
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

 

 

 

 
Факультет історії,бізнес-освіти та права 

Кафедра філософії, політології та психології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГІЯ 

 

СИЛАБУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 навчальний рік 



Силабус, як персоніфікована програма для навчання студентів,розроблений відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовкифахівця відповідного рівня та згідно навчального 

та робочого навчального планів, з урахуванням логічної моделі викладання дисципліни 

«Психологія». 

Силабус розглянутий на засіданні кафедри філософії, політології та психології. 

Протокол №1 від «27» серпня 2021 року 

Завідувач кафедри  ___ ____________      д. філос.н.,  проф. Харченко Ю.В. 

                                                                                                                 (підпис)                                                            

Розробник: Мельничук Сергій Костянтинович 

 

1. Ел. адреса: 

Графікконсультацій: Середа,14.00,ауд. 22- б 

 

2. Описнавчальноїдисципліни: Психологія 

 

Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни 

Спеціальність 014 Середня освіта. 0.14.09 Інформатика 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Форма навчання денна 

Курс І 

Семестр І, ІІ 

Тип дисципліни нормативна 

Кількість кредитів 4,5 

Блоків (модулів) 2 

Загальна кількість годин 135 

Тижневих годин для денної форми навчання 2 

Лекції 40 год. 

Практичні, семінарські 30 год. 

Лабораторні - 

Самостійна робота 65 год. 

Індивідуальненауково-дослідне 

завдання (есе, аналітичний звіт, тези 

тощо) 

реферат 

Вид підсумкового контролю залік, екзамен  

Сторінка дисципліни на сайті університету  

Зв'язок з іншими дисциплінами філософія, педагогіка  

 

3-4. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сприяти засвоєнню студентами психологічних знань про індивідуально-

типологічні та вікові особливості особистості школяра як об’єкта педагогічної та суб’єкта 

навчальної діяльності; формувати в майбутніх учителів загальну психологічну культуру та 

професійні компетентності; активізувати процеси самовдосконалення і самовиховання 

студентів. 

Завдання: 



розкрити специфіку психологічної науки, її предмет, завдання, принципи, методи 

ознайомити студентів з основними етапами становлення психологічної науки;  

сформувати наукове уявлення про сутність психіки та свідомості, їх функцій і структур, а 

також про закономірності психічного розвитку людини;  

ознайомити студентів із сутністю психічних процесів, станів та властивостей, розкрити 

особливості їх перебігу та вияву; 

розкрити компоненти структури особистості та особливості міжособистісних стосунків у 

малих групах; 

сформувати у студентів систему наукових знань про віковий розвиток особистості, 

способи психолого-педагогічного впливу на особистість школяра, розкрити можливості 

застосування цих знань в умовах освітнього процесу; 

навчити студентів практично володіти психологічними методами діагностики рівня 

психічного розвитку школяра; 

підготувати студентів до навчально-дослідницької роботи, що виявлятиметься в 

написанні ними курсових робіт з психології на старших курсах; 

сформувати у майбутніх учителів переконання про доцільність і корисність отриманих 

знань з психології та набутих умінь у практичній роботі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 
предмет, завдання, методи психологічної науки; 

закономірності перебігу пізнавальних, емоційних, вольових психічних процесів; 

класифікації психічних явищ, особливості та властивості психічних функцій; 

психологічні особливості спілкування, міжособистісних взаємин, основи конфліктології; 

основні теорії психічного розвитку дитини; 

закономірності психічного розвитку людини; 

психологічні закономірності навчання, виховання зростаючої особистості; 

психологічні особливості педагогічної діяльності вчителя. 

вміти: 
застосовувати психологічні методи для вивчення психологічних особливостей людини: 

спостереження, психодіагностичні методи; 

самостійно опановувати психологічну літературу з тем курсу; 

пояснювати різноманітні явища у психічній реальності людини; 

аналізувати ситуацію розвитку та особливості психічного розвитку; 

 виявляти причинно-наслідкові зв’язки між поведінковими виявами школярів та 

особливостями соціокультурного середовища, що їх оточує; 

застосовувати методи і методики для дослідження психічних особливостей людини; 

застосовувати знання з психологічних основ навчання і виховання у роботі зі школярами. 

Сформовані / закріплені компетентності: 

Інтегральна компетентність:  

Здатність розв’язувати складні педагогічні задачі та практичні проблеми у сфері 

психології або в освітньому процесі, що передбачає застосування теорій та методів 

психологічної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК2. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та в межах правової області.  

ЗК3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК4. Здатність працювати в команді. 

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення, зберігання, аналізу перетворювати і передавати 

інформації з різних джерел природничого характеру, критично оцінюючи її. 



ЗК6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

ФК4. Володіння основами цілепокладання, планування та проектування процесу 

навчання природничих наук, фізики, хімії, біології у закладах загальної середньої освіти. 

ФК5. Здатність до організації і проведення освітнього процесу з природничих наук, 

фізики, хімії, біології у закладах загальної середньої освіти. 

ФК6. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів з природничих наук, фізики, хімії, біології. 

ФК7. Здатність до організації і проведення позакласної та позашкільної роботи з 

природничих наук, фізики, хімії, біології у закладах загальної середньої освіти. 

ФК8. Здатність до рефлексії та самоорганізації професійної діяльності. 

ФК10. Знання психолого-педагогічних аспектів навчання і виховання учнів середньої 

школи. 

ФК12. Розуміти та пояснювати стратегію сталого розвитку людства і шляхи вирішення 

глобальних проблем, враховуючи позитивний потенціал та ризики використання надбань 

природничих наук, фізики, хімії, біології, техніки і технологій для добробуту людини й 

безпеки довкілля. 

Програмні результати навчання 

Знання: 

ПРНЗ1. Знає i розуміє правові основи функціонування в галузі, вимоги освітнього 

стандарту i освітньої програми інтегрованого курсу «Природознавство» в основній школі, а 

також способи інтеграції природничих знань у шкільних курсах кожної із природничих наук та 

інтегрованих курсів природознавства 

ПРНЗ4. Знає основні психолого-педагогічні теорії навчання, інноваційні технології 

навчання природничих наук, фізики, хімії, біології, актуальні проблеми розвитку педагогіки та 

методики навчання природничих наук, фізики, хімії, біології. 

ПРНЗ5. Знає форми, методи і засоби контролю та корекції знань учнів з природничих 

наук, фізики, хімії, біології. 

ПРНЗ6. Знає зміст та методи різних видів позакласної та позашкільної роботи з 

природничих наук, фізики, хімії, біології. 

ПРНЗ7. Знає основи безпеки життєдіяльності, безпечного використання обладнання 

кабінетів фізики, хімії, біології. 

ПРНЗ8. Усвідомлює цінності громадянського суспільства, знає свої права і обов’язки як 

члена суспільства, представника педагогічної професії. 

Програмні результати навчання 

Уміння: 

ПРНУ1. Аналізує природні явища і процеси, оперує базовими закономірностями 

природи на рівні сформованої природничо-наукової компетентності з погляду 

фундаментальних теорій природничих наук, принципів і знань, а також на основі відповідних 

математичних методів. 

