
 

 

 



 

 

 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  основна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 2/60 

Курс 2  

Семестр 3  

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 10  

Самостійна робота 18  

Форма семестрового контролю   

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – забезпечити майбутніх фахівців зі спеціальної освіти знаннями з основних понять, 

принципів та положень психології освіти, а також озброїти,  на основі теоретичних знань, 

уміннями і навичками практичної та дослідницької діяльності у сфері освіти.  

Завдання курсу: 

 формувати загальні компетентності:  
ЗК 1 Світоглядну. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; 

знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння 

відстоювати власні стратегії професійної діяльності. 

ЗК 2 Громадянську. Здатність діяти з соціальною відповідальністю і громадянською 

свідомістю; здатність застосовувати процедури й технології захисту прав і свобод своїх та 

інших громадян, зокрема осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами, що 

відповідають чинному законодавству України. 

ЗК 3 Комунікативну. Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою. 

Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати професійну і 

педагогічну комунікацію. 

ЗК 4 Міжособистісну взаємодію. Здатність працювати в команді; здатність до 

ефективної міжособистісної взаємодії та координації дій з керівництвом, колегами, дітьми та 

їхніми батьками. Здатність застосовувати емоційний інтелект у професійних ситуаціях. 

ЗК 5 Інформаційно-комунікаційну. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати 

інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність до застосування 

сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання корекційних і 

комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і професійній діяльності. 

ЗК 7 Аналітичну. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування 

ідей у процесі аналізу та комплексного розв’язання теоретичних та практичних професійних 

питань. Здатність до когнітивної гнучкості при розв’язанні професійних питань теорії та 

практики. 

ЗК 8 Науково-дослідницьку. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми у 

процесі професійно-педагогічної діяльності. Знання основних методів наукового пошуку; 

вміння узагальнювати отримані результати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел, оформлювати і презентувати результати наукової діяльності. 



 

 

ЗК 9 Самоосвітню. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на 

розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-

професійного лідерства та успіху 

 формувати фахові компетентності:  
ФК 1 Організаційну. Здатність планувати, організувати, координувати, 

контролювати та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної 

гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових (поточних) умов 

і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне мислення. 

ФК 2 Теоретико-методологічну. Здатність до застосування знань провідних 

гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з особливими 

освітніми потребами; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, навчально-

реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній діяльності. 

ФК 3 Психолого-педагогічну. Володіння базовими знаннями з педагогіки і 

психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини на 

різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини задля 

забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями 

психофізичного розвитку. 
ФК 7 Медико-біологічну. Володіння базовими знаннями про вікові анатомо-

фізіологічні особливості людини в нормі та при порушеннях сенсорних і мовленнєвих 

систем; основні клінічні прояви порушень психофізичного розвитку; особливості вищої 

нервової діяльності та вищих психічних функцій осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку; основні закономірності та механізми розвитку дитячих психічних хвороб. 

ФК 8 Психолінгвістичну. Володіння знаннями про закономірності мовленнєвого 

розвитку в онтогенезі, взаємозв’язку мовлення, мислення і свідомості; розуміння 

психолінгвістичної моделі мовленнєвої діяльності. 
ФК 10 Діагностико-корекційну. Володіння знаннями та уміннями психолого-

педагогічного вивчення особливостей розвитку, потенційних можливостей, потреб і 

досягнень дітей з особливими освітніми потребами. Володіння базовими знаннями та 

методами корекційної роботи з розвитку психічної сфери дітей з особливими потребами. 

ФК 15 Деонтологічну (професійні цінності). Здатність діяти згідно з принципами 

деонтології, що не суперечать професійній діяльності фахівця зі спеціальної освіти; 

усвідомлення педагогічних, психологічних та соціальних наслідків власних впливів у сфері 

професійної діяльності 

 

3. Результати навчання за дисципліною: 

Відповідно до Освітньо-професійної програми 016.01.01 Логопедія підготовки за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта, дисципліна 

«Психологія» забезпечує оволодіння такими програмовими результатами навчання: 

ПРН 2. Здатність продемонструвати знання і розуміння основних закономірностей та 

механізмів розвитку дитячих психічних хвороб; основних принципів побудови клініко-

психологічного та соціального прогнозу життєдіяльності хворих на психічні розлади. 

ПРН 5. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної психології; розуміння 

особливостей розвитку при різних типах порушень; особливостей порушення мовлення дітей 

різних нозологій. 

