової освіти : Матеріали Всеукраїнських науково-

практичних семінарів-вебінарів, м. Миколаїв, вересень-листопад 2015 року // 

Методичний вісник Науково-дослідницької лабораторії дидактики початкової 

освіти / гол. ред. Осадченко І. І. – Миколаїв : ТОВ «Іліон», 2015. – Вип. 3. – 54 с. 

21. Психологічні засади розвитку обдарованої особистості в освітньому середовищі: 

методичний посібник / О. Л. Музика, Д. К. Корольов, Р. О. Семенова та ін.; за ред. 

О.Л. Музики. – Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 146 с. 

22. Савенков А.И. Психодидактика. – М.: Національний книжковий центр, 2012. – 360 

с. 

23. Цимбалару А. Підготовка педагогів до проектування інноваційного освітнього 

простору школярів /Анжеліка Цимбалару //Нова педагогічна думка. − 2010. − №2. − 

Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npd/2010_2/Cimbalar.pdf. 

24. Ярошинська О. О. Принципи проектування освітнього середовища професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи / О. О. Ярошинська // Наукові 

записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки 

зб. наук. пр. − Вип. 3. − Бердянськ : БДПУ, 2014. − С. 312−318. 

 

Допоміжна 

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

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

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

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

Воронеж, 2000. - С. 6-25. 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Npd/2010_2/Cimbalar.pdf


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

М., 1984. 

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

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

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

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

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

допомогою методу аутогенного тренування // Прикладна психологія, 1999. - № 5. - 

С. 75-85. 

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

Каравела, 2009. – 224 с. 

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

освіти // Педагогіка, 1996а - № 6. 

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

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

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

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

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

середовища // Проектування освітніх середовищ у педагогічній практиці / Під ред. 

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

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

26. Панов В. І., Шумакова Н. Б., Юркевич В. С. Психодидактична система «Обдаровані 

діти: виявлення - навчання - розвиток» // Московська психологічна школа: Історія і 

сучасність: У 3 т. / Під ред. В. В. Рубцова. Т. III. - М., 2004. - С. 273-282. 

27. Психодидактика початкової школи: учіння молодших школярів : монографія / В. О. 

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

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

ред. В. І. Панова. - М., 1997. 

 

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

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

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

5. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.Ушинского 

http://www.gnpbu.ru 

 

http://www.paedagogia.ru/2011/65-04/220-panov
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.apsu.org.ua/
http://osvita.org.ua/iresource/?ires_id=992


ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

Критерії оцінювання 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з 

психодидактики здійснюється на основі результатів проведення поточного 

підсумкового контролю знань (залік). 

Критеріями оцінювання є: 

а) при усних відповідях: 

    - повнота розкриття питання; 

    - логіка викладання, культура мови; 

    - впевненість, емоційність та аргументованість; 

    - використання основної та додаткової літератури; 

    - аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

    - якість публічно представляти розроблений матеріал; 

 

б) при виконанні письмових завдань: 

    -  повнота розкриття питання; 

    - цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння  

      формулювати висновки; 

    - акуратність оформлення письмової роботи; 

    - підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних  

      технічних засобів  

   - самостійність опрацювання матеріалу, підготовка діагностичних 

методик, написання звіту, реферату; 

        - здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

          використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення  

         до певної психодидактичної проблеми; 

       - якість опрацювання завдань. 

 

РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ З ПСИХОДИДАКТИКИ: 



 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на 

підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано 

висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних 

та колективних завдань при самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального 

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

формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево 

й фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен 

аргументовано мотивувати. 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: 

I. Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

- МКР; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 

- поточні тести; 

- творчі завдання; 

- колоквіуми; 

- індивідуальні завдання. 

II. Порядок оцінювання знань студентів: 

 - виконання модульних контрольних робіт (МКР) – 30 балів 

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

 де ОО – орієнтаційно-ознайомчий рівень, 

 ПА  – понятійно-аналітичний рівень, 



 ПС – продуктивно-синтетичний рівень. 

 - поточне опитування – 3 бали: 

 0 балів – незадовільно; 

 1 бал – при доповненні; 

 2 бали – задовільно; 

 3 бали – добре; 

 4 бали – відмінно.  

Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє 

арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х 

бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного модуля. За 

пропуски навчальних занять нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен 

пропуск), які віднімаються від рейтингового балу при виведенні підсумкової 

оцінки. 

- поточне оцінювання – 3 бали: 

0 балів – незадовільно; 

1 бал – задовільно; 

2 бали – добре; 

3 бали – відмінно.  

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань. 

- виконання системи завдань підвищеної складності – 5 балів; 

- колоквіуми – 10 балів; 

- виконання творчих завдань – 5 балів; 

- виконання індивідуальних завдань – 10 балів. 

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути 

проставлена залікова оцінка на підставі поточного рейтингового балу. 

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

отримував за результатами поточного контролю, складанням семестрового 

заліку. 

 



 ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

На лекціях (за семестр): 

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

2. Ведення конспектів лекцій (5 балів); 

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

4. Регулярність відвідування занять (10 балів); 

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

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

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

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

друкування статті у збірнику роботи конференції (30 балів); 

9. Заохочувальний бал (5 балів). 

На практичних заняттях ( за семестр): 

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

заняття); 

2. Ведення робочих зошитів (3 бали); 

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

4. Регулярність відвідування занять (5 балів); 

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

6. Своєчасність виконання домашніх завдань (5 балів); 

7. Якість конспектів (5 балів); 

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

9. Своєчасність виконання і подання контрольної роботи на перевірку 

(3 бали); 

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

11.  Заохочувальний бал (2 бали); 

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

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

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



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

16.  Аналіз передового педагогічного досвіду та конспектування статей 

(5 балів за 1 статтю). 

 

НАРАХУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ БАЛІВ: 

- активну участь студента в обговоренні навчального матеріалу; 

- творче виконання завдання; 

- за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому 

вивченню курсу (написання і захист реферату; огляд літератури, участь у 

науковій роботі, олімпіадах, конференціях, виставках, публікації статей); 

- самостійне вивчення першоджерел, передового педагогічного 

досвіду з психодидактики, вивчення додаткової літератури; 

- розробка та демонстрація у вигляді ділової гри діагностичних 

методик до теми заняття; 

- робота з науковою літературою; 

- написання тез доповідей для студентських науково-методичних 

конференцій. 

ВИЛУЧАТИ БАЛ ЗА: 

- несвоєчасне виконання завдань; 

- пропуски занять.  

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

(ІНДЗ): 

1. Скласти комплекс психодіагностичних методик для дослідження вікових і 

індивідуальних особливостей психічних процесів молодших школярів за 

наступним алгоритмом: 

• мета завдання психодіагностичного комплексу; 

• послідовність дій по досягненню мети; 

• очікуваний результат. 

2. Провести дослідження індивідуальних, або вікових якостей одного з 

психічних процесів (сприймання, увага, пам'ять, мислення, уява, емоції, 



воля), (за алгоритмом наданим в «методичних  рекомендаціях»). 

Розробити   рекомендації щодо розвитку психічних процесів, або 

підвищення здатності до регуляції психічних станів.  

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

 Психодидактика освітніх систем: введення в поняття. 

 Психодидактичні аспекти проектування та експертизи освітніх 

систем. 

 Психологічна діагностика освітнього середовища загальноосвітніх 

шкіл. 

 Психодидактична схема (алгоритм) проектування та експертизи 

освітніх технологій і систем. 

 Обдарованість як проблема сучасної освіти. 

 Психічні стани школяра в напруженому освітньому середовищі. 