ПРНУ5. Проектує різні типи уроків і конкретну технологію навчання природничих наук, 

фізики, хімії, біології та реалізує їх на практиці із застосуванням сучасних інформаційних та 

комп’ютерних технологій, розробляє річний, тематичний, поурочний плани 



ПРНУ6. Застосовує методи діагностування досягнень учнів з природничих наук, фізики, 

хімії, біології, добирає й розробляє завдання для тестів, самостійних і контрольних робіт, 

індивідуальної роботи. 

ПРНУ7. Уміє знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, 

насамперед за допомогою інформаційних, цифрових і хмарних технологій. 

ПРНУ10. Застосовує методи навчання природознавства, методику систематизації знань 

про природу, позаурочні форми організації навчання природознавства, засоби навчання 

природознавства. 

ПРНУ11. Дотримується правових норм і законів, нормативно-правових актів України, 

усвідомлює необхідність їх дотримання. 

Комунікація: 

ПРНК1. Володіє основами професійної мовленнєвої культури при навчанні природничих 

наук, фізики, хімії, біології в школі. 

ПРНК2. Пояснює фахівцям і не фахівцям стратегію сталого розвитку людства та 

екологічної безпеки і шляхи вирішення глобальних проблем людства. 

Автономія і відповідальність: 

ПРНА1. Усвідомлює соціальну значущість майбутньої професії, сформованість мотивації до 

здійснення професійної діяльності. 

ПРНА2. Відповідально ставиться до забезпечення охорони життя і здоров’я учнів у 

освітньому процесі та позаурочній діяльності.. 

 

6. Плани практичних занять 

Семестр І 

Практичне заняття № 1. Психологія як наука. Психіка і свідомість 
Завдання до практичного заняття: 

1. Обговорення теоретичних питань: 

 Психіка і психічні явища як предмет вивчення психології. 

 Психіка і мозок. Властивості нервових процесів та типи нервової діяльності. 

2. Виконання практичних завдань до теми. 

3. Проведення психодіагностики: «Визначення домінуючої півкулі мозку» та «Визначення 

індивідуальних особливостей властивостей нервової системи» (тест-опитувальник Я. 

Стреляу (в адаптації Н.Р. Данілової та Ф.Г. Шмельова) для визначення рівня процесів 

збудження, гальмування і рухливості нервових процесів. 

Рекомендована література до теми: Основна: [1],[2]. Допоміжна:[6], [7], [9], [14]. 

Інформаційні ресурси: [5], [9]. 

 

Практичнезаняття№2 Пізнавальні психічні процеси. 

Завдання до практичного заняття: 

1. Обговорення теоретичних питань: 

 Процеси чуттєвого та раціонального пізнання. 

 Природа пам’яті. 

 Індивідуальні особливості перебігу пізнавальних психічних процесів. 

2. Виконання практичних завдань до теми. 

3. Проведення психодіагностики: «Домінуючий тип сприймання за роботою провідних 

аналізаторів». 

Рекомендована література до теми: Основна:[1],[2]. Допоміжна: [6], [8], [14]. 

 

 



Практичне заняття № 3. Увага. 

Завдання до практичного заняття: 

1. Обговорення теоретичних питань: 

 Властивості уваги. 

 Види уваги. 

 Неуважність та її причини.  

2. Виконання практичних завдань до теми. 

3. Тестова контрольна робота: «Індивідуальні особливості пізнавальних психічних 

процесів та уваги». 

Рекомендована література до теми:Основна: [1],[2]. Допоміжна: [6], [8], [14]. Інформаційні 

ресурси: [8]. 

 

Практичнезаняття№4. Емоції та почуття. 

Завдання до практичного заняття: 

1. Обговорення теоретичних питань: 

 Природа емоцій, витоки почуттів людини. 

 Негативні емоційні стани та їх саморегуляція.  

2. Виконання практичних завдань до теми. 

3. Тренінгове міні-заняття: «Заперечення почуттів і приймання почуттів». 

Рекомендована література до теми:Основна: [1],[2]. Допоміжна: [6], [8], [14]. Інформаційні 

ресурси: [4]. 

 

Практичнезаняття№5. Воля. 

Завдання до практичного заняття: 

1. Обговорення теоретичних питань: 

 Внутрішні перешкоди вольової поведінки. 

 Вольові якості особистості. 

2. Виконання практичних завдань до теми. 

3. Проведення психодіагностики: «Вивчення вольової саморегуляції методом 

анкетування. Питальник А.В. Зверковата Е.В. Ейдемана» 

Рекомендована література до теми:Основна: [1],[2]. Допоміжна: [6], [8], [14]. Інформаційні 

ресурси: [2],[11]. 

 

Практичнезаняття№6. Мотивація. 

Завдання до практичного заняття: 

1. Обговорення теоретичних питань: 

 Мотиви як спонукання до діяльності. 

 Причини низького рівня мотивації до діяльності. 

 Влив оцінювання на мотивацію досягнення успіху. 

2. Виконання практичних завдань до теми. 

3. Проведення психодіагностики: «Мотивація успіху і страх невдачі (методика 

А.А. Реана» 

Рекомендована література до теми:Основна: [1],[2]. Допоміжна: [6], [8], [14], [16]. 

 

Практичнезаняття№7. Особистість. 

Завдання до практичного заняття: 

1. Обговорення теоретичних питань: 

 Поняття особистості та  її структури. 



 Я-концепція особистості. 

 Самооцінка та рівень домагань особистості. 

2. Виконання практичних завдань до теми. 

3. Проведення психодіагностики: «Дослідження самооцінки особистості». 

Рекомендована література до теми: Основна: [1],[2]. Допоміжна: [6], [8], [14]. Інформаційні 

ресурси: [4]. 

 

Практичне заняття №8. Темперамент. 

Завдання до практичного заняття: 

1. Обговореннятеоретичнихпитань: 

 Темперамент і тип нервової системи. 

 Психологічні властивості темпераменту. 

 Індивідуальний підхід до учнів з різним типом темпераменту. 

2. Виконання практичних завдань до теми. 

3. Проведення психодіагностики: «Дослідження типу темпераменту. Опитувальник 

Айзенка» 

Рекомендована література до теми: Основна: [1],[2]. Допоміжна: [6], [7], [14]. 

 

Семестр ІІ 

Практичнезаняття№9.Психологіядошкільногодитинства. 

Завданнядопрактичногозаняття: 

1. Обговоренняпрезентацій: 

 Періодизація дошкільного дитинства.  

 Врахуваннявіковихособливостейунавчаннідошкільниківвгрупахранньогорозвитк

у. 

2. Виконанняпрактичнихзавданьдотеми. 

Рекомендована література до теми: Основна: [1]. Допоміжна: [2], [3], [4], [13], [14], [18]. 

 

Практичнезаняття№10. Молодшийшкільнийвік. 

Завданнядопрактичногозаняття: 

1. Обговоренняпрезентацій: 

 Психологічнаготовністьдитинидошколи. 

 Врахуваннявіковихособливостеймолодшихшколярівунавчаннітавихованні. 

2. Виконанняпрактичнихзавданьдотеми. 

Рекомендована література до теми: Основна: [1].Допоміжна: [2], [3], [13], [14]. 

Інформаційніресурси: [12]. 

 

Практичнезаняття№11. Підлітковийвік. 

Завданнядопрактичногозаняття: 

1. Обговоренняпрезентацій: 

 Криза 13 років: причини, ознаки, етапи, розв’язання. 

