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ВСТУП 

 

Необхідність реалізації стратегічного завдання підготовки педагога нової генерації 

зумовлена не лише змінами в соціально-економічному та духовному розвитку держави, 

але й новими вимогами системи національної освіти та необхідністю її подальшої 

інтеграції в європейський освітній простір.  

Майбутній вчитель не може бути байдужим до проблем особистісного зростання своїх 

учнів. Тому йому необхідні глибокі знання закономірностей психічної діяльності людини 

у процесі розвитку і саморозвитку, виховання і самовиховання, навчання і самоосвіти.   

Розділ “Педагогічна психологія” є одним з основних у навчальній програмі вузівського 

курсу “Психологія”, оскільки зосереджений на пізнанні і використанні психологічного та 

особистісного  потенціалу учня, поданого у процесі навчання, виховання, оволодівання 

соціальним досвідом.  

Метою практикуму є  формування у студентів прикладних умінь щодо застосування 

знань з педагогічної психології в практиці педагогічної діяльності, допомога майбутнім 

учителям у реалізації особистісних та професійних якостей. 

Знання педагогічної психології має потужний розвивальний ефект, сприяє розв’язанню 

важливого завдання підвищення професійної підготовки  студентів та встановлення 

наступності між вузом і майбутньою виробничою діяльністю студентів. Результатом 

засвоєння навчального матеріалу посібника має бути усвідомлення студентами того, що 

вирішення будь-яких  проблем, що стосуються розвитку, навчання та виховання дітей, не 

може бути ефективним та успішним без прискіпливого осмислювання сучасної системи 

людських стосунків, пошуку і аналізу адекватних способів розв’язання актуальних 

питань, що виникають в комунікативній, організаторській діяльності, сфері 

міжособистісних і міжгрупових взаємодій.  

Практикум із педагогічної психології укладено відповідно до діючої програми і є 

керівництвом до практичних занять, організації індивідуальної самостійної роботи, 

виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань (ІНДЗ), апробації 

інноваційних педагогічних технологій та діагностичних методик тощо.  

Оволодіння психологічними знаннями та практичними навичками допоможе студентам 

оптимізувати самостійну пізнавальну діяльність над засвоєнням змісту курсу. 

Упорядкована послідовність різноманітних завдань (дидактичних засобів, форм, методів) 

посібника передбачає цілеспрямоване моделювання контексту майбутньої професійної 

діяльності в процесі навчальної, а також стимуляцію, розвиток, організацію творчої 

діяльності студентів. Цьому сприяє також прагнення у змістовому наповненні практикуму 

крок за кроком перейти від переважно інформаційних форм до активних методів і форм 

навчання з включенням елементів проблемності, наукового пошуку, рефлексивної  

співбесіди, широким використанням резервів самостійної роботи студентів тощо. 

Представлені в цьому підручнику матеріали є результатом узагальнення робіт відомих 

вітчизняних і зарубіжних психологів і відповідають вимогам Державного стандарту 

підготовки фахівців. При створенні посібника був здійснений аналіз значної кількості 

підручників і навчальних посібників із педагогічної психології, зокрема таких авторів, як 

Г. Костюк , А. Маркова, М. Боришевський, В. Давидов, Н. Та-лизіна, П. Гальперін,  

О. Скрипченко, Т. Лисянська, І. Булах, І. Бех,  М. Савчин,  В. Кутішенко, Л. Зінченко,  

Н. Волкова, О. Власова, О. Степанов, Л. Проколієнко, М.  Гамезо, Н. Молодцова,  

В. Поліщук  та інші джерела, представлені у списку літератури. 

 

 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8


Емілія Гуцало. Педагогічна психологія: практикум 2016 

6 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

 

Тема:  ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ;  

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПСИХОЛОГІЇ 

 

Тема: МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 
 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

І. ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ 

 

1.1. Питання, які виносяться на обговорення 

 

1. Сутність, об'єкт  і предмет педагогічної психології. Місце педагогічної психології в 

системі наук, її зв'язок з іншими науками. Принципи педагогічної психології 

2. Мета, завдання, структура  і функції педагогічної психології 

3. Історія виникнення і становлення педагогічної психології   

4. Методи педагогічної психології 

  

1.2. Теми доповідей і рефератів 

1. Основні тенденції розвитку педагогічної психології на сучасному етапі 

2. Сутність особистісно-зорієнтованого навчання 

3. Специфіка методу спостереження у педагогічній психології 

4. Сутність і функції методу тестів у педагогічній психології 

5. Значення формувального експерименту як методу педагогічної психології 

 

Основні поняття: предмет педагогічної психології, принципи педагогічної психології, 

структура  і функції педагогічної психології, методи педагогічної психології. 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАД ТЕМОЮ 

 

Папка ІІ.1.   Предмет педагогічної психології  
Файл 1. Особливості предмету педагогічної психології [1, с. 8-13; 11, с.7-11; 18, с. 11-

25; 20, с. 7-15]. 

 

Проаналізуйте  існуючі визначення предмету педагогічної психології:  

Педагогічна психологія покликана вивчати закономірності оволодіння знаннями, нави-

чками і вміннями, досліджувати індивідуальні відмінності учнів, розкривати особливості і 

закономірності формування в них активного самостійного і творчого мислення, а також ті 

психічні новоутворення, які виникають під впливом навчання і виховання (В. 

Крутецький). 

 

Крім загальних закономірностей процесів навчання і виховання, до предмету 

педагогічної психології включаються вікові та індивідуальні особливості перебігу цих 

процесів, психологічні особливості учнів і вчителів, окремі питання психології 

особистості, вікової і соціальної психології та ін. (І. Зимня, Л. Проколієнко,  

Н. Тализіна та ін.) 
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Педагогічна психологія вивчає психологічні закономірності навчання та виховання, 

оволодіння знаннями, вміннями і навичками в школі, управління процесом учіння, 

формування пізнавальних процесів, формування особистості учня  

(Т. Лисянська). 

 

Педагогічна психологія вивчає “закономірності розвитку людини в умовах навчання і 

виховання” (Л. Божович). 

 

Педагогічна психологія вивчає: закономірності розвитку психічних властивостей і 

якостей особистості; психологічні закономірності та індивідуальні відмінності у 

оволодінні знаннями, уміннями і навичками; закономірності формування у школярів 

творчого мислення (здібностей), становлення особистості; спричинені навчанням і 

вихованням зміни у психіці дитини, формування психічних і особистісних новоутворень” 

(М. Савчин). 

 

Вікова та педагогічна психологія вивчають процес взаємодії дитини і дорослого з 

різних боків: вікова психологія з точки зору дитини, педагогічна – з боку дорослого (Р. 

Павелків). 

 

Педагогічна психологія – галузь психологічної науки, яка вивчає закономірності 

становлення особистості в умовах різнопланового соціального впливу (В. 

Поліщук). 

Що характерне для більшості визначень? 

У чому полягають особливості предмета педагогічної психології? 

 

Файл 2. Яка значущість зв'язків педагогічної психології з іншими науками, у чому вони 

полягають? [18, с. 29-32; 20, с.17-21]. 

 

Папка ІІ.2. Структура педагогічної психології  
Файл 1. Охарактеризуйте мету, завдання, структуру  і функції педагогічної психології 

[18, с.25-32; 20, с. 15-17]. 

 

Папка ІІ.3. Основні історичні етапи розвитку педагогічної психології 
Файл 1. Підготуйтеся до колоквіуму з теми “Основні історичні етапи розвитку 

педагогічної психології” [11, с. 11-16; 18, с.32-43; 20, с.21-43]. (Див. Додаток А). 

 

Папка ІІ.4. Методи педагогічній психології  

Файл 1. 
Чому для вчителя важливо знати психологію і, зокрема, педагогічну психологію? 

Які методи є домінантними у педагогічній психології? Покажіть специфіку їх 

використання [1, с. 39-52; 11, с. 21-24; 20, с. 51-78]. 

 

Крок 1. 

Вставити пропущені слова та пояснити твердження 

Фіксуючи поведінку дошкільника в грі, спілкуванні, школяра – на заняттях, підлітка – у 

середовищі ровесників, педагог одержує дані про дитину як цілісну особистість 

емпіричним методом ...  . 

 

Метод     ...    припускає активне втручання дослідника в діяльність досліджуваного з 

метою створення умов, в яких виявляється конкретний психологічний феномен. 
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Крок 2. 

Дайте правильні відповіді  на альтернативні  запитання та обґрунтуйте їх. 

На основі спостереження дуже легко зробити об’єктивні висновки. Так чи ні? 

Пріоритетним у педагогічній психології є природний експеримент.Так чи ні? 

Дослідження змін у розумовому розвитку, у емоційно-вольвій сфері, у спрямованості 

особистості, які виникають під впливом спеціально розроблених педагогічних систем  

відбувається у перетворювальному експерименті. Так чи ні? 

 

ІІІ. БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ 
 

Папка ІІІ.1.  Робота з методикою 

Файл 1.  Діагностика педагогічних здібностей (Немов Р.С. Психология. – М., 1993. – 

Кн. 3. – С. 445-452). 

Мета: діагностика рівня розвитку педагогічних здібностей. 

Ця методика дозволяє судити про педагогічні здібності людини на основі того, який 

вихід він знаходить із ряду описаних у ній педагогічних ситуацій.   

Інструкція  

Перед вами – перелік скрутних педагогічних ситуацій. Познайомившись зі змістом 

кожної з них, необхідно вибрати із числа запропонованих варіантів реагування на дану 

ситуацію такий, котрий  є найбільш правильним, на вашу думку. Проаналізуйте 

запропоновані педагогічні ситуації. Виберіть оптимальний варіант реагування педагога. 

 

Ситуація 1. Ви розпочали урок, всі учні заспокоїлися, настала тиша, і раптом у класі 

хтось голосно засміявся. Коли ви, не встигши нічого сказати, здивовано подивилися на 

учня, що засміявся, він заявив: “Мені завжди смішно дивитися на вас і хочеться сміятися, 

коли ви починаєте урок”. 

Як ви відреагуєте на це?   

1. “Ось тобі й на! ” 

2. “А з чого тобі смішно? ” 

3. “Ну, і заради бога! ” 

4. “Ти що, дурник? ” 

5. “Люблю веселих людей”. 

6. “Я радий(а), що створюю в тебе веселий настрій”. 

 

Ситуація 2. На самому початку заняття або вже після того, як ви провели кілька 

занять, учень заявляє вам: “Я не думаю, що ви, як педагог, зможете нас чомусь навчити”. 

Ваша реакція: 

1. “Твоя справа – учитися, а не вчити вчителя”. 

2. “Таких як ти, я, звичайно, нічому не зможу навчити”. 

3. “Може, тобі краще перейти в інший клас або вчитися в іншого вчителя? ” 

4. “Тобі просто не хочеться вчитися”. 

5. “Мені цікаво знати, чому ти так думаєш”. 

6. “Давай поговоримо про це докладніше. У моїй поведінці, напевно, є щось таке, що 

наводить тебе на подібну думку”. 

 

Ситуація 3. Учитель дає учню завдання, а той не хоче його виконувати й при цьому 

заявляє: “Я не хочу це робити”. Якою повинна бути реакція вчителя? 

1. “Не хочеш – примусимо! ” 

2. “Для чого ж ти тоді прийшов учитися? ” 

3. “Тим гірше для тебе, залишайся неуком. Твоя поведінка схожа на поведінку людини, 

що на зло собі хотіла б відрізати собі ніс”. 

4. “Ти усвідомлюєш, чим це може для тебе скінчитись? ” 
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5. “Не міг би ти пояснити, чому? ” 

6. “Давай сядемо й обговоримо – може бути, ти й правий”. 

 

Ситуація 4. Учень розчарований своїми навчальними успіхами, сумнівається у своїх 

здібностях і в тому, що йому коли-небудь вдасться як слід зрозуміти й засвоїти матеріал, 

він говорить учителеві: “Як ви думаєте, чи вдасться мені коли-небудь учитися на відмінно 

й не відставати від інших у класі? ”  Що повинен на це йому відповісти вчитель? 

1. “Якщо чесно сказати – сумніваюся”. 

2. “О, так звичайно, у цьому ти можеш не сумніватися”. 

3. “У тебе прекрасні здібності, і я пов'язую з тобою великі надії”. 

4. “Чому ти сумніваєшся в собі? ” 

5. “Давай поговоримо й з'ясуємо проблеми”. 

6. “Багато чого залежить від того, як ми з тобою будемо працювати”. 

 

Ситуація 5. Учень говорить учителеві: “На два найближчих уроки, які ви проводите, я 

не піду, тому що в цей час хочу сходити на концерт молодіжного ансамблю (варіанти: 

погуляти із друзями, побувати на спортивних змаганнях як глядач, просто відпочити від 

школи) ”. Як потрібно відповісти йому? 

1. “Спробуй тільки”. 

2. “Наступного разу мусиш прийти в школу з батьками”. 

3. “Це – твоя справа, тобі ж здавати іспит (залік). Необхідно буде відпрацьовувати 

пропущені заняття, я потім тебе обов'язково запитаю”. 

4   “Ти, мені здається, дуже несерйозно ставишся до занять”. 

5. “Може бути, тобі взагалі краще залишити школу? ” 

6. “А що ти збираєшся робити далі? ” 

7. “Мені цікаво знати, чому відвідування концерту (прогулянка, із друзями, 

відвідування змагання) для тебе цікавіше, ніж заняття в школі”. 

8. “Я тебе розумію: відпочивати, ходити на концерти, бувати на змаганнях, 

спілкуватися із друзями дійсно цікавіше, ніж учитися в школі. Але я, проте, хотів(а) би 

знати, чому це так саме для тебе”. 

 

Ситуація 6. Учень, побачивши вчителя, коли той увійшов у клас, говорить йому: “Ви 

виглядаєте дуже втомленим”.. Як на це повинен відреагувати вчитель? 

1. “Я думаю, що із твоєї сторони не дуже пристойно робити мені такі зауваження”. 

2. “Так, я погано себе почуваю”. 

3. “Не хвилюйся про мене, краще на себе подивися”. 

4. “Я сьогодні погано спав, у мене багато роботи”. 

5. “Не турбуйся, це не зашкодить нашим заняттям”. 

6. “Ти дуже уважний, спасибі за турботу! ” 

 

Ситуація 7. “Я відчуваю, що заняття, які ви ведете, не допомагають мені, – говорить 

учень учителеві й додає: – Я взагалі думаю кинути заняття”. 

Як на це повинен відреагувати вчитель? 

1. “Перестань говорити дурниці! ”. 

2. “Нічого собі, додумався! ” 

3. “Може, тобі знайти іншого вчителя? ” 

4. “Я хотів би докладніше знати, чому в тебе виникло таке бажання? ” 

5. “А що, якщо нам попрацювати разом над розв’язанням твоєї проблеми? ” 

6. “Може, твою проблему можна вирішити якось інакше? ” 
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Ситуація 8. Учень говорить учителеві, демонструючи зайву самовпевненість: “Немає 

нічого такого, що я не зумів би зробити, якби захотів. У тому числі мені нічого не варто 

засвоїти ваш предмет”. 

Якою повинна бути на це репліка вчителя? 

1. “Ти занадто добре думаєш про себе”. 

2. “Це з твоїми здібностями? – сумніваюся”. 

3. “Ти, напевно, відчуваєш себе досить упевнено, якщо заявляєш так”. 

4. “Не сумніваюся в цьому, тому що знаю, що якщо ти захочеш, то в тебе все вийде”. 

5. “Це, напевно, буде вимагати від тебе великого напруження”. 

6. “Зайва самовпевненість шкодить справі”.. 

 

Ситуація 9. У відповідь на зауваження вчителя учень говорить, що для того, щоб 

засвоїти навчальний предмет, йому не потрібно багато працювати: “Мене вважають 

досить здібною людиною”. Що повинен відповісти йому на це вчитель? 

1. “ Ти навряд  відповідаєш цьому твердженню”. 

2. “Ті труднощі, які ти дотепер мав, і твої знання аж ніяк не свідчать про це”. 

3. “Багато з людей уважають себе досить здібними, але не всі насправді такими є”. 

4. “Я радий(а), що ти такої високої думки про себе”. 

5. “Це   змусить тебе докладати більших зусиль у навчанні”. 

6. “Це виглядає так, начебто ти сам не дуже віриш у свої здібності”. 

 

Ситуація 10. Учень говорить учителеві: “Я знову забув принести зошит (виконати 

домашнє завдання тощо) ”. Як треба на це відреагувати вчителеві? 

1. “Ну ось, знову! ” 

2. “ Чи не здається тобі це виявом безвідповідальності? ” 

3. “Думаю, що  настав час почати ставитися до справи серйозніше”. 

4. “Я хотів(а) би знати, чому? ” 

5. “У тебе, імовірно, не було для цього можливості? ” 

6. “Як ти думаєш, чому я щораз нагадую про це? ” 

 

Ситуація 11. Учень у розмові з учителем говорить йому: “Я хотів би, щоб ви ставилися 

до мене краще, ніж до інших учнів”. 

Як повинен відповісти вчитель на таке прохання учня? 

1. “Чому це я повинен ставитися до тебе краще, ніж до всіх інших? ” 

2. “Я зовсім не збираюся гратися в мазунчиків і фаворитів! ” 

3. “Мені не подобаються люди, які заявляють так, як ти”. 

4. “Я хотів би знати, чому я повинен особливо виділяти тебе серед інших учнів? ” 

5. “Якби я тобі сказав(а), що люблю тебе більше, ніж інших учнів, то ти відчував би 

себе від цього краще? ” 

6. “Як ти думаєш, як насправді я до тебе ставлюся? ” 

 

Ситуація 12. Учень, виразивши вчителеві свої сумніви із приводу можливості гарного 

засвоєння його предмета, говорить: “Я сказав вам про те, що мене турбує. Тепер ви 

скажіть, у чому причина цього і як мені бути далі? ” Що повинен на це відповісти 

вчитель? 