 Психодіагностика регуляторно – когнітивної структури навчальної 

діяльності як умова подолання напруженості освітнього 

середовища. 

 Центр комплексного формування особистості як суб'єкт 

розвиваючої освіти. 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

ЛЕКЦІЯ 1 

ТЕМА: Предмет мета і завдання курсу «Психодидактика 

початкової школи» 

План: 

1. Предмет мета і завдання курсу «Психодидактика початкової 

школи». 

2. Характеристика змісту «Психодидактики початкової школи» 

в контексті підготовки майбутніх учителів. 

 



За визначенням Рахимова Ахмета Закиевича – доктор психологических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки, академик Международной 

академии болгаристики, инноватики и культуры (София).) 

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

філософські, психологічні, педагогічні, дидактичні та технологічні процеси 

навчання та засвоєння навчального матеріалу.  

• Психодидактика – это галузь педагогіки, в межах якої 

конструируются содержание, формы и методы обучения, основанные 

на интеграции психологических, дидактических, методических и 

предметных (соответственно определенному учебному предмету) 

знаний с приоритетом  использования психических закономерностей 

развития личности в качестве основы организации учебного процесса и 

образовательной среды в целом. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Психодидактика» є 

формування у студентів уявлення про предмет і методи психодидактики, 

її значення для навчання і виховання дітей; сприяння засвоєнню 

студентами знань щодо «норм» психологічних особливостей, які 

характерні для більшості представників даної культури одного і того ж 

віку при порівняно однокових інших умовах; забезпечення умов 

застосування студентами вищезгаданих знань при плануванні власної 

педагогічної діяльності в закладах освіти та у міжособистісних 

взаєминах з оточуючими. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 2 

Тема: Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 

План 

1. Психодидактика освітніх систем: введення в поняття. 

2. Психодидактичні аспекти проектування та експертизи освітніх систем. 



3. Психологічна діагностика освітнього середовища загальноосвітніх 

шкіл. 

4. Психодидактична схема (алгоритм) проектування та експертизи 

освітніх технологій і систем. 

1.Психодидактика освітніх систем: введення в поняття. 

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

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

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

«система освіти» застосовують і для позначення тієї чи іншої «освітньої 

(педагогічної) системи». 

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

структурно - функціональну єдність освітніх установ та відповідних 

вищестоящих управлінських установ регіонального та федерального 

масштабу, які в сукупності створюють освітній простір даного освітнього 

закладу, регіону або країни в цілому. 

При цьому по функціональних цілях освіти прийнято розрізняти: 

• системи дошкільної, загальної та вищої освіти; 

• державного і недержавного освіти; 

• додаткової освіти для дітей і додаткового для дорослих; 

• системи довузівської та післявузівської підготовки і т. д. 

Освітні технології - концептуальна єдність цілей, змісту і методів 

навчання та розвитку учнів, включаючи їх соціалізацію та індивідуалізацію. 

Освітній простір - система освітніх умов, які необхідні для практичної 

реалізації даної освітньої технології та місії даного освітнього закладу, 

включаючи просторово - предметні умови, систему міжособистісних 

(соціально - психологічних) взаємовідносин між суб'єктами навчально - 

виховного процесу і простір різноманітних видів діяльностей, необхідних для 

соціалізації учнів у відповідності з віковими особливостями розвитку та 

індивідуальними інтересами особистості. 



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

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

Система управління даною освітньою установою реалізує свою місію 

за допомогою відповідних освітніх технологій і необхідної для цього 

освітнього середовища. 

Освітні системи можуть класифікуватися за наступними 

параметрами: 

• за масштабом реалізації: федеральні, регіональні, шкільні; 

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

розвивальні, розвивальні; 

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

дидактична; 

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

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

діти з обмеженими можливостями, діти з іншими індивідуально - 

типологічними особливостями і т.д.; 

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

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

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

експертизи, рефлексії) можуть виступати як конкретна освітня система, так і 

вищевказані її окремі компоненти (підсистеми): 

• освітні технології; 

• освітнє середовище; 

• освітня установа даного виду (типу); 

• система управління даними освітньою установою; 

• навчально - методичні матеріали (підручники, навчальні посібники і 

т.д.). 

При цьому предметом розвитку учня засобами навчання при 

психодидактичному підході виступають: 



1) психічні процеси та здібності: пізнавальні процеси, включаючи увагу, 

пам'ять, мислення (наочно - образне і вербально - понятійне, емпіричне і 

теоретичне, репродуктивне і продуктивне, рефлексивне та ін.); 

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

3) регуляторні процеси; 

4) психічні стани: емоційні та функціональні; 

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

професійна, соціальна; 

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

екологічна). 

 

ЛЕКЦІЯ 3 

Тема: Деякі психологічні проблеми в контексті психодидактики 

освітнього середовища. Практичні аспекти психодидактики освітніх 

систем 

План 

1. Обдарованість як проблема сучасної освіти. 

2. Психічні стани школяра в напруженому освітньому середовищі. 

3. Психодіагностика регуляторно – когнітивної структури навчальної 

діяльності як умова подолання напруженості освітнього середовища. 

4. Центр комплексного формування особистості як суб'єкт розвиваючої 

освіти. 

1.Обдарованість як проблема сучасної освіти. 

У масовій загальноосвітній школі зустрічаються діти з підвищеною 

готовністю до навчання (спеціально і загальнообдаровані) і зі зниженою 

готовністю до навчання (аж до дітей із затримкою психічного розвитку та з 

обмеженнями можливостей). А між ними знаходиться основна маса дітей зі 

своїми індивідуальними особливостями, які теж вимагають до себе 

спеціальної уваги. 



Серед багатьох поглядів на те, як і чому навчати обдарованих 

дітей, можна виділити два протилежні підходи: 

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

2) другий - екологічним, а точніше, екопсихологічним. 

При першому підході індивідуальна обдарованість школяра 

розглядається як природна даність, до якої підлаштовується, на яку 

настроюється, яку намагається зберегти і розвинути і яку, в певному сенсі, 

«експлуатує» вчитель, організовуючи навчальний процес. Необхідною 

умовою реалізації цього підходу є по можливості більш раннє виявлення та 

відбір обдарованих дітей, організація для них спеціальних (і в цьому сенсі - 

елітарних) навчальних закладів, навчальних програм. Критерії подібного 

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

психолого – педагогічних якостей педагога та психолога, які проводять цей 

відбір. 

Особливість другого підходу індивідуалізації навчання стосовно 

проблеми обдарованих дітей полягає в тому, що побудова навчальних 

програм і організація навчального процесу повинні відповідати природно - 

віковим можливостям загального (комплексного, гармонійного) розвитку 

дітей у різних умовах середовища. Тут для дитини створюються умови для 

розвитку його тіла (тілесна сфера свідомості), емоційної та інтелектуальної, а 

також соціальної та етичної (духовно - моральної) сфер її свідомості. У 

цьому випадку спочатку ставиться завдання розширення свідомості дитини, 

розвиток її здатності відчувати себе невід'ємною частиною навколишнього 

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

способів розвитку такого почуття відповідальності є розвиток у дітей 

«планетарного (глобального)» або «космічного» мислення. 

 

ЛЕКЦІЯ 4 

Тема: Психодидактичні основи учіння та научіння. 

План: 



1. Поняття про научіння й учіння. 

2. Види учіння та структура учбової діяльності. 

3. Класифікація видів навчання. Моделі навчання. 

Література: 

1. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток 

особистості. – Київ, 2009. – Р. III. 

2. Педагогічна психологія/ За ред. Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколенка. _ Київ, 

2011.  

3. Максименко С.Д. та ін. Загальна психологія. – К.: МАУП, 2010. 