 Врахуваннявіковихособливостейпідлітковоговікувнавчаннітавихованні 

школярів. 

2. Виконанняпрактичнихзавданьдотеми. 

Рекомендована література до теми:Основна: [1].Допоміжна: [3], [13], [14], [19]. 

 

Практичнезаняття№12. Психологіяранньоїюності 

Завданнядопрактичногозаняття: 



1. Обговоренняпрезентацій: 

 Кризаранньоїюності: причини, ознаки, етапи, розв’язання. 

 Врахуваннявіковихособливостейранньогоюнацького вікувнавчанніта в 

здійсненнівиховного впливу на старшокласників. 

2. Виконанняпрактичнихзавданьдотеми. 

3. Тестоваконтрольнаробота: 

«Врахуваннявіковихособливостейучніврізноговікувнавчанні». 

Рекомендована література до теми :Основна: [1].Допоміжна: [3], [13], [14], [19]. 

 

Практичнезаняття№13. Основипсихологіїучіннятанавчання. 

Завданнядопрактичногозаняття: 

1. Обговоренняпрезентацій: 

 Проблемимотиваціїучбовоїдіяльності. 

 Проблеманеуспішності, їїпопередженняіподолання. 

 Стратегіїпідтримкиінтелектуальноїкомпетентностіучнів. 

2. Виконанняпрактичнихзавданьдотеми. 

Рекомендована література до теми:Основна: [1].Допоміжна: [3], [11], [15], 

[16],[18].Інформаційніресурси: [4]. 

 

Практичнезаняття№14. Основипсихологіївиховання. 

Завданнядопрактичногозаняття: 

1. Обговоренняпрезентацій: 

 Мотиви «проблемної» поведінки. 

 Стратегіїтерміновогопедагогічноговтручаннязметоюподолання «проблемної» 

поведінки.  

2. Виконанняпрактичнихзавданьдотеми. 

Рекомендована література до теми:Основна: [1].Допоміжна: [1], [3], [11], 

[15].Інформаційніресурси: [4]. 

 

Практичнезаняття№15. Педагогічнеспілкування. 

Завданнядопрактичногозаняття: 

1. Обговоренняпрезентацій: 

 Стратегіївчителядляпідтримкисамоповагиучня. 

 Правилаповедінки, 

якідозволяютьуникнутиконфронтаціїтазнизитинапруженнявкласі. 

 Булінг: стратегіїподоланнятапрофілактика. 

2. Виконанняпрактичнихзавданьдотеми. 

3. Виконання тестової контрольної роботи: «Булінг: причини, ознаки, стратегії протидії та 

профілактики» 

Рекомендована література до теми:Основна: [1].Допоміжна: [3], [11], 

[15],[17].Інформаційніресурси: [1], [4], [6]. 

 

 

 

6.1. Літературадлявивченнядисципліни 

Основна 



1. Ржевська-Штефан З.О., Клочек Л.В., Уличний І.Л. Основи психологічних наук. Навчально-

методичне забезпечення самостійної роботи студентів ВНЗ//  Кіровоград: РВВ КДПУ імені 

Володимира Винниченка, 2019. 302 c. 

2. Практикум з психології : психодіагностичні методики для самопізнання / 

упорядник Періг І.М. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. 116 с. 

Допоміжна 

1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. К.: ІЗМН МО України, 1998. 204 с. 

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968. 

464 с. 

3. Вікова і педагогічна психологія: Навч. Посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська та ін. К.: 

Каравела, 2006. 344 с. 

4. Вікова психологія / Під ред. Г.С.Костюка. К.: Рад. школа, 1976. 272 с 

5. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник. К.: Либідь. 2005. 400с. 

6. Дуткевич Т.В. Загальна психологія. Теоретичний курс [текст]навч. посіб. / Т.В. Дуткевич. 

К: Центр учбової літератури, 2016. 388с. 

7. Іонов І.А. Фізіологія вищої нервової діяльності (ВНД): навчальний посібник/ І.А Іонов, 

Т.Є. Комісова, А.В. Мамотенко, С.О. Шаповалов, Сукач О.М. Теремецька Н.Ф Катеринич 

О.О. Х.: ФОП Петров В.В., 2017. 143с. 

8. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. 

Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2010. 288с. 

9. Максименко С.Д. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.]. К.: Форум, 2002. 

10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. М.: Педагогика, 1989. Т.2. 328 с. 

11. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посібник. К.: Академвидав, 2007. 427 с. 

12. Савчин М.В., Василенко Л.П. Вікова психологія: Навчальний посібник. К.: Академвидав, 

2005. 360с.  

13. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Вікова психологія. Навч. 

посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 384 с. 

14. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А., Коханова О.П., Пасєка О.В. Загальна психологія. Навч. 

посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 384 с. 

15. Сергєєнкова О.П., Столярчук О.А.. Педагогічна психологія. Навч. посіб. Київ «Центр 

учбової літератури», 2012. 168 с. 

16. Усе про мотивацію / уклад. А. Г. Дербеньова.Х.: Вид. група «Основа», 2012. 207с. 

17. Шибутани Т. Социальная психология: Пер. с англ. Ростов-на-Дону.:Изд-во “Феникс”, 

1998. 544 с. 

18. Эльконин Д.В. Избранные труды. М.:Педагогика, 1989. 557 с. 

19. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. М.:Просвещение, 1996. 

 

6.2. Інформаційні ресурси 

1. Булінг у школі: чому українські діти такі жорстокі? 

https://www.bbc.com/ukrainian/features-44425003 

2. Детский негативизм. Советы родителям. https://www.psychologos.ru/articles/view/detskiy-

negativizm.-sovety-roditelyam 

3. Кондратенко Л.О. Психологія первинної шкільної неуспішності: монографія/ 

Кондратенко Л.О. – Чернігів: Десна Поліграф, 2017. – 488 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/709374/1/kondratenko_kniga_488str.pdf 

4. Кривцова С., Мухаматуллина Е. Учитель и проблемы дисциплины. https://cbt-

perm.ru/upload/iblock/7d9/7d9952d902ddb9cad3131ede88b706f0.pdf 

https://cbt-perm.ru/upload/iblock/7d9/7d9952d902ddb9cad3131ede88b706f0.pdf
https://cbt-perm.ru/upload/iblock/7d9/7d9952d902ddb9cad3131ede88b706f0.pdf


5. Перевірте роботу вашого мозку за кілька секунд. 

http://tsikavapsyhologiya.blogspot.com/2015/01/blog-post_24.html 

6. Протидія булінгуhttp://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103 

7. Психологічні причини неуспішностіhttps://osvita.ua/school/method/psychology/3482/ 

8. Розлад дефіциту уваги та гіперактивності: що потрібно знати батькам і вчителям. 

https://nus.org.ua/view/rozlad-defitsytu-uvagy-ta-giperaktyvnosti-shho-potribno-znaty-batkam-

i-vchytelyam/ 

9. Тест онлайн на визначення домінуючої півкулі і стилю навчання 

https://psytests.org/cognitive/solatN-run.html 

10. Чути себе: як боротись з професійнимвигоранням у вчителів. 

https://nus.org.ua/articles/chuty-sebe-yak-borotys-z-profesijnym-vygorannyam-u-vchyteliv/ 

11. Як подолати дитячий негативізм?https://dnz15pazlik.vn.ua/blog/yak-podolaty-dytyachyy-

negatyvizm-slova-yakymy-varto-zaminyty-zvychni-zauvazhennya-v-storonu 

12. Як перевірити, чи готова дитина до школи. https://nus.org.ua/view/yak-pereviryty-chy-

gotova-dytyna-do-shkoly/ 

 

7. Політикавиставленнябалів. Вимогивикладача 
Оцінюванняякостізнаньстудентіввумовахорганізаціїосвітньогопроцесузакредитно-

трансферноюнакопичувальноюсистемоюздійснюєтьсяшляхомпоточного,підсумкового 

(семестрового) контролюза 100-бальноюшкалоюоцінювання, 

зашкалоюЄКТСтанаціональноюшкалоюоцінювання. 