1.  “У тебе, як мені здається, комплекс неповноцінності”. 

2. “У тебе немає ніяких підстав для занепокоєння”. 

3. “Перш ніж я зможу висловити обґрунтовану думку, мені необхідно краще 

розібратися в суті проблеми”. 

4. “Давай почекаємо, попрацюємо й повернемося до обговорення цієї проблеми через 

якийсь час. Я думаю, що ми спроможні її розв’язати». 

5. “Я не готовий(а) зараз дати тобі точну відповідь, мені треба подумати”. 
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6. “Не хвилюйся, і в мене у свій час нічого не виходило”. 

 

Ситуація 13. Учень говорить учителеві: “Мені не подобається те, що ви говорите й 

захищаєте на заняттях”. Якою повинна бути відповідь учителя? 

1 “Це погано». 

2. “Ти, напевно, у цьому не розбираєшся”. 

3. “Я сподіваюся, що надалі, у процесі наших занять твоя думка зміниться”. 

4. “Чому? ” 

5. “А що ти сам любиш і готовий захищати? ” 

6. “На смак і колір товариша немає”. 

7. “Як ти думаєш, чому я про це говорю й захищаю? ” 

 

Ситуація 14. Учень, явно демонструючи своє погане ставлення до когось з 

однокласників,  говорить: “Я не хочу працювати (учитися) разом із ним”. 

Як на це повинен відреагувати вчитель? 

1. “Ну й що? ”. 

2. “Нікуди не дінешся, однаково маєш”. 

3. “Це нерозумно із твого боку”. 

4. “Але він теж не захоче після цього працювати (учитися) з тобою”. 

5. “Чому? ” 

6. “Я думаю, що ти не правий”. 
 

Ключ до методики “Педагогічні ситуації” 

Порядковий 

номер 

педагогічної 

ситуації 

Обраний варіант відповіді і його оцінка в балах 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 3 4 2 5 5 - - 

2 2 2 3 3 5 5 - - 

3 2 3 4 4 5 5 - - 

4 2 3 3 4 5 5 - - 

5 2 2 3 3 2 4 5 5 

6 2 3 2 4 5 5 - - 

       7 2 2 3 4 5 5 - - 

8 2 2 4 5 4 3 - - 

9 2 4 3 4 5 4 - - 

10 2 3 4 4 5 5 - - 

11 2 2 3 4 5 5 - - 

12 2 3 4 5 4 5 
       - 

- 

13 3 2 4 4 5 4 5 - 

14 2 2 3 4 4 5 - - 

Здатність правильно розв’язувати педагогічні проблеми визначається за сумою балів, 

набраних по всім 14 педагогічним ситуаціям, поділеної на 14. 

Якщо середня оцінка вище 4,5 балів, то педагогічні здібності (за даною методикою) 

уважаються високорозвиненими. Якщо середня оцінка перебуває в інтервалі від 3,5 до 4,4 

балів, то педагогічні здібності уважаються  розвинутими на середньому рівні. Нарешті, 

якщо середня оцінка виявилася менше, ніж 3,4 балів, то педагогічні здібності 

розглядаються як слаборозвинені.   
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ІV. БЛОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
 

Папка ІV.1. ІНТЕРАКТИВ 

Файл 1. 

Моделювання виступу вчителя перед батьками на тему 

“Закони розумно організованого сімейного виховання школярів” 

 

Ознайомтеся з матеріалами до теми. Продумайте свій можливий виступ перед батьками 

школярів.  Змоделюйте цю ситуацію у малій групі. Обговоріть результати виступу, 

здійсніть рефлексивний аналіз. 

Матеріали до теми (виступ можна підготувати й самостійно на іншу актуальну тему). 

1. Пам'ятайте, що навчання – один із найважчих видів праці і що розумові сили та 

можливості дітей не однакові. 

2. Не треба вимагати від учня неможливого. Важливо визначити, до чого він має хист 

та як розвинути його розумові здібності. 

3. Навчання не сприяє розвиткові учня, якщо вимагає від нього механічного заучування 

і не вимагає напруження розумових сил, пізнавальної активності, мислення та дії. 

4. Будьте милосердні до своїх дітей. Найпростіший метод виховання, що не вимагає ні 

часу, ні розуму, – побити дитину і цим її образити, озлобити або й зламати. Забудьте про 

опіку, крик, насильство й наказовий тон. Вони викликають опір дітей, психічні травми, 

пригнічують охоту й інтерес до навчання, змушують шукати порятунку в брехні. 

5. Розвивайте інтерес, інтелектуальні бажання, ініціативу й самостійність дитини у 

навчанні та всіх її справах. 

6. Запам'ятайте, що за науково обґрунтованими нормами над виконанням усіх 

домашніх завдань учні 1-го класу повинні працювати не більше як 1 годину, 2-го класу – 

1,5 години, 3–4-х класів – до 2 годин, 5–6 класів – до 2,5 години, 7-го класу – до 3 годин, а 

учні 8–11-х класів – до 4 годин. 

Навчіть дітей користуватися годинником і не дозволяйте їм засиджуватися за 

виконанням домашніх завдань довше, ніж годиться. Бо це відіб'ється на їхньому здоров'ї 

та розумовому розвитку. 

У вихідні та святкові дні діти від виконання домашніх завдань звільняються. 

7. Не примушуйте учня писати спочатку в чернетках і по кілька разів переписувати 

виконане ним домашнє завдання – це веде до перевтоми й викликає небажання вчитися. 

8. Не хвилюйтесь, якщо ваша дитина принесе не таку оцінку, яку вам хотілося б, за 

виконану роботу. По-перше, оцінка відіграє виховну роль, а по-друге, це не остання ро-

бота і не остання оцінка. 

9. Дайте дитині змогу пережити радість успіху в навчанні, визначити індивідуальну 

стежку в розумовій праці. 

10. Перевіряйте виконані дітьми домашні завдання, особливо на першому етапі 

навчання. Проте вашими оцінками мають бути такі: “я задоволений”, “не задоволений”. 

Можна додати слово “дуже”, і будьте певні – завтра ваша дитина докладе всіх зусиль, щоб 

ви нею були задоволені. 

11. Здоров'я дитини – крихка кришталева куля, й тримають її три атланти: спадковість, 

спосіб життя й виховання. Організуйте правильний режим життя, раціональне харчування, 

навчання й відпочинок дітей. 

12. Організовуючи різноманітні ігри й відпочинок дітей, приділяйте увагу фізичному 

розвиткові, надто розвиткові дрібних рухових м'язів (пальців, кисті рук). Від цього за-

лежить почерк дитини, якість малювання, креслення, гри на музичних інструментах тощо. 

13. Обов’язково помічайте й заохочуйте навіть малопомітні успіхи дітей у навчанні й 

поведінці, використовуйте для цього слова схвалення, поцілунки, різні види морального й 

матеріального заохочення. 
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     14. Дитина, яка зазнає менше образ, виростає людиною, що більше усвідомлює власну 

гідність. 

     15. Батько та мати – найкращі вихователі й повинні впливати на поведінку своїх дітей, 

як говорив А. С. Макаренко, навіть тоді, коли їх немає вдома [2]. 

 

V. БЛОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Папка V.1. Методологічні основи (принципи) педагогічної психології 

 

Файл 1. Охарактеризуйте принципи наукового  вивчення педагогічної психології [11, с. 

16-20; 18, с.17-19; 20, с.46-49]. 

Методологічніми загальнопсихологічними принципами є: принцип детермінізму, 

принцип єдності психіки і діяльності, принцип єдності особистості та її життєдіяльності, 

принцип особистісного підходу, принцип об'єктивності, принцип розвитку психіки та 

особистості, принцип саморозвитку, принцип суб'єктності, принцип системності.   

Учені виділяють також спеціальні принципи педагогічної психології: соціальної 

доцільності, індивідуального консультування та прогнозування, обґрунтованого 

застосування методів навчання і виховання, рівноправності та різнопланової взаємодії 

суб’єктів навчально-виховного процесу. 

Поясніть сутність спеціальних принципів педагогічної психології. 

 

      Файл 2. 

Зробіть порівняльний аналіз авторитарної та гуманістичної концепції освітнього 

процесу. 

 

Папка V.2. КОЛОКВІУМ “Основні історичні етапи розвитку педагогічної 

психології” 

       

Файл 2. Колоквіум з теми “Основні історичні етапи розвитку педагогічної психології” 

відбувається у вигляді  методичної стратегії “Джигсоу”. Студенти  працюють у малих 

групах, причому кожна вивчає окреме питання (етап розвитку педагогічної психології). 

Після вивчення інформації (Див. Додаток А), проведення уточнень та обговорення 

способу презентації кожна підгрупа подає на загал свій план-конспект, схему і 

представляє її всій групі, навчаючи при цьому інших  [1, с, 13-37; 11, с. 1-16; 18, с. 32-53; 

20, с. 21-45]. 

 

Питання колоквіуму 

1. Зародження педагогічної психології у давньому світі 

2. Ідеї педагогічної психології у середньовіччі та епоху Відродження 

3. Розвиток педагогічної психології в епоху Просвітництва 

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

5. Основні тенденції розвитку педагогічної психології на сучасному етапі 

6. Становлення і розвиток педагогічної психології в Україні 
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VІ. БЛОК ПРОГРАМОВАНОГО ТА ЗМІСТОВОГО  

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

Тестові завдання для самоперевірки 

 

1. Виберіть правильну відповідь.  

Педагогічна психологія – це наука: 
А про закономірності розвитку психіки дитини у процесі учбової діяльності 

Б про закономірності психічної діяльності людини у процесі розвитку і саморозвитку, 

виховання і самовиховання, навчання і самонавчання 

В про структуру й закономірності протікання процесу навчання 

Г яка вивчає феномени й закономірності розвитку психіки вчителя 

 

2. Закінчіть речення: 

Предметом  педагогічної діяльності  є... 
А особливості видів діяльності дітей, взаємовідносини між учнями, педагогами і 

учнями; особливості формування особистості дитини у процесі навчання і виховання 

Б психологічні аспекти цілеспрямованого формування пізнавальної діяльності і 

суспільно значущих якостей особистості майбутнього вчителя; феномени й 

закономірності розвитку психіки вчителя 

В організація навчальної та самонавчальної діяльності учнів, самовиховання і 

саморозвитку, спрямованих на засвоєння ними предметного, соціокультурного, 

морального і духовного досвіду як основи й умови розвитку 

 

3. Закінчіть речення: 

Провідним принципом вітчизняної педагогічної психології є... 
А принцип соціального моделювання 

Б принцип трансформації знань, їхнє розширення й пристосування до розв’язання  

нових завдань 

В принцип особистісно-діяльнісного підходу 

Г принцип установлення зв'язку між стимулами й реакціями 

Д принцип вправлянь 

 

4. Які з перерахованих методів дослідження притаманні тільки для педагогічної 

психології?   

А теоретичний аналіз і синтез, порівняння і класифікація; абстрагування і 

конкретизація; аналіз продуктів (результатів і наслідків діяльності 

Б систематизація, узагальнення і типологізація; моделювання; розумовий експеримент; 

проективні методи 

В психолого-педагогічне спостереження, близнюковий метод, лонгітюдний 

(продовжений) метод, метод поперечних зрізів 

 

5. У якому з описів правильно характеризується метод природного експерименту? 
А експериментатор не втручається у поведінку респондента, але необхідну інформацію 

про його психіку одержує за допомогою апаратури 

Б експериментатор втручається уповедінку респондента, використовує апаратуру, 

викликає бажані вияви психіки респондента 

В дослідник активно втручається у поведінку респондента, викликає бажані вияви його 

психічної діяльності 

Г проводиться в звичайних умовах навчання та виховання, експериментатор не 

втручається в поведінку респондента 
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6. Закінчіть речення: 

На відміну від навчального експерименту формуючий експеримент... 
А не передбачає навчання 

Б вимагає спеціальних лабораторних умов 

В припускає планомірний поетапний процес формування розумових дій і понять 

Г орієнтований на розвиток пізнавальних процесів 

 

7. Виберіть правильну відповідь. 

Бесіда – це: 

А вільний діалог між дослідником і респондентом 

Б безпосередня цілеспрямована розмова дослідника із респондентом 

В випадкова взаємодія людей 

     Г приватна розмова 

 

ДОДАТОК А 

Тези для підготовки до колоквіуму з питання  
“Виникнення і розвиток педагогічної психології” 

 

Педагогічні ідеї, уперше викладені в праці Яна Амоса Коменського “Велика дидактика” 

в 1657 р., поклали початок розвитку педагогічної теорії й цілеспрямованої організації 

шкільного навчання. Цю працю можна розглядати і як першу передумову тривалого 

суперечливого становлення педагогічної психології протягом більш ніж 250 років, тому 

що тільки наприкінці XIX в. вона почала оформлятися як самостійна наука.  

Весь шлях становлення й розвитку педагогічної науки може бути представлений 

трьома періодами (етапами). 

Етапи становлення педагогічної психології 

      Перший етап – із середини XVII в. і до кінця XIX в. – може бути названий 

загальнодидактичним з явно “помітною необхідністю психологізувати педагогіку”, згідно 

Песталоцці. На цьому етапі розвитку педагогічної психологи вирішальну роль відігравала 

діяльність великих педагогів-мислителів, які в своїх працях вперше осмислили такі 

важливі проблеми, як зв'язок розвитку і навчання, проблема організації навчання та інші. 

Цей період насамперед представлений іменами  Яна Амоса Коменського (1592-1670), 

Жан-Жака Руссо (1712-1778), Йоганна Песталоцці (1746-1827), Йоганна Гербарта (1776-

1841), Адольфа Дістервега (1790-1866), К.Д. Ушинского (1824-1870), П.Ф. Каптерєва 

(1849-1922).  

       Саме поняття “педагогічна психологія” увійшло в науковий обіг з появою в 1877 р. 

книги Каптерєва “Педагогічна психологія”.  

Перший етап характеризувався, з одного боку, домінуванням механістичних уявлень І. 

Ньютона, еволюційних ідей Ч. Дарвіна, асоціативним  уявленням психічного життя, 

сенсуалізмом Дж. Локка, ученням про те, що основу психічного життя становлять 

почуттєві враження. З іншого боку, це етап переважно умоглядних, логічних побудов, які 

базуються на спостереженні, аналізі й оцінці педагогічної дійсності. 

Другий етап тривав з кінця XIX в. до середини XX в. На основі досягнень педагогічної 

думки попереднього етапу та результатів експериментальних досягнень в психології 

педагогічна психологія оформляється в самостійну науку. Педагогічна психологія 

розвивається одночасно з інтенсивним розвитком експериментальної психології, 

створенням і розробкою конкретних педагогічних систем. Початок цього етапу розвитку 

педагогічної психології, зафіксований у самих назвах книг П.Ф. Каптерєва, Е. Торндайка, 

Л.С. Виготського. Представники цього періоду: А. Біне, Е. Меймана, Г. Еббінгауз, Ж. 

Піаже, А. Валлон, Дж. Дьюі, Е. Клаперед, Дж. Уотсон, Е. Толмен, Е. Газрі, К. Халл, Б. 

Скіннер, П. Блонский, Ш. і К. Бюлер, В. Штерн, М. Монтессорі, Ф. Гальтон. Даний етап 
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характеризується формуванням особливого психолого-педагогічного напрямку – педології 

(Дж. М. Болдуін, Е. Кіркпатрік, Е. Мейман, П.П. Блонський, Л.С. Виготський та ін.). 

Про самостійність педагогічної психології як науки, що формується в цей основний для 

її становлення період, свідчить не тільки використання тестової психодіагностики, широке 

поширення шкільних лабораторій, експериментально-педагогічних систем і програм, 

виникнення педології, але й спроби наукової рефлексії освітнього процесу, його 

теоретичного осмислення, реалізація чого почалася на третьому етапі розвитку 

педагогічної психології – з 50-х років 20 століття. Виникнення цього етапу пов'язано з 

утворенням психологічних теорій навчаня. В цих теоріях відображені спроби 

обгрунтувати найбільш адекватні вимоги суспільства до системи освіти. В них 

розглядаються такі загальні проблеми, як активізація форм навчання, співробітництво у 

педагогічному процесі, ефективне управління засвоєнням знань. 

Підставою для виділення третього етапу розвитку педагогічної психології служить 

створення суто психологічних теорій навчання, тобто розробка теоретичних основ 

педагогічної психології такими ученими як Б. Скіннер, А. Бандура, П.Я. Гальперін,  

Н.Ф. Тализіна, Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов Л.В. Занков, Г.С. Костюк, О.В. Скри-пченко, 

Д.Ф. Ніколенко, Л.М. Проколіенко, С.Д. Максименко, Н.В. Чепелєва, В.А. Семиденко, 

М.Й. Боришевський, В.О. Моляко та ін.  

 

Етапи розвитку педагогічної психології, представники та їхні основні ідеї 

Зародження педагогічної психології у давньому світі 

       Давньогрецький філософ Демокріт (прибл. 160–371 до н. е.), Сократ (469– 399 до н. 

е.), Платон (427–347 до н. е.), Арістотель (384/383 – 322/321 до н. е.). 

Основні ідеї 

Демокріт: моральні принципи людина не отримує від народження, а вони формуються 

у неї завдяки вихованню, вправлянню, цілеспрямованому виробленню здатності добре 

думати, добре говорити і добре працювати. 

Виховання є особливо важливою і важкою справою. 

       Сократ: людина є центром пізнавального інтересу (“Пізнай самого себе”), закликав 

до аналізу власних вчинків, свого ставлення до них. 

       Платон: душа повинна розвиватися гармонійно із тілом, важливим він вважав 

саморозвиток особистості. 