4. Трофімов Ю.Л. Психологія. – К.: „Либідь”, 2009. 

5. Лозниця Л.М. Психологія і педагогіка. – К., 2010.   

6. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 2011. 

7. Заброцький М.М. Вікова психологія. – Київ, 2008. 

Научіння – це стійка, доцільна зміна діяльності, яка виникає завдяки 

попередній діяльності й не викликана безпосередньо вродженими 

фізіологічними реакціями організму, доцільна зміна зовнішньої (фізичної) і 

внутрішньої (психічної) активності індивіда. 

У людини це пізнавальний процес засвоєння соціального досвіду практичної 

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

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

тварин відбувається переважно на інстинктивній основі й полягає в 

удосконаленні вроджених елементів видового досвіду з метою більшої 

відповідальності їх умовам існування певної тварини. 



Основною формою научіння у тварин є навичка – програма автоматизованих 

способів реагування на ситуацію. У тварин відображення об’єктивного світу 

відбувається лише з опорою на зовні представлені фізичні властивості 

предметів оточення, які безпосередньо впливають на їхні органи чуття й 

пов’язані із задоволенням їхніх життєвих потреб. Разом з тим людині 

доступні не лише фізичні відношення елементів ситуації, а ще й їхні логічні 

(окремого до загального, виду – до роду, конкретного – до абстрактного 

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

наслідку, засобу – до мети тощо). 

передача і засвоєння таких характеристик здійснюється через поняття, які 

зафіксовано в окремій системі знаків – мові. 

Розбіжність між научінням людини й тварини полягає у різниці механізму 

відображення і у принциповій різниці програм поведінки та діяльності як 

результату научіння. 

Научіння в людини і тварин може здійснюватися на рефлекторному й 

когнітивному рівнях. 

Рефлекторний рівень – генетично первинний. Научіння тут як засвоєння 

певних стимулів і реакцій може здійснюватись автоматично й несвідомо. На 

цьому рівні виділяють сенсорне, моторне й сенсорно-моторненаучіння. 

Когнітивний рівень передбачає використання операцій виявлення, відбору, 

узагальнення й закріплювання суттєвих зв’язків, доцільних способів 

активності з метою їх адекватного застосування. 

На цьому рівні  виділяють практичний та інтелектуальний підрівень. 

Практичне научіння здійснюється на основі чуттєвого досвіду. 

Інтелектуальне научіння передбачає научіння поняттям (узагальненим 

теоретичним знанням), научіння мисленню (розумовим операціям) 

і научіння теоретичним умінням (уміння розв’язати задачу). 



За критерієм наявності або відсутності вихідного наміру 

навчитись научіння поділяють на стихійне (випадкове) й доцільне 

(організоване). У ситуації стихійного научіння кінцевий результат у вигляді 

опанування суспільним досвідом не збігається з безпосередніми цілями 

активності індивіда. Організоване, або доцільне научіння – це учіння, під 

яким розуміється спеціальна діяльність людини, яка має прямою метою 

чогось навчитися. 

Перевагою стихійного научіння є виключна самостійність активності 

суб’єкта, його висока вмотивованість та орієнтація на досягнення  проміжних 

і кінцевих результатів діяльності. 

Научіння людини може здійснюватись у таких формах: 

а) імпринтинг, або закарбування в механізмах реалізації, передбачає 

готовність організму до розгортання певних інстинктивних програм при 

зустрічі зі значним стимулом; 

б) респондентне научіння як наслідування поведінки навколишніх за 

механізм реалізації має схему класичного обумовлення, у якій завдяки 

підкріпленню виникає асоціативний зв’язок між життєво важливими 

(безумовний стимул) і нейтральними (умовний стимул) елементами ситуації, 

що спонукає до поширення реакції відповіді на умовний стимул; 

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

закріплення реакцій, що позначаються діями, які настають за ними як 

бажаний наслідок, тобто виступають у вигляді підкріплення; 

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

стратегій поведінки навколишніх; 

д) вербальне научіння як процес здобування соціального досвіду через 

засвоєння вербальних моделей, тобто понять і засобів оперування ними. 



Американський дослідник Е. Торндайк сформулював 

такі закони научіння, поширивши їх і на людину: 

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

певної реакції на певний стимул є задоволення – стан тварини, до якого вона 

постійно прагне, а досягнувши його, нічого не робить, щоб щось змінити. 

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

збільшується при збільшенні кількості відповідей на певний подразник. 

Повторні дії впливають на зміцнення зв’язків не самі по собі, а через 

результат. 

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

відповідності актуальному станові індивіда, тобто швидкість зв’язку 

зумовлена ступенем готовності до функціонування нервових центрів, які 

регулюють певну реакцію. 

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

реакцій, із яких вибираються найдоцільніші. 

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

зовнішніх умов, а й від характеру спрямованості індивіда. 

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

правильно добирати дії серед різних можливостей. 

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

незнайомої, індивід набуває здатності орієнтуватися в останній. 

Розбіжності між научінням людини і тварини Е. Торндайк вбачав у кількості 

зв’язків, швидкості їх утворення і складності переплетення. А принципова 

відмінність психічної організації людини полягає лише в кількості нервових 

зв’язків. 



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

людини, спрямований на її саморозвиток через опанування способами 

предметних і пізнавальних дій, узагальнених за формою теоретичних знань; 

це особлива форма соціальної активності особистості. 

Навчальна діяльність виступає основною умовою і засобом психічного 

розвитку індивіда, забезпечуючи засвоєння теоретичних знань. Учінню також 

належить провідна роль у формуванні змістових характеристик особистості. 

Як форма соціально прийнятного співробітництва дитини з дорослими та 

дітьми, така діяльність виступає одним із основних засобів включення 

підростаючого покоління у систему соціальних відносин. 

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

людини керується свідомою метою засвоїти певні знання, навички, вміння й 

форми поведінки та діяльності (О.М. Леонтьєв). 

Учіння поряд із науковою діяльністю є окремим видом пізнавальної 

діяльності, яка має зовнішню і внутрішню сторони, що складаються з 

окремих дій. Зовнішня складається з предметних пізнавальних 

дій,перцептивних (спостереження, слухання), символічних (зображення, 

висловлювання). 

Внутрішня діяльність передбачає єдність перцептивних, розумових 

і мнемічних дій, що недоступні спостереженню ззовні  і спрямована на 

пізнання, збір і переробку інформації. 

Зовнішня діяльність необхідна учням саме на перших етапах опанування 

навчальною інформацією, коли у свідомості дитини відсутні образи, поняття 

про предмет і відповідні їм розумові дії. Це так зване учіння через дії. Воно 

передбачає широке застосування наочності в навчанні. 

Часто буває так, що зовнішня та внутрішня 

активність взаємопереходять одна одну. Домінування одного виду активності 



над іншим залежить від засвоєння суб’єктом учіння способів оволодіння 

досвідом. Якщо вони сформовані, то переважає внутрішня (гностична 

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

зовнішні предметно-практичні дії як джерело внутрішніх гностичних  дій. 

Останні утворюються на основі предметних зовнішніх дій шляхом їх 

ідентифікації. 

Своєрідністю учіння є те, що воно спрямоване не тільки на засвоєння 

суб’єктом знань, умінь та навичок, а й на формування якісних змін у самого 

суб’єкта учіння, зокрема, прийомів, способів здобуття ним досвіду, його 

пізнавальної потреби, інтелектуальних почуттів, волі тощо. 