ПРН 6. Здатність продемонструвати базові знання зі спеціальної логопсихології; 

розуміння психологічних особливостей розвитку дітей з різними типами мовленнєвих 

порушень; особливостей психічного розвитку та особистісної сфери дітей з різними типами 

мовленнєвих порушень. 

ПРН 7. Здатність продемонструвати базові знання щодо методів, прийомів та методик 

психодіагностики; здійснити адекватний підбір діагностичного інструментарію в конкретній 



 

 

ситуації; провести психолого-педагогічну діагностику дітей різного віку з порушеннями 

мовлення та узагальнити результати дослідження. 

ПРН 8. Здатність продемонструвати знання методологічних підходів та технологій 

психологічного консультування осіб з порушеннями психофізичного розвитку; здатність 

провести психологічне консультування в психолого-педагогічному супроводі родин, що 

виховують дітей з особливими потребами. 

ПРН 11. Здатність продемонструвати знання і розуміння анатомо-фізіологічних та 

психофізіологічних основ мовлення; уміння визначити стан сформованості мовлення у різні 

вікові періоди розвитку дитячого організму; знання і розуміння етапів розвитку мовленнєвої 

діяльності людини. 

ПРН 17. Здатність продемонструвати володіння державною та іноземною мовами, 

культуру спілкування, уміння вирішувати проблеми та приймати рішення у складних 

практичних ситуаціях, демонструючи лідерські якості та навички ефективної командної 

взаємодії. 

ПРН 18. Здатність до аналітичного мислення і генерування ідей у процесі пошуку і 

аналізу інформації з різних джерел, зокрема засобами інформаційно-комп’ютерних 

технологій; до науково-дослідницької діяльності для розв’язання професійних питань та 

самоосвіти. 

ПРН 19. Здатність слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у 

професійній та громадській діяльності, діяти соціально відповідально та з урахуванням прав і 

свобод осіб з інвалідністю, принципів деонтології, розуміти важливість відповідального 

ставлення до здоров’я. 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план  
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Змістовий модуль І. Загальні засади психології освіти, психологічний зміст виховання та 

навчання особистості 

Тема 1. Психологія освіти як галузь 

психологічної науки   

4 2 2     

Тема 2. Історія становлення психології освіти 

як науки 

8 2 2    4 

Тема 3. Психологія виховання 9 2 2    5 

Тема 4. Психологія навчання 4 2 2     

Модульний контроль 2  

Разом 27 8 8    9 

Змістовий модуль 2. Характеристика компонентів навчальної діяльності 

та психологія педагога 

Тема 1. Аналіз компонентів навчальної діяльності 12 4 4    4 

Тема 2. Психологія суб'єкта педагогічної 

діяльності 

9 2 2    5 

Модульний контроль 2  

Разом 23 6 6    9 



 

 

Підготовка та проходження контрольних 

заходів 

10  

Усього 60 14 14    18 

 
5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Загальні засади психології освіти, психологічний зміст виховання та навчання 

особистості 

Лекція 1. Психологія освіти як галузь психологічної науки   

Місце психології освіти в системі наукового знання. Історичне становлення психології 

освіти. Поняття освіти в цілому, значення освіти у житті суспільства. Предмет і завдання 

психології освіти. Основні змістові складові психології освіти. Завдання психології освіти на 

сучасному етапі розвитку суспільства. Традиційні напрями психології освіти. Психологія 

освіти дітей з особливими освітніми потребами, її актуальні питання. 

Міжпредметні зв'язки психології освіти з іншими науками. Основні категорії 

психології освіти. Методологічні принципи та методи психології освіти. Принципи вивчення 

психіки дитини. Основні групи методів психології освіти. 

Ключові поняття: освіта, психологія освіти, педагогічна психологія, психологія 

виховання, психологія навчання, методологічні принципи, методи дослідження.  

Рекомендована основна література [2; 4; 5] 

Рекомендована додаткова література [2; 3; 6] 

Лекція 2. Історія становлення психології освіти як науки  

Зародження психології освіти у давньому світі (Демокріт, Сократ, Платон та ін.). Ідеї 

психології освіти у середньовіччі та епоху Відродження (Фома Аквінський, Еразм 

Роттердамський та ін.). Розвиток психології освіти в епоху Просвітництва (Ян Коменський, 

Девід Гартлі, Жюльєн Офре де Ламетрі, Клод-Адріан Гельвецій та ін.). Становлення 

психології освіти у XIX – на початку XX ст. (Фрідріх Фребель, Костянтин Ушинський, Петро 

Каптєрев, Станіслав Шацький, Е. Торндайк та ін.). 