Аристотель: першим в історії європейської цивілізації заявив про необхідність 

виховання, співвіднесення його методів із рівнем психічного розвитку дитини, 

вмотивованого використанням виховних методів. Тому для маленьких дітей важливі 

режим дня, правильне харчування, гігієна; а в 7–14-річному віці – розвиток рухів, 

відчуттів, пам'яті, прагнення. Багато уваги приділяв пізнавальним процесам, розвитку 

пізнавальних функцій: відчуттів, пам'яті, мислення. 

Ідеї педагогічної психології у середньовіччі 

Схоластика Фоми Аквінського (1225/26–1274). 

Середньоазійський учений Ібн-Сіна (Авіценна) (прибл. 980–1037). 

Основні ідеї 

Фома Аквінський: в людській душі є божественної природи сила, яка надає акту 

сприйняття і пізнання певної спрямованості. 

Авіценна: завдяки вихованню відбувається вплив психічного на структуру організму. 

Стимулюючи у дитини певні афекти, дорослі формують її натуру. 

Ідеї педагогічної психології у епоху Відродження 
Нідерландський мислитель Еразм Роттердамський (1466/69–1536) 

Основні ідеї 

Вчені-гуманісти виступали за відновлення основ класичної освіти, поглиблення 

інтересу до особистості дитини, переймалися обґрунтуванням нових принципів навчання. 

Виступаючи проти схоластики і зубріння, що стримували розвиток творчої, пізнавальної 
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активності дітей,  вчені прагнули забезпечити відповідність методів навчання 

психологічним можливостям учнів. 

Роттердамський виступав за поєднання наочності з позитивними емоціями дітей під час 

занять, за розвиток у них ретельності й допитливості. 

 

ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНИЙ  ЕТАП (середина XVII ст. – кінець XІХ ст.) 

 

Розвиток педагогічної психології в епоху Просвітництва (XVII – XVIII ст.) 

Ян Амос Коменський (1592–1670), Рене Декарт (1596–1680), Бенедикт Спіноза (1632–

1677), Девід Гартлі (1705–1757), Жан-Жак Руссо (1712–1778), Клод-Адріан Гельвецій 

(1715– 1771) і Дені Дідро (1713–1784), Адольф Дістервег (1790–1866). 

Основні ідеї 

Коменський у праці “Велика дидактика” започаткував розвиток педагогічної теорії та 

цілеспрямовану організацію шкільного навчання. Ця праця стала передумовою 

зародження педагогічної психології. 

Декарт розмірковував про розвиток, саморозвиток і виховання почуттів. Людина має 

необмежені можливості в оволодінні пристрастями, якщо виявлятиме належні старання, 

використовуватиме розум і волю. 

       Спіноза задався проблемою пошуку лінії індивідуальної поведінки, шляху до 

індивідуальної свободи людини. 

       Гартлі виступав за використання педагогами знань про закони психічного життя, 

доводив, що підтримання потрібних і подолання шкідливих рефлексів є основою 

формування соціально схвалюваних форм поведінки. 

       Руссо як прибічник природновідповідного навчання  виступав не за поверхове 

наслідування природи, а за те, щоб навчання супроводжувало природний розвиток 

дитини, відповідало її природі, індивідуальним відмінностям дітей, їх психічному 

розвитку. 

Гельвецій і Дідро спадковість і середовище уважали основними факторами психічного 

розвитку, здібностей дитини. 

Дістервег є автором  тези про значну роль педагога в освітньому процесі, розглядав 

навчальний процес як єдність зусиль учня і вчителя. 

 

Становлення педагогічної психології у XIX –  на початку XX ст. 

Фрідріх Фребель (1782–1852), Костянтин Ушинський (1824– 1870/71),  Петро Каптєрев 

(1849–1922), Станіслав Шацький (1878– 1934). 

Основні ідеї 

Гребель говорив про необхідність урахування надбань психології у формуванні методів 

навчання дошкільників. 

К. Ушинський – засновник української і російської педагогічної психології. Йому 

належать психолого-педагогічні висновки про нову концепцію розвитку людини, де 

переконливо показане значення психології в цілісному пізнанні людини, потрібному для 

обгрунтування справи навчання і виховання. Праця Ушинського “Людина як предмет 

виховання. Досвід педагогічної антропології” стимулювала становлення педагогічної 

психології; першим поставив у центрі процесу виховання і навчання дитину, надавши при 

цьому вирішального значення вихованню; досліджував психолого-педагогічні проблеми 

пам'яті, уваги, мислення, мови у процесі навчання. 

     Каптєрев психологізував педагогіку, ввів поняття “педагогічна психологія”, 

запропонував тлумачення поняття “освіта” як сукупності навчання 

і виховання, зв'язку діяльності педагога та учнів. 

     Шацький розробив цілісну концепцію гуманізації та демократизації виховання у 

процесі соціалізації особистості, йому належить одна з моделей педагога, у якій поєднані 
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узагальнені вимоги до його особистості й професійної компетентності як до суб'єкта 

соціально-педагогічної діяльності. 

 

ОФОРМЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ В НАУКУ 

(кінець ХІХ ст. – до 50-х рр. ХХ ст.) 

 

Наприкінці XIX ст. розпочалося формування педагогічної психології як самостійної 

галузі знань, яке завершилося у середині XX ст. 

Е. Меймен, А. Біне, Е. Торндайк, К. Коффка (1886–1941). 

Становлення біхевіоризму Дж. Уотсон (1912–1920) і необіхевіоризм Е. Толмен, К. 

Халл, А. Газрі й Б. Скіннер. 

Становлення педології (Дж. М. Болдуін, Е. Кіркпатрік, Е. Мейман, П.П. Блонський, 

Л.С. Виготський) 

Когнітивна психологія (Г.У. Найссер, М. Бродбент, Д. Норман, Дж. Брунер). 

Гуманістична психологія (А. Маслоу, К. Роджерс). 

Основні ідеї 

Торндайк запропонував одну з основних тогочасних теорій научіння – теорію спроб і 

помилок,  сформулював основні закони навчання – закони вправлення, ефекту й 

готовності; описав криву навчання й розробив тести досягнень. 

Коффка працював у сфері навчання і психічного розвитку дитини; стверджував, що 

багаторазове безглузде повторення може принести тільки шкоду навчанню. 

Біхевіоризм:  розробили  положення про характер научіння і вербальне 

запам'ятовування, про умовні рефлекси. Б. Скіннер розробив концепцію оперантної  

поведінки й практику програмованого навчання. 

Педологія: обґрунтували поняття “коефіцієнт розумового розвитку”, комплексно на 

основі сукупності психофізіологічних, анатомічних, психологічних і соціологічних 

вимірів визначалися особливості поведінки дитини з метою діагностики її розвитку. У 

педагогічну психологію входили об'єктивні методи виміру, зближаючи її із природничими 

науками. 

Когнітивна психологія: робили акцент на знанні, інформованості, організації 

семантичної пам'яті, прогнозуванні, прийомах і переробці інформації, процесах читання й 

розуміння, когнітивних стилях. 

      Гуманістична психологія: розробили категорію самоактуалізації, піраміди (ієрархії) 

людських потреб, фасилітації (полегшення й активізації),  сформували центрований на 

учні гуманістичний підхід у навчанні. 

 

СУЧАСНИЙ ЕТАП (50-ті рр. ХХ ст. – дотепер) 

Культурно-історична теорія Л.С. Виготського (1896–1934).  

С.Л. Рубінштейн (1889–1960). Б.Г. Ананьєв (1907–1972). 

Основні ідеї 

Виготський: розробив теорію розвитку психіки, понятійного мислення, мовлення, 

зв'язку навчання й розвитку, де перше повинне випереджати й вести за собою друге, 

поняття рівнів розвитку, “зони найближчого розвитку” і багато інших фундаментальних 

положень. 

Рубінштейн розробив інтегративний підхід до психіки, визначення специфіки її 

розвитку в період дорослості, виділення особливого вікового періоду – студентського 

віку. 

Ананьєв вплинув на психолого-педагогічне осмислення освітнього процесу, розвиток 

педагогічної психології. 
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Основні тенденції розвитку педагогічної психології на сучасному етапі 

 (наприкінці XX – на початку XXI ст.). 
Б.Ф. Скіннер, А. Бандура, П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна, Д.Б. Ельконін, В.В. Да-видов, 

Л.В. Занков, Г.С. Костюк, О.В. Скрипченко, Д.Ф. Ніколенко,  Л.М. Проколіенко, С.Д. Ма-

ксименко,  Н.В. Чепелєва, В.А. Семиденко,  М. Й. Боришевський, В.О. Моляко та інші 

Основні ідеї 

Початок створення комплексної теорії безперервної освіти людини, інтегральних 

концепцій навчання, виховання і розвитку особистості на основі сучасних психологічних 

теорій. 

Розширення та поглиблення проблематики досліджень, цілісний аналіз психологічних 

проблем освіти в єдності навчання, виховання та розвитку. 

Врахування глобалізаційних процесів, переходу до нових науково-інформаційних 

технологій. 

Дослідження впливу організації та змісту навчального процесу на забезпечення 

оволодіння учнями інтегрованими компетентностями (спроможність особистості 

сприймати та відповідати на індивідуальні, соціальні та духовні потреби; комплекс 

ставлень, цінностей, знань і навичок). 

Психологічне обґрунтування змісту освіти з метою його гуманізації та гуманітаризації; 

створення психологічної концепції підручників з навчальних дисциплін, психогігієна 

навчання, виховання та розвитку. 

 Розробка інтегративних методів навчання на основні діалогізації, індивідуалізації та 

диференціації навчального процесу із використанням елементів проблемності, наукового 

пошуку, самостійної діяльності; психологічне обґрунтування застосування 

автоматизованих систем навчання, підготовка вчителя до їх використання. 

Психологія безперервної освіти, вивчення проблем навчання і розвитку дітей 

дошкільного віку (зміст, організація, методи навчання) та дорослих. Психологія навчання і 

розвитку обдарованих дітей у різних системах, на різних етапах освіти, розробка і 

застосування активних методів навчання. 

Удосконалення методики і методів дослідження у єдності процесів навчання, 

виховання, розвитку особистості, розробка проблем педагогічної психології аномальних 

та екстремальних ситуацій. 
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Тема: ПСИХОЛОГІЯ УЧІННЯ 
 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

І. ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ 

 

1.1.Питання, які виносяться на обговорення 

 

1. Поняття про учіння. Основне завдання учіння. Зв'язок понять учіння, навчання, 

научіння, учбова діяльність, наученість та навчальність. Учіння і розвиток школяра 

2. Види учіння та структура учбової діяльності. Мотивація учіння. Учбові задачі, учбові 

дії, контроль і самоконтроль, оцінка і самооцінка. Операції навчальної діяльності, спосіб 

дій, результат навчальної діяльності 

3. Процес засвоєння як зміст учбової діяльності учнів. Психологія засвоєння знань, 

наукових понять, умінь і навичок. Психологічні компоненти засвоєння. Показники 

засвоєння знань. Етапи становлення розумових дій за П.Я. Гальперіним 

4. Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю  

5. Психологічні особливості самостійної роботи учнів (вміння самостійно вчитися) 

6. Низька результативність в учінні, її причини та запобігання неуспішності 

 

1.2. Теми доповідей і рефератів 
1. Формування понять у процесі навчання 

2. Психолого-педагогічні умови ефективного засвоєння знань   

3. Психологічні умови розуміння учнями навчального матеріалу   

4. Основні шляхи та етапи формування вмінь 

5. Психологічні аспекти формування навичок і вмінь, етапи роботи вчителя із 

формування навичок 

6. Механізми самооцінки, самоконтролю та саморегуляції учіння як вираження процесу 

перетворення учня на суб’єкта власної навчальної діяльності 

7. Вимоги, яким має відповідати самостійна робота учнів при виконанні домашніх 

завдань 

8. Вікова динаміка формування вміння самостійно вчитися в умовах шкільного 

навчання   

 

Основні поняття: учіння, научіння, навчання,  наученість, навчальність, учбова 

діяльність, види учіння та научіння, рівні учіння, механізми процесів учіння і на учіння, 

структура учбової діяльності, мотивація учбової діяльності школярів, пізнавальний 

інтерес, учбові задачі, учбові дії, контроль і самоконтроль, оцінка і самооцінка, засвоєння, 

психологічні компоненти засвоєння, теорія поетапного формування розумових дій, 

орієнтувальна основа дії,  вікова динаміка процесу учіння, самостійна робота школярів, 

низька результативність в учінні. 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАД ТЕМОЮ 

 

Папка ІІ.1.  Поняття про учіння  

Файл 1.  Учбова діяльність як одна з форм учіння [1, с. 262-267; 11, с. 26-32; 18, с. 

79-86]. ІНДЗ 

 

Крок 1. 
Зіставте зміст таких понять, як учіння та навчання; учіння та навчальна діяльність.  

У чому полягає зв'язок між цими поняттями?  
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Крок 2. 

Зіставте зміст таких понять, як учіння та научіння; учіння та наученість; учіння та 

навчальність; учіння і засвоєння знань.  

Визначте відмінність розуміння в педагогічній психології категорій учіння і научіння. 

Поясність відмінність термінів “учіння” і “цілеспрямована навчальна діяльність”.  

Охарактеризуйте учіння як цілеспрямовану діяльність учнів. За яких умов учіння 

набуває форми учбової діяльності? 

Яке з понять ширше: “навчання”, “учіння” чи “научіння”? (Див. Додаток А) 

 

Крок 3 

Дайте правильну відповідь на альтернативні запитання. Поясніть свою думку. 

Учіння та научіння не завжди мають соціально організовану форму. Так чи ні? 

Чіткої межі між  самостійним учінням та научінням не існує. Так чи ні? 

За межами спільної діяльності вчителя і школяра учіння та научіння є стихійним. Так 

чи ні? 

Научіння матір’ю дівчинки шиттю, в’язанню, приготуванню їжі є навчанням, а учіння 

дочки у цьому випадку можна вважати навчальною діяльністю. Так чи ні? 

 

Крок 4. 

Проаналізуйте різні визначення понять “научіння”, “учіння”, “учбова діяльнсіть”.   

Учіння – це здобування знань і вмінь розв’язувати різні задачі і завдання, ключову роль 

відіграє розуміння (Я.-А. Коменський). 

 

Учіння – це здобуття знань і розв’язування проблем. Основний механізм учіння полягає 

у здатності людини до мисленнєвого оперування образами пізнаваних об’єктів (К.Д. 

Ушинський). 

 

Учіння є специфічним видом діяльності, в якій відбувається формування психічних 

новоутворень завдяки “присвоєнню” дитиною кільтурно-історичного досвіду людства  

(Л.С. Виготський). 

 

Учбова діяльність – особливий вид людської діяльності, у якій дитина реалізує свої 

основні взаємини із суспільством саме тому, що ця діяльність змінює місце дитини в 

соціумі. У процесі учіння учень повинен сприйняти і зрозуміти основні характеристики 

об’єкта і спосіб дій з ним та виконати діяльність, спрямовану на пошук істотних 

властивостей об’єкта, відповідних дій із ним (О.М. Леонтьєв). 

 

Учбова діяльність – один із видів діяльності школярів, спрямованої на засвоєння ними 

засобами діалогів (полилогів) та дискусій теоретичних знань та пов’язаних із ними умінь 

та навичок. Основним змістом учіння є засвоєння знань, умінь, навичок (Д.Б. Ельконін, 

В.В. Давидов). 

 

Учіння – це стійка зміна фізичної і психічної діяльності (поведінки), котра виникає 

завдяки попредній діяльності (чи поведінці). Учіння має місце там, де дії людини 

скеровуються свідомою метою засвоїти певні знання, навички і вміння  

 (Л.Б. Ітельсон).   

 

Научіння є загальним поняттям, яке визначає процес і результат набуття 

індивідуального досвіду біологічною системою (від простіших) до людини як вищої 

форми її організації в умовах Землі (О.І. Зимня).  
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Научіння характеризує факт набуття людиною нових психологічних якостей і 

властивостей у навчальній діяльності (Р.С. Немов). 

 

Учіння – стихійний або цілеспрямований процес засвоєння людиною знань, вироблення 

вмінь і навичок, розвиток особистості, інтелекту, що відбувається в умовах індивідуальної 

або спільної діяльності, спілкування з ровесниками або старшими шляхом спостереження 

за поведінкою та діяльністю інших людей, їх наслідування, а також у процесі сприймання 

та аналізу інформації у засобах масової інформації (М.В. Савчин). 

 

Учіння – результат навчання, який залежить як від методів навчання, так і від 

особливостей особистості, яку навчають (К.К. Платонов). 

 

Учіння – цілеспрямована організація свідомого засвоєння нагромадженого людством 

суспільно-історичного досвіду  (О.М. Степанов). 

 

Учіння – це особлива форма соціальної активності суб'єкта взаємодії з реальними 

суб'єктами та об'єктами навколишньої дійсності, регуляції систем суб'єкта згідно з 

програмами виконання певних завдань, а також із потребами особистості  

(Л.М. Проколієнко, Д.Ф. Ніколенко). 

 

На яких особливостях учіння роблять акцент різні автори? 

Що є основним змістом учіння? 
 

Файл 2. 

Знайдіть відповідність між  головними складовими освіти та їхніми змістовими характеристиками. 