Особливостями цілеспрямованої навчальної діяльності є: 

– діяльність, орієнтована не на одержана матеріальних або соціальних 

переваг, а безпосередньо на зміну учнів, на їхній саморозвиток; 

– основним змістом, що підлягає засвоєнню в межах цілеспрямованої 

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

– одним із найважливіших показників сформованості цілеспрямованої 

навчальної діяльності є здатність учня розрізняти конкретний результат і 

загальний спосіб, яким цього результату було досягнуто; 

– з метою актуалізації й розвитку навчально-пізнавального інтересу, 

вивчення будь-якої теми за умов розливального навчання починається з 

мотиваційного вступу, в якому викладається інформація про те, чому, для 

чого і навіщо потрібно вивчати поточну тему; 

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

формування й актуалізацію наукового устрою мислення, а це можливо лише 

за умов, коли зміст навчання становлять не емпіричні, а наукові поняття, 

подані як система. 



Відповідно до виділених особливостей можна 

визначити структуру  цілеспрямованої навчальної діяльності, яка 

складається з таких елементів: 

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

розвитку, що конкретизується в усвідомленні необхідності здобути 

узагальнені способи дій; 

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

діяльності. Таке завдання містить мету, яка виникає перед учнями у формі 

проблемного завдання; 

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

навчальних завдань. 

 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

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

розгорнуту відповідь на кожне питання плану семінарського (практичного) 

заняття, спочатку – з опорою на конспект, а потім і без нього. Це сприятиме 

розвитку літературного мовлення майбутнього фахівця, допоможе вам краще 

запам’ятати матеріал, відтворити його логіку. Використовуйте традиційну 

побудову промови: вступ (стисле окреслення проблеми) – основна частина 

(виклад провідних тез з аргументами-прикладами) – висновки (лаконічне 

формулювання провідних узагальнюючих положень). Намагайтеся, щоб ваша 

зв’язна розповідь була логічною, послідовною, чіткою, посутньою (без 

«води»), а мовлення – граматично й синтаксично правильним, виразним. 

Уникайте штампів, слівпаразитів, просторіччя та діалектизмів. Приклади до 

кожного питання продумуйте наперед: можна зробити закладки у  збірках 

першоджерел або виписати невеличкі уривки з творів у зошит. Корисно 



попрохати ваших товаришів або родичів послухати вашу відповідь, 

поставити вам питання, зробити зауваження.   

Безпосередньо перед семінарським (практичним) заняттям 

перегляньте записи в зошиті, повторіть ключові поняття, теоретичні 

положення. Для повторення також можна використати список питань для 

перевірки знань. Під час заняття уважно слухайте вступне слово викладача, 

відповіді товаришів, при цьому можна доповнювати власні записи в зошиті, 

уточнювати певні поняття, наводити вдалі приклади. Вам слід бути 

активними, брати участь в обговоренні, по можливості доповнювати 

відповіді товаришів. Активна позиція студента, за даними психологів, 

сприяє кращому усвідомленню й запам’ятанню матеріалу.   

Не бійтеся помилитися – помилки природні в процесі навчання. Якщо 

щось лишилося незрозумілим для вас, обов’язково запитайте про це 

викладача. Наприкінці заняття уважно прослухайте його інструкції і поради 

щодо підготовки до наступного практичного.   

Окремі теми, питання викладач виносить на самостійне опрацювання. 

Методика його суттєво не відрізняється від підготовки до практичного 

заняття, за тим хіба винятком, що ви повинні самостійно контролювати себе, 

перевіряючи, чи всі аспекти теми ви засвоїли. Під час індивідуальних 

консультацій з викладачем ви маєте можливість уточнити певні питання, 

отримати роз’яснення складних аспектів матеріалу. Результати самостійної 

роботи обов’язково перевіряються викладачем під час модульного контролю, 

підсумкової контрольної роботи.   

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. 

Вони залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу 

студентів. Найбільш поширеними видами на семінарі є: розгорнута бесіда; 

виступи з рефератами, доповідями; диспут у формі діалогу; круглий стіл 

тощо. 

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

підготовки студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен 



студент повинен уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст 

чергової теми заняття; прочитати і продумати свої лекційні записи, які 

відносяться до теми семінару; вивчити чи законспектувати рекомендовану 

літературу; скористатися при потребі консультацією викладача; скласти 

розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск 

семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати 

цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі 

при підготовці до підсумкового модульного контролю. 

Деякі питання роботи на семінарі: 

1) переважна більшість семінарських занять проводиться у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль 

якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 

2) семінарське заняття починається вступним словом викладача, в 

якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його 

проведення; 

3) студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семі-

нарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами 

сучасності; 

4) кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання педагогічних понять і 

термінів. Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню 

словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої 

думки; 

5) студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 

присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, 

які мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях 

прищеплює навички участі у дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню 

відстоювати власну позицію; 



6) після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на 

розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам 

семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає 

явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і 

надати слово іншому; 

7) завершується семінарське заняття заключним словом викладача, в 

якому підсумовується робота групи, аналізується ступінь розкриття теми, 

оцінюються всі форми участі студентів на семінарі 

(виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, зауваження 

тощо) та нараховуються рейтингові бали, а також дається завдання на 

наступне заняття. 

Обов'язковим компонентом семінарського заняття з навчальної 

дисципліни є підготовка рефератів з найбільш актуальних та складних тем 

курсу. 

Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального 

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

творчо перероблену на основі знайомства зі станом сучасних наукових 

досліджень (науковопроблемний реферат) або виклад основних положень 

певних видань чи їх частин (оглядовоінформаційний реферат). 

Реферат має бути виконано самостійно. Мета написання реферату 

полягає у набутті студентом знань з дисципліни, вміння та навичок 

працювати з науковою літературою і нормативними документами, 

самостійно аналізувати та узагальнювати матеріал, робити і формулювати 

власні висновки та пропозиції. 

За допомогою рефератів студент глибше вивчає найбільш складні 

проблеми навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та 

докладати результати своєї праці. 

Підготовка реферату включає в себе наступні етапи: 

1) вибір теми; 



2) підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативноправових 

актів; 

3) складання плану реферату; 

4) викладення змісту теми; 

5) оформлення реферату; 

6) усний виклад реферату. 

 

 

КРЕДИТ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОДИДАКТИКИ 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Практичне заняття №1 

Тема: Предмет мета і завдання курсу «Психодидактика початкової 

школи» 

План: 

3. Психодидактика освітніх систем: введення в поняття. 

4. Психодидактичні аспекти проектування та експертизи освітніх 

систем. 

5. Психологічна діагностика освітнього середовища загальноосвітніх 

шкіл. 

6. Психодидактична схема (алгоритм) проектування та експертизи 

освітніх технологій і систем. 

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

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

В.В.Давидовим». 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати реферат і презентацію до нього на тему: 

«Психодидактика як предмет наукового інтересу видатних учених» 

(В.П.Зінченко, І.І.Осадченко, В.О.Вихрущ, В.І.Панов, А.З.Рахімов, 

С.Балей, Едвард Стоунс, Л.М.Фрідман, О.І.Подольський, С.Д.Поляков, 

та ін.) 

2. Законспектувати: Психодидактика початкової школи: учіння 

молодших школярів [Текст] : [монографія] / В. О. Вихрущ, А. А. 

Пушинська. - Тернопіль : Крок, 2014. - 291 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 

244-258. - 300 экз. 

 

Література: 



1. Психодидактика початкової школи: учіння молодших школярів 

[Текст] : [монографія] / В. О. Вихрущ, А. А. Пушинська. - 

Тернопіль: Крок, 2014. - 291 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 244-258.  

2. Психодидактика вищої школи: інноваційні методи навчання [Текст]: 

навч. посіб. / В. О. Вихрущ, С. В. Гуменюк, О. А. Вихрущ-Олексюк. 