Експериментальний етап становлення психології освіти. Виникнення, розквіт і 

занепад педології. Теоретико-експериментальний період. Основні ідеї в контексті 

біхевіорально, гештальтпсихологічно, гуманістично, когнітивно та діяльнісно зорієнтованої 

психології освіти. Внесок українських науковців у становлення психології освіти. Сучасність 

і перспективи психології освіти.  

Ключові поняття: освіта, педагогічна психологія, педологія, гештальтпсихологія, 

біхевіоризм. 

Рекомендована основна література [1; 3; 4] 

Рекомендована додаткова література [1; 3; 6] 

 

Лекція  3.  Психологія  виховання  

Завдання виховання особистості. Основні принципи виховання. Погляди вітчизняних 

та зарубіжних вчених на процес виховання (Л.С. Виготський, А.С. Макаренко та ін.). Цілі 

виховання особистості. Психологічні основи керівництва процесом виховання. Визначення 

поняття «виховна ситуація». Найголовніші закономірності виховання. Психологічні 

механізми виховання. Загальні механізми виховання: механізм задоволення потреб, механізм 

оцінювання та самооцінювання, психічне зараження, наслідування, емпатія (співчуття, 

співпереживання), ідентифікація, раціональне усвідомлення, рефлексія, механізм осмислення 

та переосмислення, саморегулювання мотивації. Психологія виховного впливу. Сутність 

критеріїв вихованості. Визначення поняття «виховний вплив». Основні види виховних 

впливів. Специфіка виховання дітей з особливими освітніми потребами. 



 

 

Ключові поняття: особистість, виховання, педагог, виховна ситуація, виховний 

вплив, критерії вихованості, психічне зараження, наслідування, емпатія, ідентифікація, 

раціональне усвідомлення, рефлексія. 

Рекомендована основна література [2; 3; 5] 

Рекомендована додаткова література [ 1; 4; 6] 

Лекція  4. Психологія навчання  

Психологічні особливості учіння. Визначення понять «учіння», «научіння», 

«навченість», «навчання». Навчально-інтелектуальні та соціальні механізми, через які 

реалізуються процеси учіння та научіння. Сутність та основний зміст навчальної діяльності. 

Психологічні особливості навчальної діяльності. Навчальне завдання та навчальні дії, їх 

сутність. Мотивація навчальної діяльності. Типи мотивації навчальної діяльності. Основні 

види спонукання до навчання. Результат та саморегуляція навчальної діяльності. Процес 

засвоєння знань. Здатність до навчання (научуваність). Продуктивність навчальної 

діяльності. Показники навченості особистості. Психологічні особливості навчання дітей з 

особливими освітніми потребами. Аналіз труднощів, які можуть виникати у дітей з 

особливими освітніми потребами під час навчання. 

 Ключові поняття: учіння, научіння, навченість, навчання, навчальна діяльність, 

навчальне завдання, навчальні дії, мотивація, спонукання до навчання, саморегуляція, 

засвоєння знань, научуваність. 

Рекомендована основна література [1; 3; 4] 

Рекомендована додаткова література [2; 3; 5] 

 

Змістовий модуль 2.  

Характеристика компонентів навчальної діяльності та психологія педагога 

 

Лекція 5-6. Аналіз компонентів навчальної діяльності  

Мотиваційний компонент навчальної діяльності. Види мотивів учіння (за 

Л.І. Божович та ін.). Динамічні характеристики мотивації учіння. Пізнавальні інтереси 

особистості (С.Л. Рубінштейн та ін.). Навчальна ситуація, навчальна задача, навчальні дії, їх 

основний зміст. Орієнтовний компонент навчальної діяльності. Типи орієнтовної основи 

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

Виконавський компонент навчальної діяльності. Основний зміст поняття 

«інтеріоризація». Рефлексивно-оціночний компонент навчальної діяльності. Самооцінка та 

самоконтроль навчальної діяльності. Змістовий компонент навчальної діяльності. Змістові та 

формальні характеристики знань. Типи навичок. Характеристика навчальної діяльності дітей 

з особливими освітніми потребами. 

Ключові поняття: мотиви учіння, пізнавальні інтереси, навчальна ситуація, 

навчальна задача, навчальні дії, інтеріоризація, самооцінка,  самоконтроль, усвідомленість, 

абстрактність, опанованість, навички. 