Складові осіти Змістові характеристики   

А  научіння 
 

Б  учіння 
 

В  навчання 

 
Г учбова діяльність 

 

Д навчальна діяльність 

1  активна цілеспрямована діяльність школярів, яка 
полягає у засвоєнні знань, навичок та вмінь, способів 

їх набуття, форм поведінки та видів діяльності 
2  є груповою спільною пошуковою діяльністю, в якій 

здійснюється навчаюча (керівна, практична, 

дидактична) діяльність учителя і навчальна (учіння) 
діяльність учня 

3 процес і результат набуття індивідуального досвіду 

4 теоретична (пізнавальна) діяльність школяра 
(суб’єкта діяльності), у ході якої учень розв’язує 

навчально-пізнавальні завдання та керується свідомою 

метою засвоїти певні знання, набути навичок і умінь 
5 взаємообумовлена діяльність вчителя і учня, в якій 

головним принципом є саме керівництво, а не просте 

передавання знань 
6  не завжди має соціально організовану форму  

7 набуття людиною нового сенсомоторного та 

інтелектуального досвіду, а також нових форм  
поведінки 

8 має суспільну значущість за змістом, здійснюється у 

спеціальних суспільних установах 
9 може відбуватися у формі стихійного засвоєння 

різної інформації,  поступового оволодіння навичками 

шляхом спроб і помилок  

10 його сутність полягає у подаванні вчителем 

інформації, способів виконання певних дій, обробці її 

учнем 
11 регламентована навчальними предметами,  головна 

роль належить навчальному завданню і навчальним 

діям, спрямованим на його розв’язання 
12 є однією з форм учіння учнів в умовах 

організованого навчання 

13 є специфічним видом людської діяльності, у якій 
засвоюється соціальний досвід і сама ця діяльність теж 

є об’єктом засвоєння 

14 є результатом дидактичних впливів учителя та 
власне учбової діяльності учнів 

Відповідь:  А__, __, __. Б___,___. В__ , __ , __ . Г__, ___. 
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Файл 3. 

Крок 1. 

Проаналізуйте пропоноване психологічне  поняття “навчальність” з погляду його 

змістовної адекватності.  Знайдіть ПОМИЛКУ. 

Навчальність – це: 
А індивідуальні особливості швидкості та якості засвоєння учнем знань, умінь та 

навичок у процесі навчання; здатність до учіння та засвоєння, а також – до самостійного 

пізнання 

Б система інтелектуальних властивостей особистості, якостей розуму, від яких значною 

мірою залежить продуктивність учіння 

В рівень розвитку пізнавальних процесів, мотиваційно-вольової та емоційної сфери 

людини, а також рівень оволодіння навчальною діяльністю учнем 

Г результат учіння, що виявляється у розвитку особистості, інтелекту людини 

Д здатність до учіння та засвоєння, а також – до самостійного пізнання 

 

Крок 2. 

Назвіть групу, в якій наведено систему показників здатності до навчання.  

А сприймання, розуміння, запам'ятовування, емпатія, легкість формування умінь 

Б темп засвоєння нового матеріалу, легкість формування умінь, гнучкість у переклю-

ченні на нові способи і прийоми роботи, тривалість збереження засвоєного матеріалу 

В предмет, цілі, навчальні дії, результат, операції та способи, засоби 

Г відсутність напруження і стомленості, переживання задоволення від засвоєння знань 

 

Крок 3. 

Згідно 3.І. Калмикової, показниками навчальності є: 

1. Узагальненість мисленнєвої діяльності, що означає вміння учня узагальнювати 

матеріал, робити висновки. 

2. Самостійність мисленнєвої діяльності учня. 

3. Гнучкість мислення, що виявляється в здатності формулювати гіпотези або у 

визначені різноманітних способів розв'язання проблемної ситуації тощо. 

4. Усвідомленість і загальний тонус мислення. 

5. Специфіка запам'ятання, тобто чи швидко запам'ятовує учень, чи довго зберігає 

інформацію, які методи і прийоми використовує для цього. 

Проаналізуйте власну учбову діяльність за названими  показниками навчальності. 

 

Крок 4. 

Проаналізуйте пропоноване психологічне поняття “навченість” з погляду його 

змістовної адекватності.  Знайдіть ПОМИЛКУ. 

Навченість – це: 

А результат учіння, що виявляється у розвитку особистості, інтелекту людини, 

засвоєння знань, оволодіння вміннями і навичками 

Б відносно стійка властивість особистості, суттєвим компонентом якої є здатність до 

навчання 

В сприйнятливість до засвоєння знань і способів навчальної діяльності 

Г індивідуальні особливості швидкості та якості засвоєння учнем знань, умінь та 

навичок у процесі навчання 

 

Файл 4. ІНДЗ 

Як співвідносяться учіння і розвиток учня? [18, с. 115-118]. 

У якому віці вплив учбової діяльності на інтелектуальний та особистісний розвиток 

учня є найбільшим? Чому? 

Поясніть, у чому полягає особливість учбової діяльності? [11, с. 26, 50, 56]. 
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Файл 5. 

Познайомтеся із чинниками учіння, наведіть приклади їхньої дії у реальному 

навчальному процесі.  

Чинники учіння: 

1) внутрішні: а) увага; б) настанова як прояв психологічного змісту взаємодії потреби 

та ситуації її задоволення; в) рівень розвитку психічних пізнавальних процесів та 

індивідуально-типологічних особливостей; г) особиста мотивація. 

2) зовнішні: а) зміст навчання; б) форма навчання – предметна, образно-символічна; 

 в) трудність навчання, що впливає на ефективність запам'ятовування, його швидкість, 

точність; г) значущість навчання: пізнавальна, практична, моральна, естетична, соціальна, 

педагогічна; д) осмисленість навчання, тобто встановлення істотних зв'язків між новими 

знаннями і вже набутими знаннями, уміннями і навичками; е) структура матеріалу;  

ж) рівень системності матеріалу, обсяг, емоційні особливості тощо [15 , с.265]. 

 

Папка ІІ.2. Види учіння та структура учбової діяльності 

Файл 1.  
Учіння розглядається як єдність внутрішньої і зовнішньої активності суб’єкта.   

А.В. Петровський виділяє первинне і вторинне учіння. При  первинному учінні 

основним способом набуття життєвого досвіду є зовнішня (предметна) діяльність, коли 

нове засвоюється шляхом спроб і помилок (у психіці ще не сформовані нові поняття, 

уявлення, операції). Вторинне учіння є вищим способом научіння, внутрішньою 

гностичною діяльністю (научіння через осмислення, засвоєння мови, внутрішні розумові 

дії тощо). 

 

Отже, встановіть відповідність видів активності людини в процесі учіння та 

особливостями їх виявів у діяльності. 

 
Види активності 

суб’єкта  

 Особливості виявів активності у діяльності 

А  зовнішня 

(практична, 
предметна) 

активність 

 
Б  внутрішня  

(гностична) 

активність 
 

  

 1 учитель пояснював зміст завдання, демонстрував 

зразки, а учні уважно слухали, спостерігали, а потім 
розглядали елементи об’єкту 

 

2 після пояснення нового матеріалу вчителем  учні 
повністю зрозуміли інформацію і частково її 

запам’ятали 

 
3 семикласник здійснив поділ тексту на смислові 

частини з метою створення його логічної схеми 
 

4 на початку навчання письму школяр при написанні 

перших літер здійснює багато зайвих рухів головою, 
ногами, нахиляє у різні боки корпус тіла тощо 

 

5 молодший школяр з адекватною самооцінкою виявляє 
самостійність при виконанні учбових завдань 

 

6  дитина навчилася схоплювати предмет і здійснювати 

з ним різні маніпулятивні дії 

 

7 виконавши завдання, школяр почав порівнювати 
одержаний результат із заданим зразком 

 

8 мріючи про своє майбутнє, старшокласник почав 
свідомо готуватися до оволодіння обраною професією 

Відповіді: А___, Б___. 
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Файл 2.  

Встановіть відповідність видів учіння (за І.І. Ільясовим) та їхніми специфічними 

ознаками.  
 

Класифікація та 

види учіння  

Характерні особливості видів учіння  

А  за видом 

набутого і 

конкретного 
досвіду учіння 

може бути 

засвоєнням 
чуттєвого чи 

раціонального 

досвіду 
 

Б за умовами 

перебігу учіння 
може бути 

організованим чи 

стихійним 
 

В за характером 

перебігу учіння 
буває довільним чи 

мимовільним 

1 групова діяльність, що охоплює викладання та учіння 

з метою передавання досвіду наступникам 

 

2 учіння, в процесі якого формується здатність до 

розрізнення і розпізнавання образів сприймання 

(кольорів, звуків) 

 

3 активне засвоєння соціального досвіду, учіння, 

обумовлене певною метою, здійснюване завдяки 
вольовим зусиллям суб’єкта  

 

4 спонтанне, безсистемне, несистематичне учіння при 
взаємодії з іншими людьми внаслідок включення в різні 

види діяльності, накопичення досвіду дій з різними 

предметами 
 

5 нецілеспрямоване випадкове учіння, у якому не 

ставиться мета чомусь навчитися або засвоєння того, 
що безпосередньо пов’язане із нагальними потребами, 

прагненнями, інтересами  

 

6  розв’язання актуальних для людини завдань, 

осягнення знань про свій інтелект та інтелектуальну 

діяльність, пам’ять, мислення 
 

Відповіді: А___, ___. Б___, ___. В____, ___. 

 

Файл 3. 

Охарактеризуйте структуру учбової діяльності [11, с. 39-46; 18, с. 95-115]. 

 

Файл 4. 

Г. Костюк, А. Юров, О. Щербаков виділяють у структурі учіння такі компоненти як 

спонукальний, програмно-цільовий, дієво-операційний, контрольно-регулювальний. 

 

Установіть відповідність цих компонентів учіння як явища та змістових 

характеристик, властивих кожному компоненту. 
Компоненти 

учіння як явища 

 Змістові характеристики учіння 

А  спонукальний 

 
Б  програмно-

цільовий 

 
В дієво-

операційний 

 
Г  контрольно-

регулювальний 

1  цей компонент включає в себе оцінювання результату, 

контроль і самоконтроль діяльності учіння 

 

2  завдяки цьому компоненту здійснюються певні дії 

(перцептивні, мнемічні, предметні, мовні, розумові), 
впроваджуються способи здійснення учбових дій, в ході 

яких реалізується програма 

 

3  цей компонент визначає, який кінцевий результат ми 

хочемо одержати, тобто мету діяльності. На основі мети 

виникає програма дій, орієнтована на бажаний результат 

 

4  цей компонент відображує пізнавальні потреби і 

сформовані на їх основі мотиви діяльності. Від цього 
компоненту залежить динаміка процесу пізнання, його 

результативність 

  

Відповідь: А___, Б___, В___, Г___ . 

 

 

Файл 5. 

На основі результатів експериментальних досліджень Д. Ельконін і В. Давидов зробили 

висновок, що учбова діяльність як одна із форм учіння має особливу структуру, 
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компонентами якої є мотивація, учбова задача в конкретних ситуаціях, учбові дії, дії 

контролю і дії оцінювання. 
 

Встановіть відповідність названих компонентів учбової діяльності та їх змістового 

наповнення. 
Компоненти учбової 

діяльності як однієї 

із форм учіння  

 Змістові характеристики  компонентів учбової 

діяльності 

А  мотивація 

 

Б  учбова задача 
 

В учбові дії 

 
Г дії контролю 

 

Д  дії оцінювання 

1  процес порівняння із заданим ззовні зразком, 

зіставлення результатів з еталоном відповідно до певних 

критеріїв 

 

2  найменша одиниця учбової діяльності, спрямована на 

засвоєння учбового матеріалу, визначення властивостей 
тих об’єктів і явищ, які є предметом учіння 

 

3 формулювання учнем відповідей на запитання “добре 
чи погано я виконав?”, “можу я впоратися із цим 

завданням чи ні?”, “на якому етапі виконання задачі я 

знаходжуся?” тощо 

 

4 система спонук, які викликають активність учнів і 

визначають спрямованість і характер навчальної 
діяльності 

 

5  конкретне учбове завдання, що має певну мету, чітке 
формулювання змісту і вимог. Вимагає від учня значної 

розумової активності, відкриття загального способу 

розв’язування тощо 
  

Відповідь: А___, Б___, В___, Г___ , Д ___. 

 

Файл 6. 

Крок 1. 

Поясніть зміст поняття “мотивація учіння”.  

 

Крок 2. 
Мотивація учбової діяльності школярів постійно розвивається відповідно до змін їхніх 

установок, інтересів, розвитку здібностей.  

Виведіть граф-схему вікових особливостей розвитку мотивації учбової діяльності учнів 

[11, с. 40-41; 18, с.103-104]. (Див. Додаток Б) 

 

Крок 3.  

Виберіть правильну відповідь. 

Система спонук, які викликають активність учнів і визначають спрямованість і 

характер навчальної діяльності – це: а) мотив; б) ставлення до уроків; в) мотивація учіння; 

г) допитливість. 

 

Крок 4. 
А.К. Маркова виділяє дві великі групи мотивів учіння: 1) пізнавальні мотиви;  

2) соціальні мотиви. Назвіть підгрупи цих мотивів. 

 

Крок 5. 

Знайдіть відповідність між групою пізнавальних мотивів та їх змістовими 

характеристиками. 
 

Групи 

пізнавальних 

мотивів 

Змістові характеристики мотивації учіння школярів 

А широкі 
пізнавальні 

мотиви 

 
Б навчально-

1 орієнтація на засвоєння способів оволодіння знаннями; 
прагнення до пошуку нових способів роботи; аналіз власних 

помилок; самоконтроль під час роботи 

 
2 спрямованість на самостійне вдосконалення способів 



Емілія Гуцало. Педагогічна психологія: практикум 2016 

27 

 

пізнавальні 
мотиви 

 

 
В мотиви 

самоосвіти 

засвоєння знань; інтерес до додаткових джерел знань, 
засвоєння нової інформації в додаток до основної програми; 

прагнення застосовувати способи раціональної організації 

навчальної праці 
3 орієнтація на оволодіння новими знаннями; позитивна 

реакція на ускладнення вчителем завдань; звернення до 

вчителя за додатковими відомостями 

Відповідь:  А___, Б____, В_____ . 

 

Крок 6. ІНДЗ 

Поясність сутність і роль у навчальному процесі пізнавального інтересу [16, с.160-162]. 

 

Файл 7. Учбові задачі, учбові дії, контроль і самоконтроль, оцінка і самооцінка 

Крок 1. Вставити пропущені слова та пояснити твердження 

Задачі, які мають розв'язуватись учнями для того, щоб оволодіти новими знаннями, 

уміннями, формами поведінки називаються  …    . 

 

Різновидами задач є: 1)  ... , які сприяють розширенню кола знань; 2)  ...  , які пов’язані з 

передаванням інформації від одного суб’єкта до іншого, вмінням переказувати прочитане 

тощо. 

 

В учбовій діяльності школярів часто використовують задачі без надання алгоритму 

розв’язання. Завдання, в яких необхідно відшукувати нові способи розв’язування 

називаються   ...    . 

 

Крок 2. 

Виберіть відповідь, в якій правильно наведено  класифікацію типів учбових задач. 

А зовнішні і внутрішні, непроблемні і проблемні, пізнавальні, комунікативні 

Б стандартні, наслідувальні, алгоритмічні, розвивальні 

В індивідуальні, групові, соціальні, світові 

Г пізнавальні, творчі, креативні, мультимедійні 

 

Крок 3. 

Із позицій діяльнісного підходу, в учбовій діяльності виокремлюють дії цілеутворення, 

планування, програмування, виконавчі дії, дії контролю і самоконтролю, дії оцінки і 

самооцінки. Кожна, з цих дій функціонує на певному етапі учбової діяльності і реалізує 

його, характеризуючись властивими тільки їй специфічними виявами. Вкажіть, які з 

наведених дій виявляються зовнішньо, а які мають внутрішні прояви. 

 

Крок 4. 

За характером актуалізації окремих процесів у психічній діяльності школярів можна 

виокремити мисленнєві, перцептивні і мнемічні дії, які за певних умов переходять в 

операції (за С. Рубінштейном).  

Встановіть відповідність між способами учбової діяльності та їх операційною 

основою. 
Дії Операції 

А  мисленнєві дії 

Б перцептивні дії 

В мнемічні дії 

1 упізнавання 

 

2 порівняння, конкретизація 
 

3 структурування інформації 

 
4 аналіз, синтез 

 

5 ідентифікація 
 

6 збереження, відтворення 

Відповідь: А___,___, Б___, ___, В___, ___ . 
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Крок 5. 

Знайдіть помилково внесений компонент у види навчальних дій (за суб’єктом 

навчальної діяльності (учня): а) дії формування цілей; б) оцінка (самооцінка); в) контроль 

(самоконтроль); г) фрустрація; д) здійснення діяльності; ж) планування; з) програмувня. 

 

 Крок 6. 

Установіть правильну послідовність етапів навчальних дій. 
Етапи Сутність  кожного етапу 

1 

2 

3 
4 

5 

  

А перетворення (аналіз) умови завдання з метою знаходження ідеї 

розв’язку 

Б розв’язання задачі 
В аналіз розв’язку 

Г прийняття чи самостійне визначення навчально-пізнавального 

завдання 
Д складання плану розв’язання навчально-пізнавального завдання 

     Відповіді: 1___, 2___, 3__ , 4___, 5___. 

 

Крок 7. Дайте правильну відповідь на альтернативні запитання. Поясніть свою 

думку. 

Учбова діяльність складається із дій і без них не існує, хоча дії можуть існувати без 

діяльності. Так чи ні? 

 

Крок 8. 

Установіть відповідність між видами контролю та їхніми виявами в учбовій 

діяльності школярів. 
 

Види контролю Вияви дій контролю і самоконтролю 

А підсумковий 

 
Б поопераційний 

самоконтроль   

 
В перспективний 

самоконтроль 

1 школяр здійснює корекцію діяльності на кілька операцій 

вперед 

 

2 після розв’язання задачі учня навчають звіряти одержані 

результати з відповіддю у підручнику 

 

3 учень зіставляє вимоги майбутньої діяльності зі своїми 

можливостями її виконання 

 

4 першокласник написав літеру, вчитель аналізує роботу, 

показує відмінності окремих елементів від зразка. Учень 
усвідомлює недоліки  у своїх діях і надалі стежить за 

послідовністю та якістю учбових дій, миттєво виправляючи 

помилки 

Відповідь: А___, Б____, В___, ___. 