7.1. Поточнийконтроль 

Поточнийконтроль – цеоцінюваннянавчальних досягнень студента 

(рівеньтеоретичнихзнаньтапрактичнінавички) підчаспроведення 

аудиторнихзанять (лекційнихтапрактичних), 

виконаннязавданьсамостійноїроботитанаконсультаціях 

(підчасвідпрацюванняпропущенихзанятьчизабажанняпідвищитипопереднєоцінювання)таактив

ностістудентаназанятті. 

Формиучастістудентівунавчальномупроцесі, якіпідлягаютьпоточному 

контролю: 

 виступзосновногопитаннянапрактичномузанятті; 

 доповнення, запитаннядотого, хтовідповідає; 

 участьудискусіях, інтерактивнихформахорганізаціїзаняття; 

 участьувиконанніпрактичнихзавданьтарозв’язанніпсихологічнихзадач; 

 участьувиконанніпсиходіагностиктааналізіотриманихрезультатів; 

 виконанняписьмовихзавдань (тестовийекспресконтрольтощо); 

 самостійнеопрацюванняокремихрозділівтеми (перевіряєтьсянаявністьконспекту, плану-

схемиабопрезентації); 

 активність під час лекційних занять (відповіді на проблемні запитання, участь у дискусії, 

наведення прикладів). 

Критеріямиоцінкиє: 

уснівідповіді: 

 повнотарозкриттяпитання; 

 логічність, цілісність, системністьвідповіді, культурамовлення; 

 грамотнеоперуваннятеоретичнимипоняттямипсихологічноїнауки; 

 умінняаналізувати, робитиузагальненнятапорівняльнийаналіз; 

http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/103


 самостійністьсуджень, критичністьмисленняпідчасобговоренняпроблемнихпитань; 

 використанняосновноїтадодатковоїлітератури. 

виконанняписьмовихзавдань: 

 логічністьвикладеннязмісту; 

 умінняаналізуватифакти, виділятисистемнізв’язки, 

робитиузагальненняіформулювативисновки; 

 акуратністьоформленняписьмовоїроботи; 

 вчасністьвиконанняписьмовогозавдання. 

 

Схема нарахування балів, які отримують студенти 

Робота на лекційному занятті оцінюєтьсямаксимально у 1 бал (1*10=10 балів). 

Критерії нарахування балів: 

1 бал – студент приймає активну участь у лекційному занятті: уважно слухає, 

конспектує, аналізує теоретичний матеріал, приймає участь в дискусії, відповідає на запитання 

лектора, наводить приклади, активно ставить запитання. 

0,5 бали – студент приймає досить активну участь у занятті: уважно слухає і конспектує 

матеріал лекції, інколи приймає участь в обговоренні. 

Робота на практичному занятті  оцінюється максимально у 5 балів за такими 

критеріями: 

5 балів – студент приймає активну участь в усіх видах роботи на практичному занятті, 

демонструє глибоке знання теоретичного матеріалу, виявляє вміння аналізувати психічні 

явища, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, пояснює динаміку психічних процесів, 

емоційно-вольової сфери, індивідуально-психологічних властивостей в онтогегезі. 

3-4 бали –  студент приймає досить активну участь у практичному занятті (проте не у 

всіх видах роботи), демонструє достатні, проте не досить глибокі знання теоретичного 

матеріалу. Може наводити приклади, коментувати психічні явища, проте виявляє незначні 

труднощі у розумінні системних зв'язків. 

1-2 бали – студент приймає участь у практичному занятті, проте його активність має 

характер пасивного слухання відповідей одногрупників та епізодичних коментарів, з яких 

видно, що студент розуміє теоретичний матеріал. При виконанні практичних завдань не 

дотримується послідовності аналізу, допускає  помилки, потребує допомоги викладача. 

Виконаннязавданьсамостійноїроботиоцінюєтьсямаксимальнов 2 

бализазавданнядопевноїтемимодуля. Враховуєтьсясамостійність, якість, повнота, 

вчасністьвиконаннязавдання. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання– оцінюється в 20 балів. При цьому 

враховується, наскільки в повному обсязі виконане завдання, його зміст, оформлення, 

вчасність. 

Контрольніроботи– максимальнакількістьбалів – 14 – Ісеместр, 11– ІІсеместр. 

Дляпроведенняконтрольнихробітрозробленозавданнядвохваріантів,рівнозначнізаскладністю. 

Студент, якийнез’являвсяназаняття (зповажнихпричин, підтверджених 

документально), аотже, немавпоточнихоцінок, маєправоповторнопройти 

поточнийконтрольпідчасконсультацій. 

Наконсультаціяхстудентможевідпрацюватипропущеніпрактичнізаняття, 

атакожліквідуватизаборгованостізіншихвидівнавчальноїроботи. 

 

 

 

7.2. Підсумковий (семестровий)контроль 



ПідсумковийконтрольуІсеместріпроводитьсяуформідиференційованогозалікувостанній

тижденьсеместру.Підсумковакількістьбалівздисципліни (максимум 100 балів) 

визначаєтьсяяксумабалів: 

 заактивністьпідчаслекційнихзанять; 

 поточногоконтролюнапрактичнихзаняттях; 

 виконаннясамостійноїроботидокожноїтеми; 

 виконанняконтрольнихробіт; 

 завиконанеІНДЗ. 

Заліквиставляєтьсязарезультатамироботистудентавпродовжусьогосеместру.Усімстудентам

, якіповністювиконалинавчальнийпланіпозитивноатестованіздисциплінизакредитно-

трансферноюнакопичувальноюсистемою (набралинеменше 60 %від 100 балів), 

сумарнийрезультатсеместровогоконтролювбалахзадворівневоюшкалою«зараховано», 

«незараховано», 

зашкалоюЄКТСзаноситьсяуВідомістьоблікууспішностітаЗаліковукнижкустудента.  

ПідсумковийконтрольуІІсеместріпроводитьсяуформіекзамену, якийпередбачає усні 

відповіді студентів.Максимальнакількістьбалів – 40.Білет з психології містить два питання 

різного характеру. 

Перше питання білету передбачає послідовне та змістовне відтворення теоретичних знань з 

певної теми. Максимальна кількість балів – 20. 

Друге питання білетупередбачає демонстрування студентами психологічних знань 

прикладного характеру, що лежать в основі психологічної компетентності вчителя. 

Максимальна кількість балів – 20.  