Рекомендована основна література [1; 2; 5] 

Рекомендована додаткова література [4; 5; 6] 

Лекція  7. Психологія суб'єкта педагогічної діяльності  

Специфіка і структура педагогічної діяльності. Педагогічна діяльність, педагогічне 

спілкування та прояви особистості педагога. Рівні продуктивності педагогічної діяльності. 
Основні види діяльності педагога. Педагогічні функції, їх зміст. Психологічний аналіз 

педагогічного спілкування. Психологічні бар'єри спілкування у діяльності педагога. 
Особистість педагога, структура особистості вчителя. Педагогічні здібності, їх 

характеристика. Особливості взаємодії педагога з дітьми з особливими освітніми потребами, 

вимоги до педагога. 

Структура психологічних характеристик талановитого педагога. Концепція 



 

 

педагогічної майстерності відомого українського педагога І.А. Зязюна. Формування 

компетенцій особистості у педагогічній діяльності. 

Ключові поняття: педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, продуктивність 

педагогічної діяльності, педагогічні цілі,  педагогічна ситуація, педагогічні функції, 

особистість педагога, педагогічна майстерність, компетенції. 

Рекомендована основна література [2; 3; 4] 

Рекомендована додаткова література [1; 3; 6] 
 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Модуль 1 Модуль 2 

к
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

к
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а 
  

к
іл

ьк
іс

ть
 

б
ал

ів
 

Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 

Відвідування семінарських 

занять 

1 4 4 3 3 

Відвідування практичних 

занять 

1 - - - - 

Робота на семінарському 

занятті 

10 4 40 3 30 

Робота на практичному 

занятті 

10 - - - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 2 10 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 -  -  -  -  

Разом  83  71 

Максимальна кількість балів: 154 

Розрахунок коефіцієнта: 154:100=1,54 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Змістовий модуль 1. 

Загальні засади психології освіти, психологічний зміст виховання та навчання особистості 

Тема 2. Історія становлення психології освіти як науки  – 4 год. 
Самостійно опрацювати тему «Становлення і розвиток психології освіти в Україні». Визначити 

основні тенденції розвитку науки та вчених, які внесли вагомий вклад у розвиток психології 

освіти, окреслити їх основні наукові здобутки. 

Форма подання: результати подаються у вигляді конспекту. 

Критерії оцінювання:  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бала) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти праці. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

праці. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти праці. 
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Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти обраної 

теми. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти. 

 

В тезах викладено 

деякі моменти. 

 

В тезах не розкрито 

тему. 

 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

праці та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекта 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекта 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у праці. 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення з 

обраної теми. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у спраці. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення праці. 

 

Граматика 

та 

орфографія 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі, які 

відволікають читача 

від змісту. 

 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

 

 

Автор робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі, які 

відволікають 

читача від змісту. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

Всього 5 балів 

 

Тема 3. Психологія виховання – 5 год. 

Самостійно опрацювати тему «Вікові аспекти виховання (виховання молодших школярів, 

підлітків і старшокласників). Проаналізувати особливості виховання зазначених вікових 

категорій, виділити основні проблеми, які є характерними для певного вікового періоду.   

Форма подання: результати подаються у вигляді таблиці. 

Критерії оцінювання:  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Актуальніст

ь 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 

Бали 2 1,5 1 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Структурні елементи 

не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблиці. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблиці. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, але таблиці 

не представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 
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Змістовий модуль 2. Характеристика компонентів навчальної діяльності та психологія 

педагога 

 

Тема 1. Аналіз компонентів навчальної діяльності – 4 год. 

Самостійно опрацювати тему «Психолого-педагогічні умови засвоювання знань». Визначити 

основні чинники ефективного засвоєння знань учнями, проаналізувати можливі несприятливі 

умови та перешкоджаючі чинники для ефективного навчання.  

Форма подання: результати подаються у вигляді конспекту. 

Критерії оцінювання:  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

(1 бала) 

Відповідає стандартам 

(0,75) 

Наближення до 

стандартів 

(0,5) 

Нижче стандартів 

(0) 

Визначення 

важливої 

інформації 

Студент/ка називає 

всі головні аспекти 

статті, логічно їх 

ранжуючи. 

Студент/ка називає всі 

основні аспекти праці. 

Студент/ка 

називає деякі 

основні аспекти 

праці. 

Студент/ка не може 

точно визначити 

основні аспекти праці. 

Розкриття 

теми 

Творчо розкрито тему 

та викладено основні 

моменти обраної 

теми. 

 

Розкрито тему та 

викладено основні 

моменти. 

 

В тезах викладено 

деякі моменти. 

 

В тезах не розкрито 

тему. 