 

Крок 9. Виберіть правильну відповідь. 

Дія контролю і самоконтролю – це: 
А процес зіставлення, співвіднесення виконаних дій із заданим ззовні зразком 

Б складання плану розв’язання завдань 

В наслідування однокласників у виконанні загальних контрольних дій 

 

Крок 10. 

Вставити пропущене слово та пояснити твердження. 

 Контроль передбачає наявність процесу   ...   образу бажаного результату з реальною 

дією. 

 

Крок 11. 

       Знайдіть ПОМИЛКУ. Самооцінювання учнем учбової діяльності передбачає: 

А оцінювання результатів своєї діяльності (добре чи погано зробив?) 
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Б оцінювання суб’єктом власних можливостей (можу я впоратися з цим завданням чи 

ні?) 

В оцінювання школярем своєї діяльності на різних етапах її виконання 

Г оцінювання дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

 Крок 12. 

     Назвіть ефективні способи формування адекватної самооцінки школярів у 

навчальній діяльності (ТРИ позиції).   

А порівняння досягнень дитини з її ж попередніми досягненнями 

Б порівняння здібностей дитини із досягненнями кращих учнів 

В самооцінювання власних робіт дітьми перед перевіркою педагогом й 

обговорювання засад оцінювання 

Г порівняння успішності школяра із результатами невстигаючих учнів 

Д заохочення школяра до адекватної самооцінки підвищеними балами 

Е взаємне рецензування дітьми робіт, виконаних у класі 

 

Папка  ІІ.3. Процес засвоєння як зміст учбової діяльності учнів 

Файл 1. Процес засвоєння учнями знань.  ІНДЗ 

Крок 1. 

Проаналізуйте процес засвоєння учнями знань [1, с. 289-283; 11, с. 46-49; 16, с.213-229; 

18, с. 121-137].   

Як ви розумієте думку про те, що засвоєння досвіду має особистісну зумовленість? 

Охарактеризуйте психологічні компоненти засвоєння [11, с. 47-48; 16, с.213-229; 18, с. 

121-137]. 

 

Крок 2. 

Про який головний результат учбової діяльності школярів йдеться: “Це процес 

сприймання, перероблення, збереження одержаних знань, навичок і вмінь та 

застосування їх у нових умовах і при розв’язуванні  нових теоретичних  і практичних 

завдань”? 

А успішність та запам’ятовування 

Б засвоєння знань 

В розуміння навчального матеріалу 

Г збереження одержаної й опрацьованої інформації 

 

Крок 3. 
Знайдіть помилково внесений компонент у основні стадії засвоєння, визначені  

С. Рубінштейном: а) первинне ознайомлення з матеріалом у процесі його сприймання;  

б) осмислення сприйнятого; в) виявлення здатності учнів до розв’язування задач творчого 

типу; г) закріплення матеріалу в пам’яті учня; д) використання засвоєного матеріалу на 

практиці; е) застосування вчителем інноваційних технологій. 

 

Крок 4. 

Установіть відповідність психологічних компонентів засвоєння та їх змістового 

наповнення. 
Компоненти засвоєння Дидактичні вияви кожного компоненту 
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А позитивне ставлення до навчання 
 

Б процес безпосереднього чуттєвого 

ознайомлення з матеріалом 
 

В мислення як процес активної переробки 

отриманого матеріалу 
 

Г процес запам’ятовування і збереження 

отриманої і переробленої інформації 
 

Д  необхідність зв’язку предметної та 

образотворчої    наочності 

1 осмислення і розуміння зв’язків і відношень, включення нового 
матеріалу в систему засвоєних учнем знань 

 

2 використання прийомів мнемотехніки 
 

3 використання наочності, виховання спостережливості. Зв’язок 

предметної, зображувальної (схематичної) та словесної наочності 
 

4 засвоєння нових понять з опорою на перцептивну основу – відчуття та 

образи, що відповідають поняттю 
 

5 увага та інтерес учнів до процесу навчання. Дидактично це 

пов’язується з оптимальним для засвоєння навчального матеріалу 
учнями кожної вікової категорії темпом навчальної роботи 

Відповіді: А___, Б___, В__ , Г___, Д___.  

 

Крок 5. 

У лівому стовпчику перераховані показники засвоєння знань школярем, а у 

правому – характеристики вияву процесу засвоєння. Укажіть відповідність 

показника та його характеристики. 
 

Показники засвоєння Основні характеристики засвоєння 

1 міцність засвоєння 

 
2 керованість та 

особистісна 

зумовленість 
 

3 узагальненість на рівні 

принципу і способу дії 
 

4 готовність, повнота, 

системність 

А розуміння учнем основного правила, 

закономірності, основної стратегії дії, розуміння 
шляху здійснення дій 

 

Б легкість актуалізації знань, відтворення явищ, які 
вивчає відповідна наука у їхніх суттєвих 

взаємозв’язках 

 
В активність учня у засвоєнні; зворотній вплив 

засвоєння на формування особистості школяра 

(нових мотивів, цілей, стратегій засвоєння тощо) 
 

Г незалежність використання засвоєних знань і 

вироблення умінь від часу, різноманітності ситуацій 
та умов їх застосування 

     Відповідь:  1___, 2____, 3____, 4____.  

 

 Файл 2. Етапи становлення розумових дій за П.Я. Гальперіним 

Крок 1. Теорія поетапного формування розумових дій. ІНДЗ 

Дайте характеристику стратегії засвоєння за схемою поетапного управління 

формуванням розумових дій (П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна).  

Охарактеризуйте етапи становлення розумових дій за П.Я. Гальперіним [18, с.127-128]. 

Який етап за П.Я. Гальперіним є найбільш важливим? 

Що таке орієнтувальна основа дії? Чому важливо, щоб вона була сформована? 

Опишіть етапи переходу зовнішньої дії у внутрішню розумову дію. 

Який позитивний ефект має застосування теорії поетапного формування розумових дій 

у педагогічній практиці?  (Див. Додаток В) 

 

Крок 2. 

Встановіть правильну та логічну послідовність запропонованих стадій процесу 

засвоєння знань і навичок учнями, зважаючи на орієнтувальну основу діяльності за 

П. Гальперіним. Додайте до цифри, що вказує на правильну послідовність відповідну 

букву, що розкриває зміст кожного етапу засвоєння. 
 

Логічна 

послідовність 

стадій 

Зміст кожної стадії 
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1. 
 

2. 

 
3. 

4. 

 
5. 

А зовнішнє мовлення у формі узагальненої дії, яка ще не є автоматизованою, “згорнутою” 
 

Б ознайомлення, отримання інформації про цілі діяльності, виникнення необхідної мотивації 

 
В  внутрішнє мовлення, максимальне згортання і автоматизація дії 

 

Г  зовнішнє мовлення, під час якого дія виконується у формі проговорювання “про себе”, 
відбуваються зміни  

у напрямку узагальнення і згортання 

 
Д  матеріальна (матеріалізована) дія в розгорнутій формі, освоєння змісту дії (операцій, 

правил) виконання 

Відповідь:  1___, 2____, 3____,4____, 5____. 

 

Файл 3. 

У вивчені матеріалу учні можуть застосовувати різні стратегії навчання.  

М. Савчин виокремлює стратегії повторення, уточнення, узагальнення і перефразовування 

[16, с. 232-235]. Проаналізуйте вимоги до стратегії повторення як методу осмисленного 

запам’ятовування матеріалу і високої міцності його збереження (за Р. Павелківим) [14, с. 

232-233]. (Див. Додаток Г) 

 

Файл 4. 

Крок 1. Знайдіть ПОМИЛКУ. 

Головними умовами успішного формування умінь є: 
А усвідомлення мети завдання, розуміння його змісту і способів виконання 

Б пояснення змісту завдання, демонстрування кращих виконаних раніше завдань та 

самого виконання 

В свідоме ставлення, готовність учня до вироблення умінь, інтерес до виконання дій, 

спрямованість на розв’язання завдання 

Г тренування окремих навичок методом перебору варіантів 

 

Крок 2. 

На початку навчання письму учень при написанні перших літер здійснює багато зайвих 

рухів головою, ногами, нахиляє у різні боки корпус тіла та ін. Це призводить до 

сповільненого письма і швидкої втоми дитини. У процесі вправляння ці рухи поступово 

гальмуються, зменшується напруженість при виконанні дії, написання літер стає  більш 

швидким, легким і впевненим. 

Про який процес автоматизації дій внаслідок вправляння йдеться? 

Дайте визначення описаного компонента у структурі засвоєння. 

 

Крок 3. ІНДЗ 

Охарактеризуйте об’єктивні показники сформованості навички. Що впливає на 

ефективність вироблення навичок?  

Проаналізуйте умови вироблення, формування і закріплення навичок [16, с.226-228]. 

 

Крок 4. 

Виберіть положення, які характеризують психологічні умови формування 

навичок (ТРИ позиції). 

А цілеспрямованість, правильний розподіл вправ у часі 

Б механічне тренування навички, тривале безперервне вправляння 

В внутрішня мотивація і зовнішнє інструктування 

Г самостійний пошук учнем принципу побудови дії 

Д підбір вправ для тренування окремих навичок методом перебору варіантів 

Е поінформованість учня про результати виконання дії 

 

Файл 5 . 
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Батько задав шестирічному Юркові таку задачу: “Миколка старший за Сергійка, а 

Сергійко старший за Василька. Хто із хлопчиків самий молодший?” Юра декілька разів 

повторив задачу і ніяк не міг її розв’язати. Тоді він взяв три сірники, відламав від двох з 

них різні за величиною частини і за допомогою цих сірників правильно і швидко розв’язав 

задачу.  

Чому для розв’язання цієї задачі Юркові знадобилися сірники? Про які особливості 

розумових дій дитини свідчить цей приклад? 

 

Папка  ІІ. 4. Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю 

Файл 1. Вікова динаміка учіння. ІНДЗ 

Крок 1. 

Розкрийте вікову динаміку процесу учіння [1, с. 283-287; 11, с. 49-54]. 

Охарактеризуйте молодшого школяра як суб'єкта навчальної діяльності [13, с. 185-192; 

16, с. 171-173, 254-256]. 

Розкрийте особливості навчальної діяльності молодших школярів [13, с. 185-192].  

У чому полягають особливості навчання підлітків? [11, с. 51-52; 16, с. 256-258].  

Які основні завдання організації навчання старшокласників? [11. с. 53-54; 16, с. 258-

259].  (Див. Додаток Д) 

 

Крок 2. 

Знайдіть правильне твердження щодо динаміки розвитку навчальної діяльності 

школяра. 

А здатність школяра до учіння розвивається сама собою 

Б навчальна діяльність школяра зазнає постійних змін, перебуває у безперервному 

розвитку 

В повноцінна структура навчальної діяльності школяра формується лише у старшому 

шкільному віці 

 

Файл 2. 

Дайте правильні відповіді на альтернативні запитання. Обґрунтуйте. 
 Головною рушійною силою навчальної діяльності молодших школярів є допитливість, 

а у підлітків – інтереси. Так чи ні? 

       

Ефективність оволодіння учбовою діяльністю залежить від змісту матеріалу, 

конкретної методики навчання та форм організації цієї діяльності у школярів. Так чи ні? 

Навчальна діяльність у 3-4 класах ще не є по-справжньому індивідуальною; а підлітки є 

повноцінними суб’єктами індивідуальної форми навчальної діяльності, володіють різними 

видами самоконтролю. Так чи ні? 

 

У багатьох підлітків знижується інтерес до навчання, а школа перестає бути центром 

особистісного інтелектуального, соціального (морального, духовного) життя. Так чи ні? 

 

Несформованість  навчальної діяльності підлітків сприяє задоволенню їхньої потреби у 

самоствердженні, здатності до змагання. Так чи ні? 

Підлітків приваблює можливість самотужки організовувати пізнавальну діяльність за 

межами школи. Так чи ні? 

 

У підлітків активно розвивається логічне, теоретичне мислення, вдосконалюється 

процес засвоєння наукових понять, що сприяє вищій формі  інтелектуальної діяльності. 

Так чи ні? 
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Життєві плани старшокласників орієнтуються на сферу діяльності, у якій вони можуть 

досягти високих результатів, здобути визнання, стати професіоналами. Так чи ні? 

 

Файл 4. 

Вставити пропущені слова та пояснити твердження 

 

 У   ...   віці школяр оволодіває новими знаннями, уміннями розв’язувати різноманітні 

завдання, отримує радіть від навчального співробітництва, приймає авторитет учителя.  

 

У  ...   віці знижується інтерес до навчання, а школа перестає бути центром 

особистісного й інтелектуального, соціального життя. Проте учнів приваблюють 

самостійна робота на уроках, складний навчальний матеріал, можливість самотужки 

організовувати пізнавальну діяльність.  

 

У  ...   віці спостерігається виникнення нових інтересів у навчально-професійній 

діяльності, характер навчання зумовлюється потребою у самовизначенні. Спостерігається 

розвиток самостійності, творчого підходу до розв’язання життєвих проблем. 

Діти   ...   віку  часто виявляють більш критичне ставлення до продуктів учбової 

діяльності інших учнів, ніж до  своїх, бо, коли вони втратили час і сили на свою роботу, 

останнє  викликає у них   ...  самооцінку.  

 

Файл 5. 

Установіть відповідність між конкретним віковим етапом та  психологічними 

особливостями школярів як суб’єктів навчальної діяльності. 
 

 Віковий 

період 

 Вікові аспекти навчання 

А молодший 
шкільний вік 

 

Б підлітковий 
вік 

 

В старший 
шкільний вік 

1 учбова діяльність набуває учбово-професійного характеру. Провідним мотивом навчання є мотив 
досягнення.  

Навчальна діяльність та самоосвіта розглядаються як засіб реалізації життєвих планів. Усі мотиви 

стають смислоутворювальними. Основою навчання є систематизація, розширення, доповнення 
індивідуального досвіду, уміння аналізувати ситуацію, приймати рішення 

 

2 набувають стійкості пізнавальні мотиви. Цей вік сприятливий для розвитку широких пізнавальних 
інтересів, міцніє інтерес до способів набуття знань, розвиваються мотиви самоосвіти, 

самоствердження, самостійності 

 
3 формуються навчальні навички і уміння, розвиваються форми теоретичного мислення, 

закладаються передумови самостійної орієнтації у навчанні тощо 

 
4 школяр має позитивне ставлення до школи, широкі інтереси, виявляє допитливість, однак 

мотивація учіння нестійка, орієнтована лише на результат 
 

5 якісні зміни виникають у цілеутворенні. Учень сам вміє визначити мету, планує свою роботу, 

утворює ієрархію цілей, однак досягнення цілей виявляється нерівномірно із різних навчальних 
дисциплін 

 

6 виникає прагнення усвідомити свій стиль учбової діяльності, свої недоліки. Взаємини з учителями 
набувають ділового характеру 

Відповідь: А __, __.  Б__, __. В__, __. 

 

Папка  ІІ. 5. Самостійна робота учнів  

 

Файл 1. Вміння самостійно вчитися.  ІНДЗ [1, с. 287-289; 11, с. 54-57; 16, с. 182-183; 

18, с. 137-145]. 

Розкрийте поняття “уміння вчитися”. Що означає вміння вчитися самостійно?  

Розкрийте психологічні умови формування вміння вчитися. 

Сформулюйте вимоги, яким має відповідати самостійна робота учнів при виконанні 

домашніх завдань [18, с. 138-139]. 
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Проаналізуйте вікову динаміку формування вміння самостійно вчитися в умовах 

шкільного навчання [18, с. 137-143]. (Див. Додаток Е) 

Проаналізуйте умови формування здатності школярів самостійно керувати учбовою 

діяльністю. 

 

Крок 2. 

Знайдіть ПОМИЛКОВЕ твердження щодо самостійної учбової діяльності 

школярів. 

А самостійна робота – це вища форма учіння школяра, форма самоосвіти 

Б  самостійна робота є похідною від правильно організованої учбової діяльності учня 

на уроці 

В  поняття самостійності пов’язане із самостійним виконанням учнем окремих 

домашніх завдань 

Г  самостійна робота – це форма роботи за індивідуальними планами 

Д самостійна робота – це організована самим школярем діяльність під впливом його 

пізнавальних мотивів в раціональний час, в умовах самоконтролю, опосередкованого 

впливу та безпосередньої роботи вчителя на уроці  

    Е розвиток самостійності – це перехід учня від діяльності під контролем вчителя до 

такої діяльності, коли школяр починає діяти під власним контролем 

Папка  ІІ. 6. Низька результативність в учінні 

Файл 1. Неуспішність учіння. ІНДЗ 

Назвіть соціальні, біологічні та педагогічні причини неуспішного учіння школярів (Див. 

Додаток К). 

Проаналізуйте суб’єктивні та об’єктивні причини негативного ставлення учнів до 

навчання  [1,с. 289-295; 11, с. 57-61; 16, с. 253-254.]. 

Відповідно до визначених причин низької результативності в учінні назвіть шляхи 

попередження її в учнів [11, с. 57-61; 16, с.253-254; 18, с.189-197]. 

Розкрийте психологічні основи роботи із неуспішними у навчанні дітьми [11, с. 57-61; 

16, с. 253-254]. 

Розробіть програму  ефективної поведінки педагога із подолання неуспішності у 

навчанні [11, с. 57-61; 16, с. 253-254]. 

 

Файл 2. 