- Тернопіль : Крок, 2017. - 280 с. : табл. - Бібліогр.: с. 273-280. 

3. Осадченко І.І. Характеристика змісту «Психодидактики початкової 

школи» в контексті підготовки майбутніх учителів 

4. Панов В.И. Психодидактические основания развивающих 

образовательных систем. // Журнал научно-педагогической 

информации. 2011. № 4. [Электронный ресурс] / 

http://www.paedagogia.ru/2011/65-04/220-panov. 

 

 

Практичне заняття №2 

Тема: Концептуальні основи психодидактики освітніх систем. 

Мета:  

перевірити теоретичні та практичні знання студентів щодо даної теми; 

формувати уміння складати рецензії до прочитаних статей, розвивати 

навички самостійного опрацювання матеріалу. 

 

1. Зміна стратегічних орієнтирів розвитку системи освіти. 

2. Зміна цілей навчання в сучасній освіті. 

3. Зміна освітніх парадигм: від традиційного навчання до розвиваючого. 

4. Зміна розуміння суб’єкта навчального процесу. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

скласти рецензію до критики А. Н. Леонтьева про  Теорію освітнього 

середовища Л. С. Виготського. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Психологічні проблеми в контексті психодидактики 

освітнього середовища. 

План: 

5. Обдарованість як проблема сучасної освіти. Психічні стани школяра в 

напруженому освітньому середовищі. 

6. Психодіагностика регуляторно–когнітивної структури навчальної 

діяльності як умова подолання напруженості освітнього середовища. 

7. Центр комплексного формування особистості як суб'єкт розвиваючої 

освіти. 

http://www.paedagogia.ru/2011/65-04/220-panov


8. Освітнє середовище як частина соціокультурного середовища 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати педагогічні ситуації (Н-Д: як впливає освітнє 

середовище на формування особистості; робота з обдарованими 

дітьми; виявлення характеру взаємин серед дітей класного 

колективу, їх етичної готовності до ухвалення справедливих і 

самостійних рішень; та ін.) 

2. Підготувати діагностики на дослідження різних психічних станів 

школяра в напруженому освітньому середовищі. 

 

 

КРЕДИТ 2. ПСИХОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАЛЬНО-

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Практичне заняття № 4 

Тема: Психодидактичні основи учіння та научіння.  

Мета: засвоїти психологічні механізми навчання, виробити у студентів чітке 

уявлення про учіння, види і структуру навчальної діяльності. 

План: 

1. Поняття про учіння і начіння.  

2. Види учіння та структура учбової діяльності. 

3. Психодидактичний аспект мотивації учіння. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Творче завдання за методикою «Скрайбінг» на тему 

«Вміння вчитися самостійно як інтегральна якість особистості і 

як ключова компетентність молодшого школяра» 

2. Підготувати діагностики шкільної мотивації учіння. 

3. Підготувати діагностики на виявлення рівнів сформованості 

вміння вчитися самостійно. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Психодидактичний зміст навчання 

План: 

1. Поняття про навчання та його психологічні механізми 

2. Психологічний погляд на дидактичні принципи. 



3. Теорії і технології навчання. 

4. Моделі навчання: інформаційні, операціональні, розвивальне 

5. Психодидактичні умови засвоєння знань.  

6. Основні етапи процесу учбового пізнання.  

7. Мотивація учіння. Процес засвоєння як зміст учбової діяльності учнів.  

8. Сутність учбових мотивів. Основні джерела учбової мотивації.  

9. Провідний характер навчальної діяльності в молодшому шкільному віці.  

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Підготувати повідомлення з презентацією (див. план практичного 

заняття) використовуючи методи критичного мислення (на вибір 

студента): Фішбоун, Кубик Блума, Інфографіка, та інші за вибором 

студента. 

2. Підготувати педагогічні ситуації на педагогічне стимулювання до 

учіння. 

3. Обрати методики для діагностики низької результативності в навчанні 

 

 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 

План: 

1.     Структура пізнавальної активності учнів. 

2.     Методи формування пізнавальної активності учнів. 

3.     Розвиток пізнавальної самостійності та інтересу до знань. 

4.     Психодіагностика розумової самостійності індивіда. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 
1. Підготувати повідомлення з презентацією (див. план практичного 

заняття) використовуючи методи критичного мислення (на вибір 

студента): Фішбоун, Кубик Блума, Інфографіка, та інші за вибором 

студента. 

2. Обрати методики для діагностики пізнавальної активності учнів. 



3. Підготувати педагогічні ситуації на педагогічне стимулювання до 

пізнавальної активності учнів. 

 

 

Практичне заняття № 7 

Тема: Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 

План: 

 

І. Підготувати презентацію на одну із запропонованих тем використовуючи 

методи критичного мислення (на вибір студента): Фішбоун, Кубик Блума, 

Інфографіка, та інші за вибором студента.  

1.  "Розвиток пізнавальної активності учнів відповідно до вимог НУШ"; 

2.  «Розвиток пізнавальної активності в молодших школярів засобами ігрових 

технологій»; 

3. «Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів шляхом 

впровадження інтерактивних технологій»; 

4. «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках 

української мови засобами проблемних завдань і дидактичної гри»; 

5. «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках 

інформатики засобами проблемних завдань і дидактичної гри»; 

6. «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках 

математики засобами проблемних завдань і дидактичної гри» 

7. «Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках 

літературного читання засобами проблемних завдань і дидактичної гри» 

ІІ. Обрати методики для діагностики пізнавальної активності учнів. 

 

 

 

 

КРЕДИТ 3. ПСИХОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА 

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ. 

Практичне заняття № 8 

Тема: Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. 

План: 

1.     Соціальна сутність особистості. 

2.     Поняття розвитку і формування особистості. 

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

взаємообумовленість. 

4.     Основні види діяльності дітей, її розвиваючі можливості. 

  

Завдання для самостійної роботи студентів: 



1.     Використовуючи технологію «Інфографіка» дати відповідь на 

запитання: 

-         Яка роль діяльності і спілкування у розвитку та формуванні 

особистості?; 

-         Якими факторами зумовлений розвиток особистості?; 

  

2.     Використовуючи технологію «Скрайбінг» дати відповідь на запитання: 

-         Вік і виявлення індивідуальності молодшого школяра 

-         У чому сутність розвитку дитини? Які чинники його визначають? 

 

Практичне заняття № 9 

Тема: Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. 

 

Індивідуальне завдання:  Використовуючи технологію 

«Інфографіка» зробити порівняльний аналіз. 

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

2.      Концепція Л.Виготського щодо рівнів розумового розвитку дитини 

3. Теорія діяльності О.М. Леонтьєва. 

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

Проколієнко. 

5. У чому полягає суть теорії управління навчанням Н.О.Менчинської та 

Д.М. Богоявленського? 

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

 

Практичне заняття № 10 

Тема: Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості.  

План: 

1.     Вікові періоди розвитку особистості. 

2.     Вікова періодизація. 

3.     Індивідуальні особливості учнів. 

4.     Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. 

  

Підготуватися до заняття використовуючи методи критичного мислення: 

Фішбоун, Кубик Блума, Інфографіка, та інші за вибором студента. 

  

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1.              Обрати методики для діагностики психічного і фізичного розвитку 

особистості. 

2.     Підготувати педагогічні ситуації до теми. 

 

Практичне заняття № 11 

Тема: Вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості.  

План: 



Підготувати презентацію на одну з тем (за вибором студента):  

- «Характеристика вікових особливостей розвитку молодших школярів»; 

- «Врахування анатомо-фізіологічних та психологічних особливостей 

молодших школярів у формуванні їх пізнавальної активності»; 

 

 

 

 

КРЕДИТ 4. ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВ ПСИХОДИДАКТИКИ У РОБОТІ 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Практичне заняття № 12-13 
Тема: Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя початкових 

класів 

План: 

1. Психодидактичні характеристики педагогічного стилю вчителя, його 

професійних якостей та педагогічного спілкування. 