 

Визначення 

фактів 

Студент/ка точно 

знаходить усі факти у 

праці та дає чітке 

обґрунтування, чому 

ці факти стосуються 

певного аспекта 

Студент/ка точно 

знаходить основні факти 

та дає обґрунтоване 

пояснення, чому ці факти 

стосуються певного 

аспекта 

Студент/ка 

знаходить окремі 

факти і 

використовує 

слабке пояснення. 

Студент/ка має 

труднощі з пошуку 

фактів у праці. 

Узагальненн

я 

Студент/ка коротко та 

лаконічно робить 

узагальнення з 

обраної теми. 

Студент/ка використовує 

кілька речень, щоб точно 

описати, про що йдеться 

у спраці. 

Студент/ка точно 

резюмує більшу 

частину статті, але 

має певне 

непорозуміння. 

Студент/ка має значні 

труднощі щодо 

узагальнення праці. 

 

Граматика 

та 

орфографія 

Автор не допускає 

помилок в граматиці 

чи правописі, які 

відволікають читача 

від змісту. 

 

Автор робить 1-2 

помилки в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

 

 

Автор робить 3-4 

помилки в 

граматиці чи 

правописі, які 

відволікають 

читача від змісту. 

Автор робить більше 4 

помилок в граматиці чи 

правописі, які 

відволікають читача від 

змісту. 

Всього 5 балів 

 
Тема 2. Психологія суб'єкта педагогічної діяльності – 5 год. 
Самостійно опрацювати тему «Ефективне та неефективне заохочування в діяльності 

педагога». Проаналізувати діяльність педагога, скласти таблицю, в якій необхідно навести 

конкретні приклади ефективного та неефективного заохочування педагога.  

Форма подання: результати подаються у вигляді таблиці. 

Критерії оцінювання:  

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Актуальніст

ь 

наповнення 

 

Уся інформація 

пов’язана з темою та 

полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація 

пов’язана з темою, і 

більшість полегшує її 

розуміння. Уся 

інформація має 

посилання на джерело.  

Уся інформація 

стосуються теми. 

Більшість 

інформації має 

посилання на 

джерело. 

Уся інформація не 

стосуються теми АБО 

декілька фактів не 

містять посилання на 

джерело. 
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Бали 2 1,5 1 0 

Структурні 

елементи 

 

Усі структурні 

елементи чітко 

описані з усіма 

відповідними 

деталями. 

 

Усі структурні елементи 

чітко описані з 

відповідними деталями. 

 

Більшість 

структурні 

елементи чітко 

описані з 

відповідними 

деталями. 

 

Структурні елементи 

не описані АБО 

більшість не має 

достатньої деталізації. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Дані Професійний вигляд 

та точне 

представлення даних 

у таблиці. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне представлення 

даних у таблиці. Дані 

маркуються та мають 

заголовки. 

Точне подання 

даних у письмовій 

формі, таблиці не 

представлені. 

Дані не 

відображаються АБО є 

неточними. 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Всього 5 балів 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульні контрольні роботи виконуються у формі тестів.  

Таблиця 6.3.1 

Зміст і критерії оцінювання модульних контрольних робіт 

Змістовий блок і його призначення Форма Максимальна кількість 

балів за одне завдання 

Перший (визначення якості 

володіння базовими поняттями) 
Тести простого 

рівня складності 

1 

Другий (виявлення здатності до 

аналізу, синтезу, конкретизації й 

узагальнення змісту навчальної 

дисципліни) 

 

Тести середнього 

рівня складності 

2 

Третій (встановлення спроможності 

до застосування знань на практиці) 
Тести високого 

рівня складності 

3 

Загальна кількість тестових завдань – 13. 

Максимальна кількість балів за виконання модульної контрольної роботи – 25 балів. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Не передбачено навчальним планом. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

Не передбачено навчальним планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-

бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов'язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов'язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 



7. Навчально-методична карта дисципліни «Психологія: Психологія освіти»   

Разом: 60 год., лекції – 14 год., семінарські заняття – 14 год., модульний контроль – 4 год., 

 самостійна робота –18 год., семестровий контроль – 10 год. 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 
Назва 

модуля 
Загальні засади психології освіти,  

психологічний зміст виховання та навчання особистості 

Характеристика компонентів навчальної діяльності  

та психологія педагога 

Кіл. балів  

за модуль 

83 бали 71 бал 

Лекції 1 2 3 4 5 6 7 

 

Теми 

лекцій  

(за відвідув.  