Критерії оцінювання відповідей на перше питання екзаменаційного білету 

20-18 балів (A) – Ґрунтовне знання змісту теми. Відповідь на питання повна, насичена 

глибокими та розгорнутими судженнями, має доказовий, логічний і послідовний характер. 

Студент може дати вичерпні і точні відповіді на додаткові запитання. 

17-15 балів (B) – Добре знання змісту теми. Відповідь має усвідомлений та розгорнутий 

характер, проте наявні окремі помилки у послідовності викладу. У відповідях на додаткові 

запитання трапляються окремі неточності. 

14-12 балів (C) – Студент добре знає основні поняття теми, здатний дати їх визначення, 

розкрити і пояснити, проте відповідь дещо неповна або не досить розгорнута. Наявні окремі 

помилки у послідовності викладення та в аргументації тверджень. Відповіді на додаткові 

запитання дещо неточні або неповні. 

11-9 балів (D) – Поверхневе знання змісту теми. Студент розуміє суть основних понять теми, 

проте не здатний чітко формулювати визначення. Або знає визначення, проте не здатний 

докладно розкрити зміст поняття. Відповідь неповна, відсутня чіткість, структурованість. 

Знання мають недостатньо стійкий та послідовний характер. Студент здатний дати вірні 

відповіді лише на частину додаткових запитань. 

8-6 балів (E) – Фрагментарне знання змісту теми. Відповідь неструктурована, непослідовна. 

Студент не може дати відповіді на більшість додаткових запитань. 

5-1балів (FХ) – Відповідаючи, студент оперує лише загальними фразами, називає лише 

розрізнені факти. 

0балів (F) – Студент не спроможний дати відповідь на запитання. 

Критерії оцінювання відповідей на друге питання екзаменаційного білету 

20-18 балів (A) – Студент здатний точно описати вияви зазначених у питанні психологічних 

особливостей учня, чітко, точно визначає і обґрунтовує необхідні психолого-педагогічні 

заходи для подолання визначених проблем. Відповідь на питання повна, насичена глибокими 



та розгорнутими судженнями, має доказовий, логічний і послідовний характер. Студент може 

дати вичерпні та точні відповіді на додаткові запитання. 

17-15 балів (B) – Студент майже точно описує вияви зазначених у питанні психологічних 

особливостей учня, виділяє основні проблеми його навчання або виховання та визначає і 

обґрунтовує необхідні психолого-педагогічні заходи для подолання визначених проблем. 

Відповідь має усвідомлений та розгорнутий характер, проте наявні окремі помилки у 

послідовність у викладі. У відповідях на додаткові запитання трапляються окремі неточності. 

14-12 балів (C) – Студент здатний описати вияви зазначених у питанні психологічних 

особливостей учня та виділити основні проблеми його навчання або виховання, проте 

відповідь дещо неповна або не досить розгорнута. Студент визначає необхідні психолого-

педагогічні заходи для подолання визначених проблем, проте його обґрунтування містять 

окремі помилки та неточності. Відповіді на додаткові запитання дещо неточні або неповні. 

11-9 балів (D) – Студент робить помилки при описі виявів зазначених у питанні психологічних 

особливостей учня, нечітко або з помилками виділяє основні проблеми його навчання або 

виховання, визначає необхідні психолого-педагогічні заходи для розв’язання визначених 

проблем, проте не обґрунтовує їх. Відповідь неповна, відсутня чіткість, структурованість. 

Знання мають недостатньо стійкий та послідовний характер. Студент здатний дати вірні 

відповіді лише на частину додаткових запитань. 

8-6 балів  (E) – Студент здатний лише приблизно описати вияви зазначених у питанні 

психологічних особливостей учня, не розуміє зв'язок між психологічними особливостями учня 

та проблемами його навчання та виховання, визначені студентом психолого-педагогічні заходи 

для розв’язання визначених проблем необґрунтовані, мають поверхневий характер. Відповідь 

неструктурована, непослідовна. Студент не може дати відповіді на більшість додаткових 

запитань. 

5-1балів (FХ) – Відповідаючи, студент оперує лише загальними фразами, називає лише 

розрізнені факти. 

 

7.3. Розподілбалів, якіотримуютьстудентиздисципліни «Психологія» 

 

Деннаформанавчання 

Залік (І семестр) 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальне завдання 

Сума 
Розділ 1 

Контрольна 

робота 

ІНДЗ 

Т1 
Т2, 

Т3 
Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9, Т10   

100 
8 9 8 8 8 8 8 9 

14 20 
66 

Т1, Т2 ... Т6 – теми розділів. 

 

Екзамен (ІІ семестр) 

Поточне тестування та самостійна робота Екзамен Сума 

Розділ 3 Розділ 4 Розділ 4 
Контрольна 

робота 
Разом 

40 100 

Т 11, 

12 

Т 13 Т 14 Т 15 Т 16, 

17 

Т 18 Т 19, 

20 

7 7 7 7 7 7 7 11 60 

49 

Т11, Т12 ... Т16 – теми розділів. 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

8. Підсумковийконтроль 

 

8.1. Питаннядозаліку 

1. Визначте предмет вивчення психології як науки. 

2. Дайте характеристику методам психології: спостереження, експеримент, психодіагностичні 

методи. 

3. Дайте характеристику різновидам психічних явищ і наведіть приклади. 

4. Розкрийте зміст поняття «свідомість», охарактеризуйте структуру свідомості. 

5. Охарактеризуйте неусвідомлювані психічні явища. 

6. Охарактеризуйте психічні процеси відчуття і сприймання, їх зв'язок з іншими психічними 

процесами та значення для життєдіяльності людини. 

7. Охарактеризуйте індивідуальні особливості сприймання та їх вплив на засвоєння 

інформації. 

8. Охарактеризуйте психічний процес пам'яті, його значення для життєдіяльності людини та 

зв'язок з іншими психічними процесами. 

9. Охарактеризуйте основні умови успішного мимовільного й довільного запам’ятовування. 

10. Охарактеризуйте індивідуальні особливості пам'яті та їх вплив на ефективність засвоєння 

інформації. 

11. Охарактеризуйте психічний процес мислення, його значення для життєдіяльності людини 

та зв'язок з іншими психічними процесами. 

12. Охарактеризуйте психічний процес уяви, її функції, значення для життєдіяльності людини 

та зв'язок з іншими психічними процесами. 

13. Охарактеризуйте увагу, її зв'язок з пізнавальними психічними процесами та значення для 

діяльності людини. 

14. Охарактеризуйте властивості уваги та види уваги. 

15. Охарактеризуйте причини виникнення мимовільної, довільної та післядовільної уваги та 

умови їх підтримування. 

16. Розкрийте суть поняття «неуважність», охарактеризуйте її різновиди та причини 

виникнення. 

17. Розкрийте зміст понять «емоції» та «почуття», поясніть, як вони впливають на 

життєдіяльність людини.  



18. Розкрийте зв'язок між емоціями та потребами та його значення для життєдіяльності 

людини. 

19. Охарактеризуйте стрес як форму переживання емоцій: його джерела, стадії, ознаки. 

Схильність до стресу в залежності від індивідуальних особливостей психіки. Визначте 

основні напрямки самодопомоги при гострому стресі. 