2. Адаптація вчителя до умов професійної діяльності. 

3.  Діагностика особистісних та комунікативних  якостей педагога. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Методики на виявлення психологічної готовності учителя до 

педагогічної праці. 

 

Психологічна гра на визначення особливостей педагогічної 

діяльності 

За допомогою психологічної гри, розробленої польськими психологами, 

можна визначити особливості вашої педагогічної діяльності. 

Прочитайте уважно казку і визначте, який герой вам найбільш близький і 

зрозумілий: принцеса, мудрий радник, стражник, лицар або принц? 

Жила-була прекрасна принцеса, що усім серцем любила принца із 

сусіднього королівства. Він відповідав їй взаємністю. Батько принцеси, 

старий король, був проти їхнього шлюбу, тому наказав зачинити дочку в 

кімнаті і стерегти її. Коли принц дізнався про це, він написав принцесі листа і 

таємно надіслав його через людину, якій довіряв. У листі він умовляв її 

утекти від батька й обіцяв, що вона стане його дружиною, як тільки з'явиться 

в його замку. 

Принцеса попросила поради в старого радника батька, що знав її з 

дитинства і якому вона довіряла. Мудра людина довго зважувала всі «за» і 

«проти» і заявила, що ризик дуже великий і принцесі краще відмовитися від 

утечі. 

Незважаючи на застереження мудрого радника, принцеса усе-таки 



вирішила втекти. По допомогу вона звернулася до стражника, що охороняв її 

двері. Той, злякавшись гніву старого короля, не погоджувався допомогти. 

Тоді принцеса пообіцяла щедро нагородити його золотом і коштовностями. 

Стражник залишив двері відчиненими, і принцеса утекла із замку. 

За стінами замку знаходився густий ліс, через який їй слід було йти до 

свого принца, Принцеса злякалася і тому відчувала величезне полегшення, 

коли побачила лицаря, з яким колись познайомилася у своєму замку. 

Ніч застала їх на півдорозі в лісі. Було зрозуміло, що ночувати доведеться 

в лісі. Принцеса хвилювалася, і тут лицар зізнався, що давно захоплений її 

красою, і запропонував разом провести ніч. Принцеса, звичайно б, утекла, 

але куди? Залишитися в лісі на самоті вона дуже боялася, тому погодилася на 

пропозицію лицаря. І не помітила, що за кронами дерев сховався посланець 

принца. 

Вранці лицар провів її до замку принца і зник. Прийшовши до свого 

коханого, принцеса не знала, що посланець принца доніс хазяїну про те, що 

він бачив. Тому принц відсторонив її від себе і наказав відправити до батька, 

не слухаючи ніяких пояснень. 

Інтерпретація результатів 

Поводження якого з героїв виявилося для вас найбільш зрозумілим?                          
Якщо ви вибрали поводження принцеси, то відмітною вашою рисою є 

ваша чутливість, що часто бере гору над розумом. Чи не дозволяєте ви своїм 

учням «сідати вам на голову»? Ви, як правило, добре відчуваєте свого 

співрозмовника: знаєте його настрій, вибираєте правильний тон і, необхідні 

слова. Вам удається на уроці створити сприятливу атмосферу, але з 

дисципліною на уроках у вас проблеми.                
Якщо вам зрозуміле поводження і дії радника, то вас можна вважати 

мудрою, ґрунтовною людиною. Ви послідовні у своїй діяльності. Чітко 

формулюєте перед собою задачі і прагнете їх виконати. Від учнів вимагаєте 

дисциплінованості і відповідальності. Прагнете самовдосконалення. 

Якщо ви вибрали поводження стражника, то можна говорити про те, що 

ви чітко знаєте, чого хочете домогтися у своїй професійній кар'єрі. Вас 

можна вважати реалістом. Життєвий досвід дозволяє знайти золоту середину 

між високими вимогами оточуючих і здоровим егоїзмом. Бути на задньому 

плані — це не для вас. До своєї діяльності підходите творчо, тому на уроках 

у вас панує атмосфера творчості. 

Якщо ви схвалили поводження лицаря, то ви практична людина. Однак 

часто у своєму поводженні ви керуєтеся приказкою «моя хата скраю». Ваша 

діяльність часто має формальний характер, оскільки ви не завжди послідовні 

в покараннях, заохоченнях і контролі за своїми учнями. 

Якщо вибрали поводження принца, то можна стверджувати, що у своїй 

діяльності і поводженні ви дотримуєтеся раз і назавжди вироблених 

принципів. Для вас важливі внутрішній світ людини, принципи, за якими 

вона живе. Ви досить консервативні. Важко звикаєте до всього нового. У 

навчально-виховному процесі часто використовуєте педагогічний досвід 

інших учителів, сумніваючись у власній творчості. 



 

Діагностика особистісних та комунікативних  якостей педагога 

 

З метою експериментального визначення особистісних властивостей 

педагога можна використати такі психодіагностичні методики: 

 з метою визначення рівня емоційного вигоряння — методику В. Бойка; 

 з метою визначення рівня психічної активації, емоційного тонусу, 

інтересу, комфортності, напруження — методику М.Курганського; 

 з метою визначення рівня ситуативної та особистісної тривоги — 

методику Спілбергера (адаптація Ханіна); 

 з метою визначення рівня суб'єктивного контролю — методику «РСК» 

Є.Бажина, А. Еткінда; 

 з метою визначення схильності особистості до конфліктної поведінки 

— методику К.Томаса (адаптація Н.Гришиної); 

 з метою визначення рівня емпатичних здібностей — методику В. 

Бойка; 

 з метою визначення рівня соціально-психологічних настанов 

особистості у мотиваційній сфері — методику О.Потьомкіної. 

До  методик, які дають можливість вивчити рівень  комунікативної 

компетентності педагога, належать: 

 Методика діагностики «перешкод» у встановленні емоційних 

контактів за В. В. Бойком. 

 Методика діагностики домінуючої стратегії психологічного захисту 

в спілкуванні за В.В. Бойком. 

 Методика діагностики комунікативної установки за В. В. Бойком 

(визначення загальної комунікативної толерантності). 

 Анкета «Чи вмієте ви слухати»?(методика  М. Снайдера) 

 «Оцінка комунікативного контролю в спілкуванні» (Адаптований 

варіант тесту М.Снайдера)  

 Тест «Чи конфліктна ви особистість?» 

 Анкета «Оцінка рівня контактності особистості» 

 Анкета «Визначення рівня соціально- психологічного клімату в 

колективі» 

 



Вищевказані  методики дозволяють вивчити: 

• емоційні перешкоди у встановленні емоційних контактів — невміння 

управляти емоціями, дозувати їх, невміння виражати емоції, домінування 

негативних емоцій, небажання зблизитися з людьми на емоційній основі 

тощо; 

• домінування однієї зі стратегій психологічного захисту в спілкуванні 

(миролюбства, уникнення, агресії) чи присутність їх однаковою мірою в-

поведінці респондента;  

•  рівень комунікативної толерантності за кількома показниками : 

• неприйняття чи нерозуміння індивідуальності людини; 

• використання себе як еталону при оцінці інших; 

• категоричність чи консервативність в оцінках людей; 

• невміння приховувати чи згладжувати неприємні почуття при зіткненні з 

некомунікабельними якостями партнерів; 

• прагнення переробити, перевиховати партнера; 

• прагнення підігнати партнера під себе, зробити його зручним; 

• невміння пробачити іншому його помилки, незграбність, неприємності, що 

вже виникали не навмисно; 

• нетерпимість до фізичного чи психічного дискомфорту партнера; 

• невміння пристосовуватись до партнера. 