1 бал) 

П
си

х
о
л

о
гі

я
 о

св
іт

и
 

я
к

 г
а
л

у
зь

 

п
си

х
о
л

о
гі

ч
н

о
ї 

н
а
у
к

и
 

Іс
т
о
р

ія
 

ст
а
н

о
в

л
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н
я

 

п
си

х
о
л

о
гі

ї 
о
св

іт
и

 

я
к

 н
а
у
к

и
 

П
си

х
о
л

о
г
ія

 

в
и

х
о
в

а
н

н
я

 

П
си

х
о
л

о
г
ія

 

н
а
в

ч
а
н

н
я

 

А
н

а
л

із
 

к
о
м

п
о
н
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т
ів

  

н
а
в

ч
а
л

ь
н

о
ї 

д
ія

л
ь
н

о
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і 

П
си

х
о
л

о
гі

я
 

су
б
'є

к
т
а
 

п
ед

а
го

гі
ч

н
о
ї 

д
ія

л
ь
н

о
ст

і 

Теми семінар. 

занять  

(за відвідув.  

1 бал; відповідь - 

10 балів)   

П
си

х
о
л

о
гі

я
 о

св
іт

и
 в

 

си
ст
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і 
н

а
у
к

о
в

о
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зн
а
н

н
я

  

Е
т
а
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о
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х
о
л

о
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о
св
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у
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к
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о
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а
н

н
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О
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п

р
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п
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х
о
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о
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ї 

в
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х
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н
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к
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о
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б
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в

о
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п
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о
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н

а
в

ч
а
н

н
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у
т
н
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т
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о
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о
в

н
и

й
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м
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т
 

м
о
т
и

в
а
ц
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о
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о
р
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н

т
о
в

н
о
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к
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м

п
о
н
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т
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н
а
в

ч
а
л

ь
н

о
ї 

д
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л
ь
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о
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В
и

к
о
н

а
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и
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р
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л
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н
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т
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б
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о
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о
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н
и

й
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п
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а
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н
о
ї 

д
ія

л
ь
н

о
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і 

Самост. робота 1. Становлення і розвиток психології освіти в Україні. – 5 б. 

2. Вікові аспекти виховання (виховання молодших школярів, 

підлітків і старшокласників). – 5 б. 

1. Психолого-педагогічні умови засвоювання знань. – 5 б. 

2. Таблиця «Ефективне та неефективне заохочування в 

діяльності педагога». – 5 б. 

Види пот.конт. Модульна контрольна робота 1 

(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 

(25 балів) 

Підсум. контроль Коефіцієнт: 154:100=1,54  

 

 



 

 

 
 

8. Рекомендовані джерела 

 

Основна література: 

1. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посіб. для вищих навч. Закладів. 

К.: Либiдь, 2005. 400 с.  

2. Євтух М.Б. Педагогічна психологія: Підручник / М.Б. Євтух, Е.В. Лузік, Н.В. 

Ладогубець, Т.В. Ільїна. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 420 с. 

3. Павелків Р.В., Заброцький М.М. Педагогічна психологія: (теоретичні 

концепції та практикум): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. Рівне, 2003. 297 с. 

4. Савчин М. В. Педагогічна психологія: Навч. посіб. К.: Академвидав, 2007. 

424 с. 

5. Сергєєнкова О. П. Педагогічна психологія: Навч. посібник / Сергєєнкова О, 

Столярчук О., Коханова О. К.: Центр навч. літератури, 2019. 168 с. 

Додаткова література: 

1. Бех І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності. Навчальний посібник. 

К.: Академвидав, 2009. 248 с. 

2. Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник для вищих 

навч. закладів. К.: Центр учбової літератури, 2011. 112 с. 

3. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. Навчальний посібник. К.: Каравела, 

2012. 264 с.   

4. Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Практикум: Навч. посіб. К.: 

Каравела, 2009. 224 с. 

5. Світич С.А. Структура спрямованості вчителів початкових класів щодо 

взаємодії із соматично ослабленими учнями. Вчені записки Таврійського національного 

університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Психологія. Т. 32 (71).  № 3, 2021. С. 143-149. 

6. Степанов О.М. Педагогічна психологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. К.: Академвидав, 2011. 416 с. 

 

 

9. Додаткові ресурси  

1. http://azps.ru/articles/pers/pers10.html. 

2. http://institut.smysl.ru/article/16.php. 

3. www.yspu.uar.ru:810/vestnik/pedagogicheskiy/. 