Знайдіть відповідність між групою  невстигаючих учнів та їх змістовими 

характеристиками, додавши до цифри групи  букву з правильною відповіддю. 
Група 

невстигаючих 

учнів 

Змістові характеристики групи невстигаючих учнів 

1 педагогічно або 

соціально запущені 
діти 

 

2 розумово відсталі 
діти 

 

3 ослаблені діти 
 

4 діти із 

несформованими 
розумовими 

навичками, 

операціями, з 
недоліками у 

розвитку вищих 

психічних функцій 
 

А діти цієї групи перенесли захворювання в ранньому 

віці, що загальмувало нормальний розвиток мозку 
(нездатність до складних форм абстракції та 

узагальнення; патологічна інертність вищих нервових 

процесів, низька здатність до навчання) 

 

Б діти цієї групи під впливом захворювання мають 

низьку працездатність, добре сприймають навчальний 
матеріал лише протягом 20-30 хв. і зовсім не можуть 

працювати на останніх уроках 

 

В діти цієї групи здатні виконувати завдання тільки 

раніше опанованими способами, довго вникають в 

умови завдань, поволі їх розв'язують, перше знайдене 
рішення вважають остаточним. Іноді прагнуть виконати 

завдання швидше, абияк, не перевіряючи, чи правильно 

все зроблено. Часто вони несамостійні 
 

Г дітей цієї групи характеризують недостатня мотивація 

учіння, інтелектуальна пасивність, несумлінність, 
недбалість. У роботі з ними необхідно виявляти 

турботу, створювати їм умови для виконання уроків, 
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розвивати мотивацію навчальної діяльності, 
підвищуючи статус у класі, поліпшувати їхнє ставлення 

до учіння 

Відповідь:  1___, 2____, 3____, 4____. 

 

Файл 3. 

Крок 1. 
Ю.Б. Зотов сформулював дії вчителя, які становлять систему роботи з учнями, які не 

встигають: 

1) вивчити можливі причини неуспішності і по можливості нейтралізувати їх; 

2) допомогти учням у плануванні режиму дня, встановити тісний контакт із батьками, 

для того щоб вони могли допомогти школяреві; 

3) створювати ситуації успіху відсталим учням; 

4) навчати школярів прийомів самостійної роботи; 

5) організувати постійний контроль за навчальною діяльністю учнів; 

6) організувати систематичні додаткові заняття; 

7) індивідуалізувати роботу з учнями на уроках, а також у виконанні домашніх завдань; 

8) знайти оптимальне поєднання допомоги з боку інших учнів. 

Поясніть, у чому полягає доцільність запропонованих дій [10, с. 34 ].   

 

 

Крок 2. 
В.М. Поліщук пропонує наступні способи подолання неуспішності: 1) з'ясування 

мотивації учіння; 2) оптимальна організація та контроль навчального процесу;  

3) дифере-нційований підхід; 4) система учнівських доручень; 5) похвала; 6) співпраця з 

батьками; 7) культивування позиції про соціальну важливість навчання, яке не лише 

цікаве, а часто є важкою наполегливою працею [15].   

Наведіть приклади застосування цих способів у практиці навчально-виховного процесу  

школи. 

 

Крок 3. 

Назвіть педагогічно грамотні прийоми корекції неуспішності навчання, 

виокремивши їх  із загального списку прийомів:  

А формування навичок навчальної праці і мислення 

Б намагання підвищити відповідальність дитини матеріальним заохоченням 

В змінення мотивації навчання 

Г використовування погроз, покарання, недоброзичливої критики 

Д застосування дисциплінарного впливу директора навчального закладу 

Е  передбачення завдань зі зниженою складністю, формування позитивного ставлення 

до самостійної  праці 

Ж ігнорування функціональної слабкості вищої нервової діяльності школяра 

К дотримання відповідності зростання вимог до дітей зростанню їхніх можливостей 

реалізувати ці вимоги; застосування прийоми підказок, навідних відповідей 

 

ІІІ. БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ 
 

Папка ІІІ.1. МОЗКОВИЙ ШТУРМ  

Файл 1. “Мозковий штурм” з теми  

“Формування навчальних компетентностей учнів”  
Підготуйте матеріал для участі в навчальному занятті, яке буде проводитись за методом 

“мозкового штурму” з теми “Формування навчальних компетентностей учнів” 

Підготовча робота: напередодні студенти поділяються на три групи – 1. “Знання 

учнів”. 2. “Уміння учнів”. 3. “Навички учнів”. На основі аналізу літератури кожній групі 
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необхідно підготувати відповіді на одне загальне запитання й на запитання для кожної 

групи. 

Загальне питання: 

Чим обумовлений саме такий порядок, коли ми говоримо про формування:  

1) знань, 2) умінь і 3) навичок учнів? 

 

Запитання групі “Знання учнів”: 

Що таке знання і чим воно відрізняється від незнання?  

Де межа між знанням і незнанням?  

Які знання покликана давати школа – наукові чи життєві?  

Що ми вкладаємо в поняття «глибина» та «міцність» знання, як ми це оцінюємо?  

 

Запитання групі “Уміння учнів”: 

Що таке вміння і чим воно відрізняється від знання?  

Коли ми з упевненістю кажемо, що учень “уміє те то й те то”?  

Наведіть приклад якого-небудь навчального вміння. Покажіть на прикладах етапи 

формування вміння. 

 

Запитання групі “Навички учнів”: 

Що таке навичка і чим вона відрізняється від звички?  

Простежте етапи формування навичок на прикладі.  

Чи можна мати навчальні навички без знань і вмінь?  

Запропонуйте способи відстеження процесу формування навичок. 

 

Порядок проведення   

Усі учасники розподіляються на свої творчі групи. Після деякого обговорення вони 

повинні бути готові: 

Зробити повідомлення на задану заздалегідь тему та дати кваліфіковані відповіді на 

запитання представників інших творчих груп.  

Висловити пропозиції про те, як можна поліпшити роботу на уроці, якщо чітко 

формулювати цільові настанови уроків: що саме формується, чи адекватні методичні 

засоби для цього застосовуються, як перевірити ефективність роботи вчителя на уроці.  

За підсумками проведення повинні бути сформульовані рекомендації про те, як 

здійснювати педагогічну діяльність на уроках з урахуванням: 

–  взаємозв'язку загальної мети школи та цілей уроку;  

–  здібностей учнів і можливостей їхнього розвитку;  

–  методів і прийомів формування знань, умінь і навичок (Т. Чернігова). 

 

Файл 2. Психологічна інтерпретація 

Поясніть, як ви розумієте подані  нижче думки: 
      “Хай учитель запитує в учня не тільки слова завченого уроку, але й саму сутність його, 

й оцінює користь, яку він приніс, не за показником 

пам'яті свого вихованця, а за його життям” (Мішель Монтень). 

      “ У школах усіх потрібно вчити всього... ” (Ян Амос Коменський). 

      “Які діти народжуються, це не від кого не залежить, але щоб вони шляхом 

правильного навчання зробились хорошими – це залежить від нас” (Плутарх).  

 “Людина  є водночас тим ким вона є, і тим, ким вона прагне бути” (А. Маслоу). 

 

Файл 3. Психологічні  задачі 

Батько задав шестирічному Юркові таку задачу: “Миколка старший за Сергійка, а 

Сергійко старший за Василька. Хто із хлопчиків самий молодший?” Юра декілька разів 

повторив задачу і ніяк не міг її розв’язати. Тоді він взяв три сірники, відламав від двох з 
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них різні за величиною частини і за допомогою цих сірників правильно і швидко розв’язав 

задачу.  

Чому для розв’язання цієї задачі Юркові знадобилися сірники?  

Про які особливості розумових дій дитини цей приклад? 

 

У дослідженні А.О. Смирнова групі школярів давали для заучування різні 

прикметники, а відразу після цього – другий ряд слів. Після заучування другого ряду слів 

перевіряли, скільки прикметників запам'ятали діти. В іншій групі школярам давали 

п'ятихвилинну перерву між заучуванням першого та другого ряду слів. Виявилося, що 

школярі, які вчили ряди слів без перерви, відтворили на 25% менше прикметників, ніж 

діти, які мали невелику перерву. У другому досліді після заучування прикметників дітям 

давали ряд чисел. У цьому випадку відтворення ряду слів знизилося лише на 8%. У 

третьому досліді після заучування слів йшла складна розумова робота – розв'язання 

складних математичних задач. Відтворення слів знизилося на 16%. 

Поясніть результати дослідження. 

 

ІV. БЛОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
    

Папка ІV.1.  

Науково-аналітичне завдання “Класифікація мотивів навчання” 

 Файл 1. 

Спираючись на описи різновидів навчальних мотивів, представлених в таблицях, 

наведіть приклади їх виявів у реальній педагогічній практиці  (на основі спостережень під 

час безвідривної навчально-виховної педагогічної практики).  

Спрогнозуйте, яким чином різні мотиви навчання  впливають на успішність школярів, 

їхнє ставлення до навчання. 

Існують різні класифікації навчальних мотивів:  

      

    А) 1-й підхід  

Внутрішні мотиви Зовнішні мотиви 

Специфіка: мотиви, пов'язані із самим процесом навчальної 
діяльності 

Мотиви, пов'язані з результатом навчальної діяльності 

Види: прагнення дізнаватися нове (пізнавальний інтерес). 

Радість від подолання труднощів 

Мотиви самоосвіти.  

Мотиви престижу й інші соціальні мотиви. 
Мотиви уникнення неприємностей.  

Ігровий мотив 

 

     Б) 2-й підхід (автор А. К. Маркова) 

 Мотиви, що безпосередньо 

спонукають 

учбову діяльність 

Перспективні мотиви,  що   

спонукають 

учбову діяльність 

Мотиви, що спонукають інтелектуальну  

активність 

Засновані на емоційних виявах 
особистості (яскравість, новизна, 

цікавість, привабливість особистості 

педагога, прагнення одержати нагороду, 

похвалу,  

 страх одержати негативну оцінку, 

небажання бути об'єктом обговорення в 
класі) 

Засновані на розумінні значимості 
знання взагалі  

й навчального предмета зокрема 

(прикладний характер знань, 

зв'язування навчального предмета з 

майбутнім самостійним  

життям, розвинене почуття 
відповідальності, очікування 

нагороди в перспективі) 

Засновані на одержанні задоволення від самого 
процесу пізнання (інтерес 

 до знань, допитливість, прагнення розширити 

свій культурний рівень, захопленість самим  

процесом розв’язання  

учбово-пізнавальних 

 завдань) 

      

 

     В) 3-й підхід (автор П. М. Якобсон) 

 

Мотивація негативного характеру, 

пов'язана з мотивами, закладеними 

поза самою навчальною діяльністю 

Мотивація позитивного характеру, 

пов'язана з мотивами, закладеними 

поза самою навчальною діяльністю 

Мотивація, що лежить у самій навчальній  

діяльності й 

 безпосередньо пов'язана  

з метою навчання 
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Усвідомлення певних незручностей і 
неприємностей, якщо не буде вчитися 

(докори батьків і вчителів, страх 

покарання) 

Схвалення оточуючих, почуття 
відповідальності, 

благополуччя, побудова майбутньої 

кар'єри, прагнення  зайняти 
лідируючу позицію в класі 

 

Розширення кругозору, здобуття  знань, 
задоволення допитливості, реалізація своїх 

здібностей, вияв інтелектуальної активності [12, 

с.71-73]. 

 

Файл 2. 

Розгляньте таблицю і поясніть суть причин, ознак і способів подолання  

низької мотивації  [11, с.32-33]. 

      Класифікація найхарактерніших психологічних причин низької мотивації 

навчання, їхні ознаки та способи подолання 
 

Причина Ознаки Способи подолання 

Погане здоров'я. Швидко стомлюється або до кінця уроку, або 
після перших уроків. Часто пропускає заняття. 

Спостереження у лікарів, полегшений режим. 

Не враховуються 
індивідуальні 

особливості нервової 

системи учня. 

Учень не встигає виконати завдання у 
запропонований час, болісно реагує на невдачі 

тощо. 

Допомогти дитині вивчити свої особливості й навчити їх 
враховувати у процесі діяльності. Вчителеві дотримува-

тися певних правил у роботі з такими дітьми (наприклад, 

не ставити їх у ситуацію миттєвої відповіді). 

Відсутність мотивації 
досягнення успіху. 

Низька самооцінка, нерішучість, не виявляє 
ініціативи, не впевнений у своїх силах. 

Підвищити самооцінку дитини, сприяти формуванню 
мотивації. 

Несформованість 
прийомів навчальної 

діяльності. 

Не володіє способами навчальної роботи 
(наприклад, не вміє працювати з підручником, 

не контролює своєї роботи). 

Навчити основних прийомів навчальної діяльності. 

Недоліки в розвитку 

пізнавальних 
процесів. 

Не може зосередитися, погана пам'ять, зазнає 

труднощів при вирішенні завдань тощо 

Використання коригувальних  

вправ на розвиток пізнавальних 
 процесів. 

 

Файл 3. 
Розгляньте деякі труднощі, які виникають на уроках в учнів і причини їх виникнення.  

Поясніть суть можливих причин труднощів та запропонованих рекомендацій  [11, с.33]. 

Особливості труднощів, які виникають у школярів на уроці, та їхні причини  

 

Феноменологія 

труднощів 

Можливі психологічні причини Рекомендації 

Не справляється із 

завданнями для 
самостійної 

роботи. 

1. Несформованість прийомів 

навчальної діяльності. 
2. Низький рівень довільності. 

3. Інші психологічні причини. 

1. Виконання спеціальних 

коригувальних вправ. 
2. Урахування при навчанні 

індивідуальних особливостей 
учня. 

Постійно 

перепитує вчителя. 

1. Низький рівень обсягу уваги. 

2. Слабкі концентрація та 

стійкість уваги. 
3. Низький рівень переключення 

уваги. 

4. Низький рівень розвитку 
довільності. 

  

Постійно 

відволікається на 

уроках. 

1. Несформованість ставлення до 

себе як школяра. 

2. Індивідуально-типологічні 
особливості. 

3. Несформованість прийомів 

навчальної діяльності. 
4. Відсутність мотивації на-

вчання. 

1.Стимуляція пізнавальної 

активності. 

2.Корекція індивідуально-
мотиваційної сфери. 

3. Урахування 

 індивідуальних  
особливостей у процесі  

навчання. 

Відчуває страх 
перед учителем. 

1. Занижена самооцінка. 
2. Можливі помилки сімейного 

виховання. 

3. Індивідуально-типологічні 
особливості особистості. 

4. Інші психологічні причини. 

1. Корекція індивідуально-
мотиваційної сфери. 

2. Робота з батьками. 

3. Урахування  
індивідуальних особливос- 

тей у навчально-виховному 

процесі. 

Коментує оцінки та 
поведінку вчителя 

своїми 

зауваженнями 

1. Можливі помилки сімейного 
виховання. 

2. Особливості розвитку Я-

концепції. 
3. Інші психологічні причини 

1. Робота з батьками. 
2. Корекція індивідуально-

мотиваційної сфери 
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V. БЛОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
       Папка V.1.  

Файл 1. 

Крок 1. Вставити пропущені слова та пояснити твердження 

Людині притаманні такі основні види учіння та научіння як: 1)  ...   – миттєве 

автоматичне пристосування організму до конкретних умов життя на основі генетично 

запрограмованих форм поведінки; 2)    ...   – виникнення нових форм поведінки як 

умовних реакцій на раніше нейтральний стимул; 3)    ...    – поступове оволодіння певною 

формою поведінки шляхом спроб і помилок. 

Вищими способами научіння є: а) вікарне учіння – засвоєння форм поведінки інших 

людей через пряме зорове …      ; б)    …    учіння – набування людиною нового досвіду 

через засвоєння мови та …  . 

Наведіть приклади видів учіння. 

 

Крок 2. 

Назвіть групу, в якій наведені характеристики одного з вищих способів научіння – 

вербального.   
А виникнення нових форм поведінки як умовно-рефлекторних реакцій організму на 

стимул; сприйняття стимулу організмом, в якому запрограмовані основні елементи 

майбутньої реакції 

Б пряме спостереження за поведінкою і діяльністю інших людей, в результаті чого 

людина переймає і засвоює форми поведінки тих, за ким спостерігає 

В набування людиною нового досвіду через засвоєння мови та спілкування; передача 

знань, навичок іншим людям, оволодіння уміннями і навичками на основі їх словесного 

представлення 

Г послідовне випробовування організмом реакцій та автоматичне оцінювання 

досягнутого результату, закріплення його у досвіді методом проб і помилок 

 

Крок 3. 

Знайдіть помилково внесений компонент у перелік рівнів учіння: сенсорний, 

моторний, сенсомоторний, когнітивний, емоціональний, метакогнітивний. 

 

     Папка V.2.  СКЛАДАННЯ ОПОРНИХ СХЕМ ЗА ПЕРШОДЖЕРЕЛАМИ 

 

Файл 1. 

Задати графічну схему матеріалу для самостійного вивчення 

Види учіння та структура учбової діяльності учнів  [1, с. 273-280; 11, с.39].         

Історія психології учіння. Концепції учіння [1, с.. 267- 273; 11, с.32-39; 18, с. с.86-91]. 

Розкрийте навчально-інтелектуальні та соціальні механізми процесів учіння і научіння 

[16, с.149-150]. 

Які є типи та види навчальної мотивації? [11, с.40-41; 16, с. 157-160]. 

Які існують основні види соціальних мотивів навчання? [ 16, с.161]. 

Відтворіть логіку розвитку мотивів учіння в ході шкільного навчання [16, с. 157-160]. 

Охарактеризуйте психологічні умови розвитку  спонукальної сфери школяра [16, с. 

162-164, 288-295]. 

Процес  засвоєння як зміст учбової діяльності учнів [1, с. 280-283; 11, с.46-49].       

Розкрийте психолого-педагогічні умови ефективного засвоєння знань [16, с. 160-162]. 

Охарактеризуйте основні види навчальних дій і їх складових [16, с.  164-166]. 

Особливості оволодіння учнями учбовою діяльностю [1, с. 283-287; 11, с. 49-54].       