 

 

Практичне заняття № 14-15 
Тема: Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних здібностей в 

учнів початкових класів. 

План: 

1. Напрямки і методики вивчення психологічних особливостей учнів. 

2. Психодидактичні критерії вихованості і виховного впливу. 

3. Використання сучасних інформаційних технологій для здійснення 

моніторингу розвитку пізнавальних здібностей в учнів початкових 

класів. 

4. Моніторинг якості початкової освіти. 

5. Моніторинг сформованості професійних компетентностей учителів 

початкової освіти. 

6. Тренінг як психодидактичний засіб проведення моніторингу 

професійних творчих здібностей учителя початкової освіти. 

7. Методика «Діагностика професійної компетентності педагогічних 

працівників». 



 

Завдання для самостійної роботи студентів: 

1. Скласти комплекс психодіагностичних методик для дослідження 

вікових і індивідуальних особливостей психічних процесів молодших 

школярів за наступним алгоритмом: 

• Мета і завдання психодіагностичного комплексу; 

• послідовність дій по досягненню мети; 

• очікуваний результат. 

2. Провести дослідження індивідуальних, або вікових якостей одного з 

психічних процесів (сприймання, увага, пам'ять, мислення, уява, 

емоції, воля). Розробити   рекомендації щодо розвитку психічних 

процесів, або підвищення здатності до регуляції психічних станів.  

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

Самостійна робота – це важлива форма опанування цієї дисципліни. 

Вона покликана доповнити, узагальнити й систематизувати лекційний 

матеріал, розвинути навички роботи з методичними матеріалами та 

науковими першоджерелами, стимулювати пізнавальну активність і творчий 

пошук студентів.  Успішне проведення самостійної роботи залежить від 

багатьох чинників. Одним із найбільш істотних є сумлінна підготовка 

студента до неї.   

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

саме навчальний матеріал пропонується до розгляду, пригадайте його 

місце в системі навчального курсу. Уважно прочитайте план заняття, 

ознайомтеся зі списками рекомендованої літератури.   

Якщо практичному заняттю передувала лекція з тієї самої теми, слід 

проглянути її конспект, який допоможе вам зорієнтуватися в навчальному 

матеріалі, звернути увагу на проблемні питання й завдання, запропоновані 

викладачем, на значення нових термінів, на рекомендовані наукові джерела. 

Приступаючи до підготовки, пригадайте також, з якими теоретичними 



поняттями ви  познайомилися на попередній лекції? Які питання 

обговорювали та аналізували на семінарському занятті?  

Після цього можна приступати до опрацювання літератури. Під час її 

читання рекомендується робити робочі записи з кожного питання плану 

(вести конспект). Починаючи конспектувати певне джерело, обов’язково 

запишіть його назву, автора, вихідні дані в зошит, виділивши їх іншим 

кольором чи підкреслюванням. Дотримуйтеся всіх вимог до бібліографічного 

опису (його приклади можна знайти в переліку літератури).   

  Робота з науковим джерелом має за головну мету розуміння прочитаного.  

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

усвідомити його логіку, спробувати відділити головне від другорядного, 

узагальнюючі теоретичні положення – від конкретних прикладів. Працюючи 

з монографією, слід насамперед проглянути її зміст, який дасть загальне 

уявлення про композицію книги.   

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

переписуванням тексту з книги! Конспект наукового джерела має бути 

стислим, добре структурованим і «читабельним» (адже вам згодом 

доведеться користуватися ним для повторення, під час підготовки до 

модульного та підсумкового контролю). Обов’язково використовуйте 

раціональні способи конспектування: виділення головного іншим 

кольором, підкреслюванням, спеціальними позначками, різноманітне 

графічне розташування тексту (колонки, таблиці, схеми), позначення 

стрілками логічних зв’язків між окремими блоками матеріалу. 

Використовуйте скорочення поширених слів і термінів: як загальновживані, 

так і ваші власні, що мають бути зрозумілі насамперед вам самим і 

повторювані – одне слово слід скорочувати завжди однаково. Список 

постійних власних скорочень можна складати на останній сторінці зошита.    

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

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

протилежному випадку зверніться до словників іншомовних слів, тлумачних 



словників, словників педагогічних термінів або до стислого термінологічного 

словника, який складено викладачами кафедри педагогіки початкової освіти.   

Якщо відчуваєте певні труднощі із розумінням терміна, запитайте його 

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

конспектування у вас виникають питання, занотовуйте їх на берегах 

конспекту, щоб з’ясувати під час підготовки або на самому практичному 

занятті.   

З певної проблеми в науковій літературі ви можете зустріти різні 

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

таких випадках, намагайтеся чітко сформулювати ці різні погляди, відтворіть 

їх у зошиті. Продумайте і власну відповідь на таке неоднозначне питання, 

визначте, погляд якого вченого імпонує вам, а який викликає заперечення, і 

мотивуйте свої думки. Такі контраверсійні (суперечливі) питання часто 

стають предметом дискусії під час проведення практичного заняття.   

Окремі джерела можна опрацьовувати і складаючи їх тези, тезовий 

план, роблячи окремі виписки (якщо це невелике джерело або таку форму 

роботи з ним спеціально обумовив викладач).   

Чи існує певний порядок роботи з джерелами? Звичайно, загального 

правила немає, але вам рекомендується починати з основного джерела – 

базового підручника, після того звернутися до інших підручників, потім – 

спеціальних монографій і, зрештою, до наукових статей (якщо інший 

порядок не порекомендував викладач, зважаючи на теоретичне значення 

певного джерела). Бажано опрацювати всі джерела зі списку основної 

літератури і більшість – зі списку додаткової літератури.   

Осібне місце в підготовці до практичного заняття посідає робота з 

нормативними документами, ознайомлення з якими є невід’ємною 

складовою опрацювання певної теми. Обов’язково зверніться до необхідних 

документів. Читайте тексти вдумливо, якщо в них зустрічаються незрозумілі 

слова, то обов’язково з’ясовуйте їх значення.   



Опрацювавши рекомендовані джерела й тексти документів, перегляньте 

список питань для перевірки знань. Чи на всі ці питання ви знайшли 

відповіді в науковій літературі? Якщо існують певні «прогалини», ще раз 

зверніться до джерел (у складніших випадках можна звернутися за порадою 

до викладача під час індивідуальних консультацій). Спробуйте дати 

відповіді на запропоновані питання, не користуючись конспектом. 

Організувати самоконтроль можна і працюючи в парі з товаришем або у 

невеликій групі студентів (3-4 особи). Основні визначення, провідні 

теоретичні положення, класифікації  слід завчити напам’ять.   

Після цього переходьте до виконання практичних завдань, які 

допоможуть вам поглибити знання з певної теми, розвинути філологічні 

вміння й навички, привести знання в систему, виявити творчі здібності. 

Уважно прочитайте завдання, продумайте послідовність його виконання. 

Результат (порівняльна таблиця, відповідь на питання, схема, наведення 

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

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

сутності завдання.   

  

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

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

певну тему, що передбачає огляд відповідних літературних та інших 

джерел; виклад змісту наукової роботи, книжки, статті. 