4.      www.flogiston.ru//libraru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://azps.ru/articles/pers/pers10.html
http://institut.smysl.ru/article/16.php
http://www.yspu.uar.ru:810/vestnik/pedagogicheskiy/
http://www.flogiston.ru/libraru


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Плани семінарських занять 

Змістовний модуль І. Загальні засади психології освіти, психологічний зміст виховання 

та навчання особистості 

Семінар 1. Психологія освіти в системі наукового знання 

План 

1. Від педагогічної психології до психології освіти. 

2. Предмет і завдання педагогічної психології (психології освіти).  

3. Міжпредметні зв'язки психології освіти з іншими науками. 

4. Основні категорії психології освіти.  

5. Актуальні питання психології освіти дітей з особливими потребами. 

6. Методологічні принципи та методи психології освіти. 

На семінарське заняття студенти готують питання плану семінару для обговорення та 

групової дискусії. 

Критерії оцінювання: 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була 

чіткою та точною, але 

не була ретельно 

підібраною. 

Інформація мала 

кілька неточностей 

АБО не була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів та 

статистични

х даних 

Кожна основна думка  

добре підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка ла 

підтверджена 

фактами. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані .  

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лексику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=54452


 

 

 
 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

добре його презентує, 

активний на занятті 

активний на занятті. 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 
Семінар 2. Етапи розвитку психології освіти як галузі наукового знання 

План 

1. Зародження психології освіти у давньому світі.  

2. Ідеї психології освіти у середньовіччі та епоху Відродження. 

3. Розвиток психології освіти в епоху Просвітництва. 

4. Становлення психології  освіти у XIX – на початку XX ст. 

На семінарське заняття студенти готують питання плану семінару для обговорення та 

групової дискусії. 

 Критерії оцінювання: 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була 

чіткою та точною, але 

не була ретельно 

підібраною. 

Інформація мала 

кілька неточностей 

АБО не була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів та 

статистични

х даних 

Кожна основна думка 

була добре 

підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

була адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

була підтверджена 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не була 

підтверджена. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи були 

чітко пов’язані з 

ідеєю та логічно 

організовані .  

 

Більшість аргументів 

були чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи були 

чітко пов’язані з 

ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не були 

чітко пов’язані з 

ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лекскику. 

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=54452


 

 

 
 

слухачів. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Семінар 3. Основні проблеми психології виховання 

План 

1. Завдання виховання особистості.  

2. Психологічні основи керівництва процесом виховання. 

3. Психологічні механізми виховання. 

4. Психологія виховного впливу. 

5. Специфіка виховання дітей з особливими освітніми потребами. 

6. Розв’язування психологічних задач по темі заняття. 

На семінарське заняття студенти готують питання плану семінару для обговорення та 

групової дискусії. 

 Критерії оцінювання: 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була 

чіткою та точною, але 

не була ретельно 

підібраною. 

Інформація мала 

кілька неточностей 

АБО не була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів та 

статистични

х даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка 

підтверджена 

фактами. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані .  

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

Використовує 

відповідну професійну 

Використовує 

лексику, що 

Використовує 

некоректну 
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професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

професійну лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 Семінар 4. Характеристика та особливості психології навчання 

План 

1. Психологічні особливості учіння.  

2.  Психологічні особливості навчальної діяльності. 

3.  Результат та саморегуляція навчальної діяльності. 

4. Здатність до навчання (научуваність). 

5. Психологічні особливості навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

6. Розв’язування психологічних задач по темі заняття. 

На семінарське заняття студенти готують питання плану семінару для обговорення та 

групової дискусії. 

 Критерії оцінювання: 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була 

чіткою та точною, але 

не була ретельно 

підібраною. 

Інформація мала 

кілька неточностей 

АБО не була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів та 

статистични

х даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не 

підтверджена 

фактами. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 
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Аргументаці

я 

Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані .  

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

Змістовий модуль 2. Характеристика компонентів навчальної діяльності 

та психологія педагога 

Семінар 5. Сутність та основний зміст мотиваційного та орієнтовного компонентів 

навчальної діяльності 

План 

1. Мотиваційний компонент навчальної діяльності.  

2. Особливості мотивації до навчання в учнів різних класів. 

3. Поняття про пізнавальні інтереси, їх вплив на навчання учнів. 

4. Орієнтовний компонент навчальної діяльності. 

5. Типи орієнтовної основи навчальних дій. 

6. Характеристика навчальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. 

7. Розв’язування психологічних задач по темі заняття. 

На семінарське заняття студенти готують питання плану семінару для обговорення та 

групової дискусії. 

 Критерії оцінювання: 
Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була 

чіткою та точною, але 

не була ретельно 

Інформація мала 

кілька неточностей 

АБО не була чіткою. 
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підібраною. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів та 

статистични

х даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не 

підтверджена 

фактами. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані .  