Як відбувається формування понять у процесі навчання? Розкрийте основні етапи 

формування в учнів понять під час навчального процесу. 

У чому полягає специфіка кожного етапу засвоєння знань? [11, с.42; 16, с. с.213-217].  
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Проаналізуйте психологічні умови розуміння учнями навчального матеріалу [16, с. 220-

223].  

Охарактеризуйте основні шляхи та етапи формування вмінь [16, с. 224-226]. 

Проаналізуйте різні стратегії навчання, які можуть використовувати учні у вивчені 

матеріалу з різних сфер на різних рівнях навчання [16, с. 232 -235]. 

Розкрийте психологічні аспекти формування навичок і вмінь. Проаналізуйте етапи 

роботи вчителя з формування навичок. 

Механізми самооцінки, самоконтролю та саморегуляції учіння як вираження процесу 

перетворення учня на суб’єкта власної навчальної діяльності. 

Сформулюйте вимоги, яким має відповідати самостійна робота учнів при виконанні 

домашніх завдань. Проаналізуйте вікову динаміку формування вміння самостійно вчитися 

в умовах шкільного навчання [18, с. 137-143]. 

Самостійна робота учнів. Зверніть особливу увагу на поняття “самостійна робота”, 

“розумова самостійність”, дізнайтеся про рівні розвитку самостійності, актуальний і 

перспективний рівні розвитку самостійності, рефлексивне ставлення особистості до своїх 

дій, про поняття “самоуправління” [1, с. 287-289; 11, с. 54-57].       

 

VІ. БЛОК ПРОГРАМОВАНОГО  

ТА ЗМІСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

Тестові завдання для самоперевірки 

 

Виберіть правильні відповіді. 

1. Учіння доцільно розглядати як: 
А сприйнятливість до засвоєння знань і способів навчальної діяльності 

Б активну цілеспрямовану діяльність школярів, яка полягає у засвоєнні знань, навичок 

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

В відносно стійку властивість особистості, суттєвим компонентом якої є здатність до 

навчання 

Г оптимальне пристосування організму до ситуації, результат, що закріплюється у 

досвіді методом проб і помилок 

 

2. Основним змістом учіння є: 
А створення умов діяльності 

Б засвоєння знань, умінь та навичок 

В спонтанне оволодіння досвідом 

Г оволодіння процесуальними діями у грі, спорті або у праці 

 

3. Учіння в умовах організованого навчання набуває форм: 
А учбової діяльності учнів 

Б навчальної діяльності вчителя 

В засвоєння досвіду в процесі професійної діяльності 

 

4. Виберіть відповідь, у якій правильно перераховані структурні компоненти 

учбової діяльності. 
А мотивація, зворотній зв’язок, самоконтроль, переконування 

Б мотивація; учбові задачі; учбові дії; контроль та самоконтроль; оцінка та самооцінка 

В учбові дії, рефлексія, довизначення задачі, самооцінка, зараження 

 

5. Яке з тверджень поняття “мотив навчання” є правильним? 

А мотиви навчання – це заходи, які спрямовані на активізацію навчальної діяльності 

учнів 
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Б під мотивами навчання необхідно розуміти внутрішні психічні сили, які стимулюють 

навчально-пізнавальну діяльність людини 

В найімовірніше, що мотиви навчання включають в себе такі чинники, як добір 

ефективних методів та засобів навчання, цілеспрямовану діяльність педагога 

Г мотиви навчання –  це ті фактори, які сприяють оптимальній організації діяльності 

учнів у процесі навчання 

 

6. Провідним мотивом навчальної діяльності, що забезпечує ефективність процесу 

навчання, є: 
А потреба підвищити статусну позицію у групі 

Б потреба визнання й високої оцінки 

В прагнення  ставити викладачам провокаційні запитання, спрямовані на їхню 

дискредитацію  

Г прагнення  одержати нові знання й уміння    

7. Навчальна учбова дія є: 
А одиницею діяльності; способом відкриття певних закономірностей, взаємозв’язку 

особливих і одиничних явищ 

Б фактором розвитку дитини; зіставленням одних понять та явищ з іншими 

В внутрішньо мотивованою системою вчинків суб’єкту діяльності 

 

      8. Яке психологічне поняття визначають як зіставлення результатів 

вимірювання показників продукту діяльності з еталонним їх значенням відповідно 

до певних критеріїв? Із запропонованих відповідей виберіть правильну. 

А програмування і алгоритмізація 

Б контроль і самоконтроль 

В аналіз і корекція 

 

9. Виберіть відповідь, в якій перераховані основні функції оцінювання. 

А контролююча, навчальна, виховна,  матеріальна 

Б діагностично-коригуюча, навчальна, проблемна, афективна 

В контролююча, навчальна, діагностично-коригуюча, стимулюючо-мотиваційна, 

виховна 

ДОДАТОК А 

Матеріали першоджерел 
 

Поняття про учіння 

Учіння розвивається разом зі зміною типу, форми та інших характеристик діяльності. 

Перетворення учіння на навчальну діяльність, а научіння – на навчання зумовлене 

необхідністю підготовки людини до висококваліфікованої праці. Адже способи 

використання нею знарядь не фіксуються і не передаються механізмами біологічної 

спадковості. Тому учіння є і цілеспрямованим засвоєнням індивідом історично 

сформованих способів діяльності, суспільного досвіду. 

Учіння, що відбуваються в умовах організованого навчання, набуває характеру 

навчальної діяльності – цілеспрямованого навчання, в результаті якого розвивається 

особистість, її інтелект, відбувається засвоєння знань, опанування вміннями і навичками. 

Поза навчанням (спільною діяльністю вчителя та учня) учіння та научіння є стихійними. 

Однак стихійне учіння та научіння також можуть здійснюватися успішно, про це свідчать 

трудові династії різьбярів, вишивальниць, столярів, автослюсарів, художників, музикантів 

та ін. /…/ 

Учіння може відбуватися у процесі діяльності, яка має іншу мету, (наприклад, ігрової 

чи трудової). Його результатами, як правило, є розрізнені, безсистемні знання, 
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неоптимальні емпіричні уміння і навички, оскільки за цих умов людина засвоює лише те, 

що стосується її актуальних потреб, інтересів і прагнень. 

Учіння регулюється школярем, який складає програму оволодіння знаннями і 

способами пізнання. Але воно хаотичне, непослідовне і непостійне, бо до нього учень 

звертається несистематично, а тому не може визначати процес навчання. Безперечно, 

учіння збагачує досвід дитини, є елементом навчальної діяльності, підсилює її зміст і 

полегшує її. 

Отже, учіння та научіння не завжди мають соціально організовану форму, на відміну 

від навчальної діяльності, яка організовується у суспільних інститутах (дитячому садку, 

школі, вищому навчальному закладі та ін.). Наприклад, научіння матір'ю дівчинки шиттю, 

в'язанню, приготуванню їжі, оформленню помешкання не є навчанням, а учіння дочки не 

може вважатися навчальною діяльністю. Попри те що воно здійснюється під керівництвом 

дорослого, таке научіння не має конкретної програми, яка офіційно схвалена відповідними 

державними інститутами і підконтрольна їм. 

Савчин М. В.   Педагогічна психологія: Навч. посіб. – Академвидав, 2007.. –  С.150-151. 

Чим відрізняється навчання від учіння, від учбової діяльності учнів 

 та засвоєння знань 
Навчання є системою дидактичних впливів, яка визначається змістом, методами, 

формами пред'явлення навчального матеріалу з метою його засвоєння.  

У визначенні навчання є різні відмінності, що зумовлені різними теоретичними 

підходами до розуміння його суті. Так Ю.І. Машбиць пише, що у вітчизняній та 

зарубіжній психології навчання визначають як передачу суспільно-виробленого досвіду 

підростаючому поколінню; як групову діяльність, що включає викладання та учіння; як 

єдину діяльність по відтворенню культури; як управління засвоєнням знань. /…/ 

Навчання як особливий вид групової діяльності включає навчальну й учбову 

діяльності, які мають принципову відмінність. Навчальна діяльність – це діяльність 

практична (діяльність вчителя), а учбова – теоретична (пізнавальна) діяльність учнів. 

Суб'єкти цих діяльностей розв'язують різні задачі: вчитель – дидактичні, учні – учбові. 

Ю.І. Машбиць підкреслює, що при аналізі структури навчання його слід розглядати як 

систему, що включає навчальну діяльність вчителя і навчальну діяльність учнів. Кожний з 

компонентів навчання не можна розкрити у відриві від діяльності. Навчальна діяльність 

по відношенню до учбової діяльності виступає як об'єкт управління. Автор приходить до 

висновку, що навчання слід розглядати як управління учбовою діяльністю учнів, оскільки 

цей підхід відображає психологічні механізми навчання. /…/ 

Учіння, на думку О.М. Леонтьєва, є особистісним присвоєнням знань, умінь, у процесі 

якого заданий зміст знань перетворюється через індивідуальний досвід учня, через його 

потреби та мотиваційну сферу. На думку С.Л. Рубінштейна, учіння – це своєрідне 

проходження зовнішніх умов через внутрішні. Учіння – це діяльність суб'єкта пізнання, а 

пізнання може здійснюватися у трудовій, ігровій діяльностях. Воно може протікати в 

умовах виявлення різного рівня активності і може бути спрямованим не лише на 

засвоєння досвіду, а й на формування особистісних якостей суб'єкта. 

Процес засвоєння знань, умінь та навичок відрізняється від учіння тим, що останнє 

полягає у набутті не тільки досвіду, а й у створенні себе як особистості, у виробленні 

форм поведінки. Засвоєння досвіду, як і учіння, може відбуватися у різних видах 

діяльності та при більшій або меншій активності пізнавальних процесів, можуть 

засвоюватися готові знання, не виявляючи самостійності в систематизації, класифікації та 

узагальненні їх. 

Учбова діяльність, включаючи в себе процеси засвоєння, здійснюється лише тоді, коли 

ці процеси протікають у формі цілеспрямованого перетворення навчального матеріалу або 

задачі. Учбова діяльність має всі компоненти діяльності у загальному розумінні цього 

поняття. Ці компоненти мають предметний зміст. В учбовій діяльності має бути творча 

переробка матеріалу учнем, тобто перетворення навчальних впливів. 
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      Правильно побудоване шкільне учіння полягає в організації саме учбової діяльності 

учнів. 

Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. 

Огороднійчукта ін. – К.: Просвіта, 2001. 

 

Аналізуючи учбову діяльність школярів, І. Ільясов виокремлює у ній три основні 

характеристики, які відрізняють її від учіння: 

1) спрямованість на оволодіння певним навчальним матеріалом і розв'язання різних за 

характером учбових задач; 

2) опанування науковими поняттями й узагальненими способами дій із ними; 

3) розв'язування нових задач на основі засвоєних узагальнених способів дії. 

Степанов О.М. Педагогічна психологія. Навчальний посібник. –  К.: Академвидав, 2011.  

–  С. 93-94 

 

Від інших форм учіння навчальна діяльність відрізняється спеціальною спрямованістю 

на оволодіння навчальним матеріалом і розв’язаня навчальних завдань, засвоєння 

загальних способів дій і формування наукових понять. У ній оволодіння загальними 

способами дій випереджає розв’язання завдань  

 

Види учіння 

      І.І. Ільясов розводить поняття учіння та розвиток. Він розуміє учіння на емпіричному 

рівні як здобуття досвіду, як те, що можна назвати зовнішнім по відношенню до змін, які 

будуть відбуватися у внутрішньому плані, тобто у психічних процесах, діях, операціях. Ці 

внутрішні процеси він називає розвитком. У зв'язку з тим, що у змісті поняття учіння 

залишається лише набуття зовнішнього досвіду, а до розвитку відноситься набуття 

загального досвіду, тобто загальних способів дій та операцій, це дало можливість авторові 

виділити види учіння. Так, за видом набутого пізнавального узагальненого та конкретного 

досвіду учіння може бути засвоєнням чуттєвого (екстероцептивного та 

пропріоцептивного) і раціонального (емпіричного та теоретичного) матеріалу, а також 

досвіду практичної та дослідницької діяльності, репродуктивної та творчої. Учіння можна 

розрізняти як організоване та стихійне за умовами його перебігу. Наприклад, 

проходження його в умовах допомоги та управління чи в умовах самостійного процесу. 

     За характером цього процесу І. Ільясов виділяє цілеспрямоване, довільне або 

нецілеспрямоване, мимовільне учіння як побічний продукт інших процесів та діяльностей, 

наприклад, як результат ігрової діяльності. 

     Виокремлене І. Ільясовим цілеспрямоване довільне учіння є активним учінням. 

Чеський теоретик І. Лінгарт називає його учбовою діяльністю учнів. 

Отже, поняття учіння та учбова діяльність не є тотожними. Учбова діяльність є однією 

з форм учіння. 

       Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. 

Огороднійчукта ін. – К.: Каравела, 2012. – С.273-274. 

ДОДАТОК Б 

  

Мотивація учбової діяльності 

 

Мотивація учбової діяльності у школярів не постійна, вона характеризується 

віковими особливостями. На початковому етапі шкільного навчання провідною є 

мотивація вступу до школи. Потребами, які спонукають дитину йти до школи, крім 

пізнавальної, може бути престижна (підвищення свого соціального становища), прагнення 

до дорослості, бажання стати «як усі», не відставати у виконанні соціальних ролей від 

своїх ровесників. Про сформовану мотиваційну готовність дошкільників до шкільного 

навчання свідчать їхнє ставлення до нього як до серйозної суспільно важливої діяльності, 
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бажання виконувати всі вимоги дорослих, пізнавальний інтерес до навколишньої 

дійсності, який постійно зростає, прагнення навчитися читати і писати та оволодівати 

новими знаннями і вміннями. 

Своєрідність мотивації у молодших школярів проявляється в їхній готовності 

беззаперечно виконувати всі вимоги вчителя. Значну мотиваційну роль відіграють і 

одержувані учнями оцінки. На початкових етапах навчання учні сприймають їх як оцінки 

за власне старання, а не за якість виконаної роботи. Як показали результати досліджень, 

не всі мотиви молодші школярі усвідомлюють однаково. До слабоусвідомлюваних нале-

жать мотиви обов'язку і відповідальності, престижу, хоч саме вони насправді спонукають 

до навчання. Недостатньо розвинена воля не дає змоги молодшим школярам довго 

утримувати енергію сформованого наміру. Тому перед ними необхідно ставити не складні 

і віддалені цілі, а посильні і наближені. 

У підлітковому віці спостерігається загальне зниження мотивації учіння, внаслідок 

чого учень до школи йде не тому, що хочеться, а тому, що так потрібно. З'являється 

яскраво виражена потреба у пізнанні себе й оцінюванні своєї особистості, що породжує 

підвищену чутливість до сприймання оточенням. Її результатами є високий рівень 

образливості і немотивовані бурхливі реакції на зауваження і вчинки людей. 

У зв'язку з необхідністю професійного самовизначення мотиви учіння у 

старшокласників істотно відрізняються від підліткових. З'являється вибіркове ставлення 

до навчальних предметів з погляду їх значущості для майбутньої професії. За словами 

українсько-російського психолога Лідії Божович (1908-1981), якщо підліток розглядає 

майбутнє з позиції теперішнього, то старшокласник оцінює теперішнє з позиції 

майбутнього. Підготовка до оволодіння майбутньою професією стає основним мотивом 

учіння старшокласників, їхні мотиви, пов'язані з прагненням за допомогою високих 

оцінок завоювати певне становище в класі, стають недієвими. Оцінка втрачає свою 

спонукальну силу і стає критерієм засвоєння знань.  

Степанов О.М. Педагогічна психологія. Навчальний посібник. –  К.: Академвидав, 2011.  

–  С. 103-104. 

 

Мотиви навчання (сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які викликають і 

спрямовують активність суб'єкта): 

1) за рівнем усвідомлення: усвідомлені, неусвідомлені; 

2) за результатами учіння (соціальні, корисливі, престижні); 

3) за зовнішніми (внутрішніми) впливами: 

а) внутрішні мотиви, де основним є пізнавальний інтерес (відношення до 

навколишнього світу, яке реалізується в пізнавальній діяльності); 

б) зовнішні мотиви: подобається процес навчання, учитель; бажання самоствердитись; 

оцінка; страх перед покаранням; прагнення не підвести клас; брат (сестра) добре нав-

чаються; тут навчалися мої батьки тощо; 

4) за рівнем полярності: позитивні, нейтральні, негативні; 

5) за рівнем моральності: моральні, аморальні (асоціальні); 

6) за доцільністю: виправдані, невиправдані. 

Поліщук В.М. Вікова і педагогічна психологія: навчальний посібник / В.М. Поліщук. – 

Вид. 3-тє, виправ. – Суми : Університетська книга, 2010. – 352 с. – С. 257. 

 

ДОДАТОК В 

Теорія поетапного формування розумових дій 
Згідно  теорії О.М. Леонтьєва в онтогенетичному розвитку людини здійснюються 

процеси інтеріоризації дій – поступового перетворення зовнішніх дій у внутрішні, 

розумові. На початку навчання учні мають справу з зовнішньою і матеріальною дією. 

О.М. Леонтьєв писав, що лише потім, внаслідок поступового його перетворення – 

узагальнення специфічного скорочення його ланок та змінюючи рівень, на якому воно 
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виконується, відбувається його інтеріоризація, тобто перетворення його у внутрішню дію, 

тепер вже повністю протікаючу в умі дитини. Цей процес проходить через ряд конкретних 

етапів. Перший – етап попереднього ознайомлення з дією. Учням пояснюють мету дії, 

вказують, на що потрібно орієнтуватися при виконанні дії, як її виконувати. На другому 

етапі учні вже виконують дію, але поки що у зовнішній, матеріалізованій, розгорнутій 

формі та засвоюють зміст дії. На третьому, зовнішньомовному, етапі всі елементи дії 

виражаються у зовнішньому усному або письмовому мовленні. Дія зазнає подальших 

змін, вона узагальнюється і скорочується. Четвертий етап – етап “зовнішнього мовлення 

про себе”, виконання дії супроводжується мовленням, але “про себе”. Дія зазнає ще 

більших змін в плані узагальнення та скорочення. П'ятий етап полягає у виконанні дії у 

внутрішньому плані. На цьому етапі учень може контролювати свої виконання дії, 

коректує свою дію. На завершальному етапі дія виконується ніби “з місця”, точно та не 

розтягнута у часі. 