20. Охарактеризуйте способи регуляції негативних емоційних станів та їх наслідки для 

фізичного та психічного здоров’я людини. 

21. Розкрийте зміст поняття «воля», поясніть які основні функції вона виконує, і яке значення 

має для життєдіяльності людини. 

22. Охарактеризуйте просту і складну вольову дію. Поясніть, як нехтування етапом 

усвідомленого прийняття рішення перешкоджає успішному досягненню цілей. 

23. Розкрийте зміст поняття дитячий негативізм: його природу, прояви, стратегії взаємодії з 

дитиною, яка демонструє негативізм. 

24. Розкрийте зміст понять мотивація і мотив. Охарактеризуйте зовні та внутрішні мотивита 

визначте їх вплив на успішність діяльності.  

25.  Розкрийте зміст мотивації досягнення успіху та уникнення невдачі. Визначте, як неї 

впливає шкільне оцінювання. 

26. Розкрийте зміст понять «темперамент», «індивідуальний стиль діяльності» та 

«індивідуальний підхід». 

27. Охарактеризуйте основні типи темпераменту та визначте стратегії індивідуального підходу 

до кожного з них. 

28. Розкрийте зміст понять «особистість», «індивід», «суб’єкт», «індивідуальність». Визначте 

основні характеристики особистості.  

29. Охарактеризуйте тривожність як властивість особистості: її джерела, та ознаки. Визначте 

ситуації, які сприяють виникненню тривожності в учнів та стратегії підтримки таких учнів. 

30. Розкрийте зміст поняття «здібності», поясніть їх природу виникнення і розвитку. 

 

8.2. Питаннядоекзамену 

1. Розкрийтезмістпоняття «психічнийрозвиток». 

Визначтеосновнізакономірностіпсихічногорозвитку (заЛ.С. Виготським),  

2. Визначтерушійнісилитафакторипсихічногорозвитку. 

Розкрийтезв'язокміжпсихічнимрозвиткомінавчанням. 

3. Розкрийтезмістпоняття віку. ВизначтекритеріївіковоїперіодизаціїзаД.Б. Ельконіним. 

4. Розкрийтезмістпоняття «віковакриза». ОхарактеризуйтеособливостівіковихкриззаЕ. 

Еріксоном. Визначтезначеннякриздлярозвиткуособистості. 

5. Охарактеризуйтепсихічнийрозвитокдитиниудошкільномувіці. 

6. Визначтепсихологічніособливостінавчаннядошкільників 

(вгрупахранньогорозвиткудевивчаютьіноземнумову, танцювальних, музичнихколективах). 

7. Розкрийтезмістпсихологічноїготовностідитинидонавчанняушколі. 

Визначтешляхиполегшенняадаптаціїдитинидошколи (створеннявмежахНУШшколи, 

«дружньоїдодитини»). 

8. Охарактеризуйтесоціальнуситуаціюрозвиткумолодшихшколярів, їхпровіднудіяльність, 

основнівіковіновоутворення. Розкрийтеособливості кризи 7-мироків. 

9. Охарактеризуйтерозвитокпсихічнихпізнавальнихпроцесівумолодшомушкільномувіці. 

Визначте, якимчиномцівіковіособливостімаютьбутиврахованівнавчанні. 

10. Охарактеризуйтеособливостірозвиткуособистостівмолодшомушкільномувіці. Визначте, 

якимчиномвонимаютьбутиврахованівнавчально-виховномупроцесі. 



11. Охарактеризуйтесоціальнуситуаціюрозвиткупідлітка. Визначтеголовнепротиріччявіку. 

Розкрийтезмісткризипідлітковоговіку. 

12. Охарактеризуйтепровіднудіяльністьпідлітковоговіку. 

Розкрийтеособливостістосунківпідлітказодноліткамитадорослими.Визначтеефективнітанее

фективністратегіїпсихологічноговпливунапідлітка. 

13. Розкрийтеособливостірозвиткуособистостіпідлітка (особливостіемоційно-вольовоїсфери, 

самооцінки, домінуючапотреба). Визначте, 

якимчиномцівіковіособливостімаютьбутиврахованівнавчально-виховномупроцесі , 

умотивуванніпідліткадоучіння. 

14. Охарактеризуйтерозвитокпсихічнихпізнавальнихпроцесівупідлітковомувіці. Визначте, 

якимчиномцівіковіособливостімаютьбутиврахованівнавчанні. 

15. Охарактеризуйтесоціальнуситуаціюрозвиткутапровіднудіяльністьстаршокласника. 

Визначтеголовнепротиріччявіку. Розкрийте особливості кризи 17 років. 

16. Охарактеризуйтерозвитокпсихічнихпізнавальнихпроцесівстаршокласників. Визначте, 

якимчиномцівіковіособливостімаютьбутиврахованівнавчанні. 

17. Розкрийтеособливостірозвиткуособистостістаршокласника (особливостіемоційно-

вольовоїсфери, самооцінки, домінуючапотреба, рисихарактеру). Визначте, 

якимчиномцівіковіособливостімаютьбутиврахованівнавчально-виховномупроцесі. 

18. Розкрийтезмістмотиваціїучбовоїдіяльності (видимотивівучіння, 

внутрішнітазовнішнімотивиучіння, ієрархіямотивівучіння).  

19. Охарактеризуйтевіковіособливостімотиваціїучіння. 

Визначтепричинизниженнямотиваціїучінняташляхиїїпідвищення. 

20. Охарактеризуйтеособливостітрадиційноготаінноваційногонавчання.  

21. Охарактеризуйтепоняття «неуспішність», визначтеїїпричини, 

ознакиташляхипопередження. 

22. Визначтеосновністратегіїпідтримкиінтелектуальноїкомпетентностіучнів. 

23. Охарактеризуйтепоняття «виховнийвплив». 

Розкрийтеособливостіпрямихтанепрямихвиховнихвпливів, 

виховністратегіїтаїхефективність. 

24. Розкрийтевіковіособливостівихованняшколярів. 

25. Розкрийтезмістпоняття «індивідуальнийпідхід» унавчаннітавихованні. 

26. Розкрийтезмістпоняття «педагогічнеспілкування». 

Охарактеризуйтестиліпедагогічногоспілкування (авторитарний, демократичний, 

ліберальний), проаналізуйтеїхперевагитанедоліки.  

27. Розкрийтезмістпоняття «педагогічнеспілкування». ОхарактеризуйтестиліспілкуваннязаІ.М. 

Юсуповимтапроаналізуйтенаслідкивикористаннякожногознихвнавчально-

виховномупроцесі. 

28. Розкрийтезмістпоняття «конфлікт», йоговиди, основниймеханізмтастадіїрозвитку. 

Охарактеризуйтестиліповедінкиприрозв’язанніконфліктів. Визначтеправила, 

якихсліддотримуватисядляуспішноговиходузконфлікту. 

29. Розкрийтезмістпоняття «продуктивністьпедагогічноїдіяльності». 

Охарактеризуйтерівніпродуктивностіпедагогічноїдіяльності. 

30. Розкрийтезмістпоняття «індивідуальнийстильдіяльностіпедагога». 

Визначтеосновнітипиіндивідуальнихстилів (емоційно-імпровізаційний, емоційно-

методичний, розмірковувально-імпровізаційний, розмірковувально-методичний). 