Із визначення даного поняття ми бачимо, що реферат може 

виконуватися з різною метою. У першому випадку – це ознайомлення із 

певною проблемою на основі вивчення існуючої джерельної бази. Така 

дослідницька робота передбачає самостійну роботу дослідника із пошуку 

різноманітної існуючої інформації з досліджуваної проблеми та наступний 

її опис із висловленням власних думок та формулювання висновків. У 

другому випадку – метою виконання реферату є ознайомлення із певною 

науковою працею (монографією, дисертацією, статтею). Базується він на 



описовому методі дослідження. Написання рефератів використовують для 

засвоєння студентами наявної наукової інформації з конкретної тематики 

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

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

реферат, називають референтом, а сам процес — реферуванням. 

 

Реферат повинен містити такі обов'язкові компоненти:  

 Вступ. Містить обґрунтування актуальності обраної теми, оцінку 

робіт, що реферуються, формулювання мети реферату. Як правило, не 

містить цитат, абстрактних розмірковувань. Орієнтовний обсяг вступу – 1 

сторінка. 

 Основна частина. Головне завдання референта при написанні 

даної частини реферату полягає у самостійному вичерпному викладенні суті 

наукової інформації з обраної теми. Може складатися з кількох глав або 

підглав, що залежить від теми, проблематики та обсягу матеріалу реферату. 

Для підтвердження або спростування певних думок, ідей часто 

використовують цитування (як дослівне, так і своїми словами). Проте 

необхідно пам’ятати, що цитований матеріал не повинен перевищувати 30% 

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

 Висновки. Підсумовування результатів виконаної роботи. 

Передбачають коротке узагальнення автора з досліджуваної проблеми. Їх 

викладають чітко, точно, лаконічно, без будь-яких цитат, розмірковувань, 

припущень. Часто для зручності висновки нумерують. 

Окрім зазначений компонентів у рефераті подається список 

використаної літератури (у алфавітному порядку або в порядку 

використання джерельної бази), а за необхідності формуються додатки. У 

додатки можуть виноситися зразки документів, графічні схеми, діаграми, 

таблиці, фотографії. Кожен додаток, як правило, починається з нової 

сторінки та повинен мати заголовок. 



Обсяг реферату залежить від значущості проблеми, опанованого 

матеріалу. Як правило, він сягає в середньому 15 сторінок. 

Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого порядку: 

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

відповідала його меті. 

 Обмірковування теми, складання попереднього плану реферату. 

 Ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі роботи. 

Вибір джерел, що розкривають тему. 

 

 Формулювання мети реферату, коригування первинного плану. 

 Виклад матеріалу відповідно до складеного плану. 

 

Вимоги до оформлення реферату: 

Реферат друкують машинописним способом або за допомогою 

комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 

мм) від двадцяти п’яти до тридцяти рядків на сторінці і не менше сорока 

знаків в рядку. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: 

лівий — не менше 30 мм, правий — не менше 10 мм, верхній — не менше 

20 мм, нижній — не менше 20 мм. Шрифт: Times New Roman та подібні. 

Розмір шрифту — 14. Інтервал — 1,5. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер 

сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють уверху 

справа сторінки без крапки в кінці. 

Підпитання нумерують у межах кожного питання. Номер підпитання 

складається з номера питання і порядкового номера підпитання, між якими 

ставлять крапку. У кінці номера підпитання повинна стояти крапка, 



наприклад: “2.3.” (третє підпитання другого питання). Потім у тому ж 

рядку йде заголовок підпитання. 

 

 Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на 

підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано 

висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання 

індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального 

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

формулювання висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово 

й фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

 

 Психодидактика як предмет наукового інтересу. 

 Психодидактика освітніх систем: введення в поняття.  

 Психодидактичні аспекти проектування та експертизи освітніх 

систем. 

 Психологічна діагностика освітнього середовища загальноосвітніх 

шкіл. 

 Психодидактична схема (алгоритм) проектування та експертизи 

освітніх технологій і систем. 

 Обдарованість як проблема сучасної освіти. 

 Психічні стани школяра в напруженому освітньому середовищі. 



 Психодіагностика регуляторно – когнітивної структури навчальної 

діяльності як умова подолання напруженості освітнього 

середовища. 

 Психодидактичні особливості пізнавальної активності учнів. 

 Теоретичні основи психодидактичної діяльності  вчителя 

початкових класів. 

 Психодидактичні характеристики педагогічного стилю вчителя, 

його професійних якостей та педагогічного спілкування.  

 Адаптація вчителя до умов професійної діяльності. Методики на 

виявлення психологічної готовністі учителя до педагогічної праці. 

  Обдарованість як проблема сучасної освіти. 

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

 Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. 

 Чинники, що визначають перебіг та результат психічного розвитку 

 Існуючі напрямки і методи вивчення психологічних особливостей 

учнів.  

 Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. 

 Психодидактичний моніторинг розвитку пізнавальних здібностей в 

учнів початкових класів. 

 Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості. 

 Психодидактичний зміст навчання. 

 Психодидактичні основи учіння та научіння. 

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

Виготського. 

 Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. 

Основні види діяльності дітей, її розвиваючі можливості. 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання з дисципліни 

«Психодидактика» 



1. Скласти комплекс психодіагностичних методик для дослідження вікових і 

індивідуальних особливостей психічних процесів молодших школярів за 

наступним алгоритмом: 

• Мета і завдання психодіагностичного комплексу; 

• послідовність дій по досягненню мети; 

• очікуваний результат. 

2. Провести дослідження індивідуальних, або вікових якостей одного з 

психічних процесів (сприймання, увага, пам'ять, мислення, уява, емоції, 

воля). Розробити   рекомендації щодо розвитку психічних процесів, або 

підвищення здатності до регуляції психічних станів.  

КР № 2 

з дисципліни  «ПСИХОДИДАКТИКА»  
Студента(тки)__________________________________________________груп

и_________ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

 

1. Психодидактика це: 

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

b. полідисциплінарна галузь наукового знання, що інтегрує 

психологічні, дидактичні, методичні знання; 

c. наука про навчання і виховання підростаючого покоління; 

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

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

учнів, включаючи їх соціалізацію та індивідуалізацію це: 

a. Освітні технології; 

b. Педагогічні технології; 

c. Освітнє середовище; 

d. Освітня програма 

3. Система управління освітньою установою реалізує свою місію за 

допомогою відповідних: 

a. Методів; 

b. Принципів; 

c. Освітніх технологій; 

d. Завдань. 

4.  Освітня установа це: 



a. Дитячий садок; 

b. Школа; 

c. Міністерство освіти і науки; 

d. Музей. 

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

освітньої технології: 

a. Освітній портал; 

b. Освітній простір; 

c. Освітня програма; 

d. Освітній документ; 

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

можуть виступати: 

a. освітнє середовище; 

b. навчально-методичні матеріали; 

c. освітня установа даного виду; 

d. учні. 

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

гімназія, вуз, недержавна освітня установа це: 

a. Об’єкти експертизи; 

b. Об’єкти діяльності; 

c. Навчальні об’єкти; 

d. Освітні об’єкти. 

8. Для виявлення своєрідності основних характеристик освітнього 

середовища та їх зв'язку з показниками розвитку було розроблено: 

a. Комплекс принципів; 

b. комплекс психодіагностичних методів і процедур; 

c. комплекс психологічних тестів; 

d. комплекс дидактичних методів. 

9. Освітні системи класифікують за наступними параметрами: 

a. За принципами, засобами, методами; 

b. За змістом, завданням, концепцією; 

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

d. За освітньою концепцією. 

10. Діти з підвищеною готовністю до навчання це: 

a. З індивідуальними особливостями; 

b. Загальнообдаровані; 

c. Із затримкою розвитку; 

d. Психологічно активні. 

 



 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

1. Сформулюйте закони научіння, які сформулював американський 

дослідник  
Е. Торндайк: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________ 

2. Охарактеризуйте особливості видів учіння та структуру учбової 

діяльності:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

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

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 