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 

Семінар 6. Виконавський, рефлексивно-оціночний та змістовий компоненти навчальної 

діяльності 

План 

1. Виконавський компонент навчальної діяльності. 

2. Формування розумових дій. Теорія поетапного формування розумових дій 

(П.Я. Гальперін). 

3. Рефлексивно-оціночний компонент навчальної діяльності. 

4. Самооцінка учнів, її регулятивна функція. 

5. Змістовий компонент навчальної діяльності. Характеристика знань. 

6. Розв’язування психологічних задач по темі заняття. 

На семінарське заняття студенти готують питання плану семінару для обговорення та 

групової дискусії. 



 

 

 
 

 Критерії оцінювання: 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була 

чіткою та точною, але 

не була ретельно 

підібраною. 

Інформація мала 

кілька неточностей 

АБО не була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів та 

статистични

х даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не  

підтверджена 

фактами. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані .  

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 

Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 
Семінар 7. Особливості та основний зміст педагогічної діяльності 

План 

1. Специфіка і структура педагогічної діяльності. Рівні продуктивності педагогічної 

діяльності. 
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2. Характеристика педагогічних функцій. 

3. Психологічний аналіз педагогічного спілкування. 

4. Особистість педагога. Структура особистості вчителя. 

5. Поняття про педагогічну майстерність, її складові. 

6. Особливості взаємодії педагога з дітьми з особливими освітніми потребами, вимоги до 

педагога. 

7. Розв’язування психологічних задач по темі заняття. 

На семінарське заняття студенти готують питання плану семінару для обговорення та 

групової дискусії. 

 Критерії оцінювання: 

Критерії 

оцінювання 

Вищий стандарт 

 

Відповідає стандартам 

 

Наближення до 

стандартів 

 

Нижче стандартів 

 

Критерії оцінювання підготовленого завдання 

Інформація Вся представлена 

інформація чітка, 

точна та ретельно 

підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах чітка, точна 

та ретельно підібрана. 

 

Більшість інформації, 

представленої в 

матеріалах, була 

чіткою та точною, але 

не була ретельно 

підібраною. 

Інформація мала 

кілька неточностей 

АБО не була чіткою. 

 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Використанн

я фактів та 

статистични

х даних 

Кожна основна думка 

добре підтверджена 

кількома 

відповідними 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

адекватно 

підтверджена 

відповідними фактами, 

статистикою та/або 

прикладами. 

 

Кожна основна думка 

підтверджена 

фактами, 

статистикою та/або 

прикладами, але 

актуальність деяких з 

них була сумнівною. 

Кожна думка не 

підтверджена 

фактами. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Аргументаці

я 

Усі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю та 

логічно організовані .  

 

Більшість аргументів 

чітко та логічно 

пов’язані  з ідеєю. 

 

Всі аргументи чітко 

пов’язані з ідеєю, але 

організовані нечітко і 

нелогічно. 

Аргументи не чітко 

пов’язані з ідеєю. 

 

Бали 1,5 1 0,5 0 

Лексика 

 

Використовує 

відповідну 

професійну лексику 

для аудиторії. 

Розширює 

словниковий запас 

аудиторії, 

використовуючи та 

пояснюючи нові 

слова для більшості 

слухачів. 

Використовує 

відповідну професійну 

лексику для аудиторії, 

використовуючи нові 

слова. 

Використовує 

лексику, що 

відповідає аудиторії, 

але не включає 

незнайомих слів. 

Використовує 

некоректну 

професійну лекскику. 

Бали 1 0,75 0,5 0 

Робота на семінарському занятті (онлайн/офлайн) 

Активність 

та участь 

 

Студент 

підготовлений до 

заняття, демонструє 

розуміння матеріалу 

на високому рівні та 

ефективно його 

презентує, бере 

активну участь в усіх 

видах діяльності на 

занятті 

Студент підготовлений 

до заняття, демонструє 

розуміння матеріалу на 

достатньому рівні та 

добре його презентує, 

активний на занятті 

Студент загалом 

орієнтується в 

проблематиці теми 

заняття, достатньо 

активний на занятті. 

Студент не 

підготовлений до 

заняття 
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Бали 5 балів 4-3 бали 2-1 бали 0 балів 

За відвідування ОЧНОГО заняття студент отримує  

За відвідування ОНЛАЙН заняття (в умовах дистанційного навчання) з включеною 

камерою студент отримує  

1 бал 

Всього 11 балів 

 