31. Визначте особливості індивідуальногопідходудоучня, 

уякогоспостерігаєтьсяпоєднаннянаступнихособливостейпсихічногорозвитку: 

сангвінікзяскравовираженоюекстраверсією, завищенанеадекватнасамооцінка, 

низькийрівеньрозвиткунаполегливості. 



32. Визначте особливості індивідуального підходу доучня, 

уякогоспостерігаєтьсяпоєднаннянаступнихособливостейпсихічногорозвитку: 

сангвінікзяскравовираженоюемоційноюстійкістю, високаадекватнасамооцінка, 

низькийрівеньрозвиткунаполегливості. 

33. Визначте особливості індивідуального підходу доучня, 

уякогоспостерігаєтьсяпоєднаннянаступнихособливостейпсихічногорозвитку: 

холерикзяскравовираженоюемоційноюнестійкістю, 

високийрівеньособистісноїтривожності, завищенанеадекватнасамооцінка, 

надмірновисокийрівеньмотиваціїдосягненняуспіху. 

34. Визначте особливості індивідуального підходу доучня, 

уякогоспостерігаєтьсяпоєднаннянаступнихособливостейпсихічногорозвитку: 

холерикзяскравовираженоюемоційноюнестійкістю, завищенанеадекватнасамооцінка, 

високийрівеньмотиваціїуникненняневдачі. 

35. Визначте особливості індивідуального підходу доучня, 

уякогоспостерігаєтьсяпоєднаннянаступнихособливостейпсихічногорозвитку: 

холерикзяскравовираженоюекстраверсією, високаадекватнасамооцінка, 

високийрівеньмотиваціїдосягненняуспіху. 

36. Визначте особливості індивідуального підходу доучня, 

уякогоспостерігаєтьсяпоєднаннянаступнихособливостейпсихічногорозвитку: 

флегматикзяскравовираженоюемоційноюстійкістю, високаадекватнасамооцінка, 

низькийрівеньвнутрішньоїмотиваціїучіння, 

високийрівеньмотиваціїотриманнясхваленнятауникненняпокарання. 

37. Визначте особливості індивідуального підходу доучня, 

уякогоспостерігаєтьсяпоєднаннянаступнихособливостейпсихічногорозвитку: 

флегматикзяскравовираженоюінтроверсією, 

адекватнасамооцінказтенденцієюдозаниження, низькийрівеньвнутрішньоїмотиваціїучіння, 

високийрівеньмотиваціїотриманнясхваленнятауникненняпокарання. 

38. Визначте особливості індивідуального підходу доучня, 

уякогоспостерігаєтьсяпоєднаннянаступнихособливостейпсихічногорозвитку: меланхолік, 

зяскравовираженоюемоційноюнестійкістю, високийрівеньособистісноїтривожності, 

завищенанеадекватнасамооцінка, високийрівеньмотиваціїуникненняневдачі. 

39. Визначте особливості індивідуального підходу доучня, 

уякогоспостерігаєтьсяпоєднаннянаступнихособливостейпсихічногорозвитку: меланхолик, 

зяскравовираженоюінтроверсією, адекватнасамооцінказтенденцієюдозаниження, 

високийрівеньнаполегливості, високийрівеньмотиваціїсаморозвитку. 

40. Визначте особливості індивідуального підходу доучня, 

уякогоспостерігаєтьсяпоєднаннянаступнихособливостейпсихічногорозвитку: меланхолик, 

зяскравовираженоюемоційноюнестійкістю, високийрівеньособистісноїтривожності, 

заниженанеадекватнасамооцінка, низькийрівеньмотиваціїучіння, 

високийрівеньмотиваціїобов’язку. 

41. Визначтемотив проблемноїповедінкиучнятаможливіпричини, щоспрялийоговиникненню: 

«Третьокласникпідчасурокупостійнорозмовляє, заспиноювчителяблазнює, закочуєочі, 

наперервах«підставляєніжки»іншимучням, використовуєнеприйнятніслова, 

постійнопросить учителядопомогтипідчас виконання 

самостійногозавдання».Опишітьтиповуреакціювчителянаситуаціютавідповідьучнянанеї. 

Визначтезагальніпринципипрофілактикитакоїповедінкиучня. 

42. Визначтемотивпроблемноїповедінкиучнятаможливіпричини, 

щоспрялийоговиникненнювучня: «Семикласницячастозаходитьдокласу, 

колиурокідевжехвилиндесять, 



раптомпочинаєпричісуватисяпідчаспоясненняновогоматеріалу, 

передаєзапискичерезвеськлас, задаєвчителюпитання, якінестосуютьсятемиуроку». 

Опишітьтиповуреакціювчителянаситуаціютавідповідьучнянанеї. 

Визначтезагальніпринципипрофілактикитакоїповедінкиучня.  

43. Визначтемотивпроблемноїповедінкиучнятаможливіпричини, 

щоспрялийоговиникненнювучня: 

«Другокласниквиконуєвказівкивчителядужеповільно:коливсівжевиконалидекільказавдань, 

вінтількивідкриваєзошитаібереручку. Протепоза 

урокуученьневиявляєжоднихознакповільності, 

дієцілкомнормально».Опишітьтиповуреакціювчителянаситуаціютавідповідьучнянанеї. 

Визначтезагальніпринципипрофілактикитакоїповедінкиучня. 

44. Визначтемотивпроблемноїповедінкиучнятаможливіпричини, 

щоспрялийоговиникненнювучня: 

«Ученьвосьмогокласузвикликомтанеповагоювідповідаєвчителюнапроханнявиконатизавда

ння. Заявляє, щонебудевиконуватизавдання, 

бовпаралельномукласітакихзавданьневиконують, івчительнеможейогозмусити». 

Опишітьтиповуреакціювчителянаситуаціютавідповідьучнянанеї. 

Визначтезагальніпринципипрофілактикитакоїповедінкиучня. 

45. Визначтемотивпроблемноїповедінкиучнятаможливіпричини, 

щоспрялийоговиникненнювучня: 

«Десятикласницядивитьсяувікнопідчассамостійноїроботи, вїїзошитіпусто. 

Назапитаннявчителяпроте, чинесталосячого, воназаперечнохитаєголовоюіпосміхається. 

Назапитання, чомувзошитіпусто, відповідає, щодумає. Коливчительз’ясовує, 

чизбираєтьсяученицязакінчитироботудокінцяуроку, тастверднокиваєголовою. 

Протеколиприходитьчасздаватироботи, взошитідівчининемаєжодного рядка». 

Опишітьтиповуреакціювчителянаситуаціютавідповідьучнянанеї. 

Визначтезагальніпринципипрофілактикитакоїповедінкиучня. 

46. Визначтемотивпроблемноїповедінкиучнятаможливіпричини, 

щоспрялийоговиникненнювучня: «Десятикласникзаявляєвчителю: «Добре, 

щовашпредметнепотрібноздаватинаЗНО, бояб зВамивсеоднонічогоневивчив». 

Опишітьтиповуреакціювчителянаситуаціютавідповідьучнянанеї. 

Визначтезагальніпринципипрофілактикитакоїповедінкиучня. 

47. Визначтемотивпроблемноїповедінкиучнятаможливіпричини, 

щоспрялийоговиникненнювучня: «Вприсутностівчителя, якийдужецінуєввічливість, 

ученьвосьмогокласувикористовуєлайливіслова, грубоштовхаєучнівмолодшихкласів, 

позаочіобзиваєвчителя, якосьнаписавнадошціобразливулайкунайогоадресу». 

Опишітьтиповуреакціювчителянаситуаціютавідповідьучнянанеї. 

Визначтезагальніпринципипрофілактикитакоїповедінкиучня. 

48. Визначтемотивпроблемноїповедінкиучнятаможливіпричини, 

щоспрялийоговиникненнювучня: 

«П’ятикласникніколиневідповідаєназапитанняпідчасуроку, 

нереагуєнадружніреплікивчителянаперервах. 

Післяпоясненнязавданняможенавітьневідкритипідручника, аназапитаннявчителя 

«Щонетак?» реагуєневизначено, уникаєдивитисьвочі, сповзаєнижченастільці, 

нібихочесховатисяпідпарту». 

Опишітьтиповуреакціювчителянаситуаціютавідповідьучнянанеї. 

Визначтезагальніпринципипрофілактикитакоїповедінкиучня. 

49. Визначтемотивпроблемноїповедінкиучнятаможливіпричини, 

щоспрялийоговиникненнювучня: 



«Ученицяшостогокласупостійновідкладаєвиконанняписьмовихдомашніхзавданьнаостанні

йденьабоневиконуєїхдокінця. Отримавшинизькийбал, воназауважує, 

щоякбинеписалатвірпізновночііповністюзавершилабйого, тооцінкабулабкращою. Або, 

якбивонаготуваласядоекзаменутридоби, анеодну, тоотрималаб «відмінно» замість «добре». 

Передфізкультуроюунеїчастоболитьживітабоголова, 

протевсешвидкоминаєпісляуроку».Опишітьтиповуреакціювчителянаситуаціютавідповідьу

чнянанеї. Визначтезагальніпринципипрофілактикитакоїповедінкиучня. 

50. Визначтепомилку, якоїприпустивсявчитель 

підчасздійсненнятерміновогопедагогічноговтручання, таїїнаслідки: 

«Ученьсьомогокласунецензурнолаєтьсяпідчасуроку. 

Вчительзакликаєучняприпинитиценегайноі, колиученьобуренобурмоче: 

«Ащоятакогосказав?», починаєрозповідати прочистотурідноїмови». 

51. Визначтеосновніправилаповедінкивчителяпідчасздійсненнятерміновогопедагогічноговтру

чання. Визначтепомилку, якоїприпустивсявчитель, таїїнаслідки: 

«Ученицядев’ятогокласуходитьпокласупіслядзвоника. 

Вчительпроситьученицюзайнятисвоємісце. Тапогоджується, алеідучидосвоєїпарти, 

щосьсердитобурмоче. Вчительнамагаєтьсяз’ясувати, щосамебурмочедівчина, 

протевонасуховідказує: «Нічого». Вчительнаполягаєнатому, 

щочувбурмотінняівимагаєповторитиясноічітко, тещовонасказала. 

Ученицявідповідаєзсарказмом: «Ялишевисловлюєсвоїдумкиуголос, вищо, проти, 

щобучнідумали?» 

52. Визначтестратегіїтатехнікитерміновогопедагогічноговтручання,ефективніпринаступнійпов

едінціучня:«Семикласницячастозаходитьдо класу, колиурокідевжехвилиндесять, 

раптомпочинаєпричісуватисяпідчаспоясненняновогоматеріалу, 

передаєзапискичерезвеськлас, задаєвчителюпитання, якінестосуютьсятемиуроку». 

Обґрунтуйтесвійвибір. 

53. Визначтестратегіїтатехнікитерміновогопедагогічноговтручання,ефективніпринаступнійпов

едінціучнів: «Учнічетвертогокласусхибнулисянаплюваннізтрубочок/ 

використаннінецензурнихслів/ інепіддаютьсяніякимвиховнимвпливам». 

Обґрунтуйтесвійвибір. 

54. Визначтестратегіїтатехнікитерміновогопедагогічноговтручання,ефективніпринаступнійпов

едінці: 

«1)Ученьвосьмогокласузвикликомтанеповагоювідповідаєвчителюнапроханнявиконатизавд

ання. Заявляє, щонебудевиконуватизавдання, 

бовпаралельномукласітакихзавданьневиконують, івчительнеможейогозмусити». 2) 

Старшокласникивлаштувалибійкупідчасперервинаочахуіншихшколярів. 

Обґрунтуйтесвійвибір. 

55. Визначтестратегіїтатехнікитерміновогопедагогічноговтручання,ефективніпринаступнійпов

едінці: «1) Ученицярозгойдуєтьсянастільці, розхитуючийогоніжки. 2) 

«Десятикласникзаявляєвчителю: «Добре, щовашпредметнепотрібноздаватинаЗНО, 

боязвамивсеоднонічогоневивчив».Обґрунтуйтесвійвибір. 

56. Визначтестратегіїтатехнікитерміновогопедагогічноговтручання, 

ефективніпринаступнійповедінці: «Ученьвосьмогокласувикористовуєлайку / 

позаочіобзиваєвчителя/ написавнадошціобразливі слованаадресувчителя». 

Обґрунтуйтесвійвибір. 

57. Визначтестратегіїтатехнікитерміновогопедагогічноговтручання,стратегіїпідтримки,ефектив

ніпринаступнійповедінці:«П’ятикласникніколиневідповідаєназапитанняпідчасуроку, 

нереагуєнадружніреплікивчителянаперервах. 

Післяпоясненнязавданняможенавітьневідкритипідручник, аназапитаннявчителя 



«Щонетак?» реагуєневизначено, уникаєдивитисявочі, сповзаєнастільці, 

нібихочесховатисяпідпарту». 

58. Визначтестратегіїтатехнікитерміновогопедагогічноговтручання, 

стратегіїпідтримки,ефективніпринаступнійповедінці: 

«Ученицяшостогокласупостійновідкладаєвиконанняписьмовихдомашніхзавданьнаостанній

деньабоневиконуєїхдокінця. Отримавшинизькийбал, воназауважує, 

щоякбинеписалатвірпізновночііповністюзавершилабйого, тооцінкабулабкращою. Або, 

якбивонаготуваласядоекзаменутридоби, анеодну, тоотрималаб «відмінно» замість «добре». 

Передфізкультуроюунеїчастоболитьживітабоголова, протевсешвидкоминаєпісляуроку». 

Обґрунтуйтесвійвибір. 

59. Визначте, чимпідтримка (якпсихолого-педагогічнийпідхіддоучня) 

відрізняєтьсявідпозитивноїоцінкиабопохвали-порівняння. 

60. Визначтестратегіїподоланнятапрофілактикишкільногобулінгу. 

 

8.3.Особливостіперескладання. 

У випадкуотриманняменше 60 балів (FX, F вЄКТС) 

зарезультатамисеместровогоконтролю, 

студентздійснюєперескладання:надаєвиконанізавданнясамостійноїроботи;виконуєкомплексну

контрольнуроботузазавданнямизтемусіхмодулів.Увипадкуотриманняменше 60 

балівзарезультатамиекзамену, студентмаєперескластийогоувизначенийдеканатомтермін. 