Відповідно до визначених етапів формування розумової дії будується процес навчання.  

 

П.Я. Гальперін на початку 50-х років ХХ ст. запропонував теорію поетапного 

формування розумових дій. Він розглядав два основних ракурси для розгортання 

психічних, “ідеальних” дій: внутрішнього і зовнішнього стану суб'єкта, тобто необхідно 

пізнавати зміст не лише зовнішніх, але і внутрішніх процесів. Одиниця аналізу в цій теорії 

– дія як елемент діяльності. Будь-яка психічна діяльність орієнтувальна, оскільки 

головним життєвим завданням особистості є проблема адекватного орієнтування у своєму 

життєвому просторі у зв'язку з мінливими умовами життєдіяльності. Отже, необхідно 

з'ясувати особливості функціонування різнопланових орієнтовних систем дій, де важливе 

місце належить емоційно-вольовій сфері. Основний внесок теорії поетапного формування 

розумових дій у тлумаченні природи психічного – з'ясування способів становлення 

складних інтелектуальних дій. Дослідження П.Я. Гальперіна та його співробітників 

показали, що вирішальну роль у формуванні дії відіграє її орієнтовна основа. 

Учений створив теорію поетапного формування розумових дій. Визначив параметри 

дії: рівень виконання, міра узагальнення, обсяг виконаних операцій, міра засвоєння 

(озвучення учнем дії свідчить про наявність її довільності). 

У своїх роботах П.Я. Гальперін виділив етапи інтеріорізації зовнішніх дій, визначив 

умови, що забезпечують успішний перехід зовнішніх дій у внутрішні. 

До першого етапу відноситься ознайомлення з діями, які потрібно формувати. Учням 

показують, на що потрібно орієнтуватися при виконанні дії. Відбувається формування 

спонук (мотивів, смислів) до засвоєння дії (тобто ставлення суб’єкта до цілей і задач 

майбутньої дії і до змісту матеріалу, який планується засвоїти). Формується дія з об'єктом 

у матеріалізованій формі (лічба на паличках або доведення теореми на моделі 

геометричної фігури). Забезпечуються перспективи діяльності учня в проблемній ситуації. 

Другий етап засвоєння називається етапом матеріальної (або матеріалізованої) дії. Це 

зовнішня, матеріальна, розгорнута дія. Учні засвоюють склад дії, її окремі операції, 

перевіряють виконання кожної операції. Відбувається створення схем, орієнтирів та 

вказівок щодо виконання нової ідеї, уточнення, перевірка рівня їх усвідомлення; дія 

супроводжується голосним мовленням: дитина 4-5 років проговорює те, що робить. 

Виділяють 3 типи орієнтовної основи дії:  

1. На неповній орієнтовній основі, учень рухається шляхом спроб і помилок – це самий 

малоефективний спосіб навчання.  

       2. На повній орієнтовній основі – всі орієнтири даються до конкретних умов. 

3. На повній орієнтовній основі, коли орієнтовна основа дії будується самостійно, має 

узагальнений характер, може бути перенесена в інші ситуації.  

Третій етап – формування дії в матеріальній (матеріалізованій) формі на основі 

образів і схем (зовнішня практична дія з реальними предметами або за допомогою певних 

моделей – схем, креслень, коли здійснюється співставлення, порівняння тощо). На 
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третьому етапі учні переводять виконання цієї дії у план зовнішнього усного або 

писемного мовлення. Дія удосконалюється, узагальнюється, скорочується, але ще не 

досягає рівня автоматизації. 

Четвертий етап – символічне здійснення дії засобами мови (спілкування дитини і 

дорослого); голосне соціалізоване мовлення (без предметів). Мовна дія будується як 

відображення матеріальної дії. Дія продовжує змінюватися у напрямку узагальненості та 

згорнутості. 

П’ятий етап – формування дії у зовнішньому мовленні (дії виконуються у формі 

“зовнішнього мовлення про себе”), відбувається поступове зникнення зовнішньої звукової 

сторони мовлення. Дія виконується в плані внутрішнього мовлення, максимально 

скорочується та автоматизується. Виконання дії в зовнішньому мовленні не потребує 

прямої підтримки дорослого. 

Шостий етап – процес мовлення зникає із свідомості, залишаючи в ній лише кінцевий 

результат – предметний зміст дії (інтеріоризація). Дії розгортаються у внутрішньому плані 

(автоматичне, недоступне самоспостереженню). На запитання “Скільки буде 2+2” дитина 

автоматично відповідає “Чотири” (засвоївши дію додавання, вона вже не має необхідності 

уявляти собі конкретні предмети, образи тощо). У такий спосіб формуються і складніші 

інтелектуальні дії, словесно-логічний компонент інтелекту. 

На кожному етапі дія виконується спочатку розгорнуто, а потім поступово згортається. 

Емпірично формування нової дії (або поняття) може йти з пропуском ряду етапів, але 

пояснення механізмів її формування можливе лише при знанні всієї системи.  

П.Я. Гальперін і його співробітники вважали, що оскільки цей процес детермінований, 

то це означає управління ним. 

При всіх позитивних моментах теорії поетапного формування розумових дій, в ній 

можна знайти і ряд недоліків: учень розглядається лише як об’єкт управління, хоча 

навчання в школі пов’язане ще й з формуванням його як особистості, концепція 

управління є єдиною для всіх учнів без врахування їх вікових та індивідуальних 

особливостей тощо. 

 

ДОДАТОК  Г 

Вимоги до стратегії повторення 

Щоб бути продуктивним, повторення повинно відповідати певним вимогам.  

По-перше, заучування протікає нерівномірно: зразу за підйомом у відтворенні може 

наступити деяке його тимчасове зниження. Повторення у даному випадку сприяє 

істотному зростанню пригадування. 

По-друге, заучування носить стрибкоподібний характер: іноді кілька повторень підряд 

не дають істотного приросту в пригадуванні, але потім, при наступних повтореннях, 

відбувається різке збільшення об'єму запам'ятованого матеріалу. Це пояснюється тим, що 

сліди, які залишаються щоразу після сприймання об'єкта, спочатку бувають недостатніми 

для пригадування, але потім, після кількох повторень, їх вплив відчувається відразу. 

По-третє, якщо матеріал загалом не складний для запам'ятовування, то перші 

повторення дають більший результат, ніж наступні. Кожне нове повторення дає досить 

незначне збільшення об'єму матеріалу, що запам'ятовується. Пояснюється це тим, що 

головна, легша частина, запам'ятовується швидко, а та, що залишилася, важча частина, 

вимагає більшої кількості повторень. 

По-четверте, у випадку заучування складного матеріалу, запам'ятовування спочатку 

йде повільно, а потім швидко. Це пояснюється тим, що дії перших повторень через 

трудність матеріалу недостатні і приріст об'єму запам'ятовуваного матеріалу зростає лише 

при багаторазових повтореннях. 

По-п'яте, повторення необхідне не тільки тоді, коли ми вчимо матеріал, але й тоді, 

коли потрібно закріпити в пам'яті те, що ми вже вивчили. При повторенні заученого 

матеріалу його міцність та тривалість збереження збільшується в кілька разів. 
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Крім цього, існують умови використання методу повторень для підвищення 

ефективності запам'ятовування. Важливо, щоб повторення було активним та 

різноманітним. З цією метою перед заучуванням ставлять різні завдання: придумати 

приклади, відповісти на запитання, накреслити структурно-логічну схему, скласти 

таблицю, виготовити наочний посібник тощо. Активне повторення поновлює зв'язки на 

рівні другої сигнальної системи, різноманітність форм повторень сприяє утворенню нових 

зв'язків матеріалу з практикою. 

Дуже важливо правильно розподіляти повторення у часі. Існують два способи 

повторення: концентрування та розподіл. За першого способу матеріал заучується за один 

прийом, повторення слідує одне за одним. За другого способу кожне повторення відділене 

від наступного певним проміжком часу. Розподілене повторення раціональніше за 

концентроване. Воно економить час та енергію, сприяє міцному запам'ятовуванню. Тому 

досвідчені педагоги повторюють з учнями навчальний матеріал протягом цілого року, а 

для того, щоб не знизилася активність дітей, урізноманітнюють прийоми повторення, 

включають матеріал у все нові зв'язки. 

Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник. – К.: Кондор, 2009. – С. 232-233.  

 

ДОДАТОК  Д 

Навчальна діяльність молодших школярів 

Вступ до школи – переломний момент у житті дитини. Особливість положення учня, 

школяра полягає в тому, що його навчання є обов'язковою, суспільно значущою 

діяльністю. За неї він несе відповідальність перед учителем, школою, сім'єю. Життя учня 

підпорядковане системі строгих, однакових для всіх школярів правил. Його основним 

змістом стає засвоєння знань, спільних для всіх дітей. 

Абсолютно особливий тип взаємостосунків складається між учителем і учнем. Учитель 

не просто дорослий, який викликає або не викликає симпатію у дитини. Він є офіційним 

носієм суспільних вимог до дитини. Оцінка, яку учень одержує на уроці, – не вияв 

особистого ставлення учителя до дитини, а об'єктивна міра її знань, виконання нею 

навчальних обов'язків. Погану оцінку не можна компенсувати ні слухняністю, ні каяттям. 

Взаємостосунки дітей у класі відрізняються від тих, які складаються у грі. Головним 

мірилом, що визначає положення дитини у групі однолітків, стають оцінка учителя, 

успіхи в навчанні. Разом з тим спільна участь в обов'язковій діяльності породжує новий 

тип взаємостосунків, які будуються на спільній відповідальності. 

Засвоєння знань і перебудова, зміна самого себе стає єдиною начальною метою. Знання 

і навчальні дії засвоюються не тільки для теперішнього часу, але і для майбутнього. 

Знання, які одержують діти в школі, мають науковий характер. Якщо раніше початкове 

навчання було підготовчою сходинкою до систематичного засвоєння основ наук, то тепер 

воно перетворюється в вихідну ланку такого засвоєння, яке починається з першого класу. 

Основна форма організації навчальної роботи дітей – урок, на якому час розрахований 

до хвилини. На уроці всім дітям необхідно стежити за вказівками вчителя, чітко їх 

виконувати, не відволікатися і не займатися сторонніми справами. Всі ці вимоги 

стосуються розвитку різних сторін особистості, психічних якостей, знань і умінь. Учень 

повинний відповідально ставитися до навчання, усвідомлюючи його суспільну значу-

щість, підпорядковуватися вимогам і правилам шкільного життя. 

Навчальна діяльність дитини розвивається так само поступово, через досвід входження 

в неї, як і всі інші види діяльності (маніпуляційна, предметна, ігрова). Вона являє собою 

діяльність, спрямовану на самого учня. Дитина вчиться не тільки знанням, але  й тому, як 

здійснювати засвоєння цих знань. 

Навчальна діяльність, як і будь-яка діяльність, має свій предмет – людину, у 

молодшому шкільному віці – це дитина. Дитина вчиться способам письма, лічби, читання 

тощо, а разом з цим орієнтує себе на самозміну – вона оволодіває необхідними, 

властивими оточуючій її культурі способами службових і розумових дій. Рефлексуючи, 
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вона порівнює себе тепер і в минулому. Власні зміни простежуються і виявляються на 

рівні досягнень. 

Найістотніше в навчальній діяльності – це рефлексія, відстежування нових досягнень і 

змін, що відбулися. “Не вмів” – “Вмію”, “Не міг” – “Можу”, “Був» – “Став” – ключові 

оцінки результату поглибленої рефлексії своїх досягнень і змін. Дуже важливо, щоб 

дитина стала для самої себе одночасно предметом зміни і суб'єктом, який здійснює ці 

зміни самої себе. Якщо дитина одержує задоволення від рефлексії на своє сходження до 

досконаліших способів навчальної діяльності, до саморозвитку, – це означає, що вона 

психологічно занурена в навчальну діяльність. 

Будь-яка навчальна діяльність починається з рефлексії на зміни і з того, коли учитель 

оцінює дитину, а дитина учиться оцінювати саму себе. Оцінка як зовнішня дія, фіксована 

на результаті, сприяє тому, що дитина виокремлює себе як предмет змін. Саме тому будь-

яка навчальна діяльність починається з того, що дитину оцінюють. 

Навчальна діяльність має свою структуру. Д.Б. Ельконін виділяє в ній кілька 

взаємопов'язаних компонентів: 

1) навчальна задача – те, що повинний засвоїти учень, спосіб дій, що підлягає 

засвоєнню; 

2) навчальні дії – те, що учень повинний робити, щоб сформувати зразок засвоюваної 

дії і відтворити цей зразок; 

3) дія контролю –  співставлення відтвореної дії зі зразком; 

4) дія оцінки – визначення того, наскільки учень досяг результату, міри змін, які 

відбулися в самій дитині. 

Це структура навчальної діяльності в її розгорнутій і зрілій формі. Однак, таку 

структуру навчальна діяльність набуває поступово, а в молодшого школяра вона досить 

далека від цього. Іноді дитина прагне правильно оцінити свої досягнення, зрозуміти 

задачу чи здійснити дії контролю. Все залежить від організації навчальної діяльності, від 

конкретного змісту засвоюваного матеріалу і від індивідуальних особливостей самої 

дитини. Так, при читанні дитину вчать навчальній дії виділення основного способу 

читання складів. При навчанні письму виділяються елементи дії контролю. Різні 

дисципліни в курсі початкової школи містять в собі необхідність використання неодна-

кових компонентів навчальної діяльності. Всі дисципліни разом дають дитині можливість 

засвоювати компоненти навчальної діяльності і поступово психологічно входити в неї. 

Кінцева мета навчальної діяльності – свідома навчальна діяльність учня, яку він сам будує 

за властивими їй об'єктивними законами. 

Навчальна діяльність, яка спочатку організовується дорослим, повинна 

перетворюватися у самостійну діяльність учня, в якій він формулює навчальну задачу, 

здійснює навчальні дії і дії контролю, дає оцінку, тобто навчальна діяльність через 

рефлексію на неї дитини перетворюється в самонавчання. 

 В навчальній діяльності дії здійснюються насамперед з ідеальними об'єктами – 

буквами, числами, звуками. Учитель задає учбові дії з об'єктами навчальної діяльності, а 

дитина відтворює ці дії, наслідуючи вчителя. Потім вона оволодіває цими діями, перетво-

рюючи їх у дії нової вищої психічної функції  /.../ 

Щоб засвоювати пропоновані знання і самі учбові дії, дитина вчиться ідентифікувати 

свої дії з тими, які їй слід присвоїти. При цьому дитина кооперується з однолітками – адже 

способи дії однолітка їй ближчі, оскільки тут виявляє підтримку загальна синхронність 

оволодінням учбовими діями. Кінцева мета навчальної діяльності – задача, спрямована на 

власну зміну. 

З початком навчання у школі змінюється соціальна ситуація, але внутрішньо, 

психологічно дитина залишається ще в дошкільному дитинстві. Основними видами 

діяльності для дитини продовжують залишатися гра, малювання, конструювання. 

Навчальна діяльність тільки починає розвиватися. 
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Довільне управління діями, яке необхідне в навчальній діяльності, дотримання правил 

можливе спочатку, коли дитині зрозуміла близьку мету і коли вона знає, що час її зусиль 

обмежений малою кількістю завдань. Тривале напруження довільної уваги до учбових дій 

втомлює дитину. Якщо з самого початку навчання в школі відразу поставити дитину в 

умови власне навчальної діяльності, це може призвести або до того, що вона швидко 

включиться в навчальну діяльність (в цьому випадку готовність до навчання вже 

сформувалася), або до того, що вона розгубиться перед непосильними навчальними 

задачами, втратить віру в себе, почне негативно ставитися до школи і до учіння. На 

практиці обидва варіанти є типовими: число дітей, готових до учіння, і число дітей, для 

яких навчання у певних умовах виявляється непосильним, досить велике. 

Спроби пристосувати дітей до навчальної діяльності через гру, ігрові форми, 

привносячи в заняття елементи сюжетних або дидактичних ігор, себе не виправдовують. 

Таке “навчання” привабливе для дітей, але воно не сприяє переходу до власне навчальної 

діяльності, не формує у них відповідального ставлення до виконання навчальних завдань, 

не розвиває довільних видів управління діями. В умовах навчальної діяльності дитину 

слід підводити до розуміння того, що це зовсім інша діяльність, ніж гра, і вона ставить 

перед дитиною справжні, серйозні вимоги, щоб вона навчилася реально змінювати саму 

себе, а не символічно. 

Діти повинні навчитися розрізняти ігрові і навчальні завдання, розуміти, що учбове 

завдання на відміну від гри обов'язкове, його необхідно виконати незалежно від того, хоче 

дитина це зробити чи ні. Вона сама по собі неповинна усуватися зі сфери активного 

життя. Гра в молодшому шкільному віці не тільки не втрачає свого психологічного 

значення як бажана діяльність, але продовжує розвивати психічні функції дитини, перш за 

все уяву, навички спілкування в іграх за правилами, в інтелектуальних іграх. Крім того, 

гра як вільна діяльність має для дитини релаксуюче почуття вільного волевиявлення. 

Діти в молодшому шкільному віці насолоджуються грою, почуттям володіння 

численними ігровими діями. На початку формування навчальної діяльності дитиною може 

керувати виключно ігровий мотив. У цьому випадку важливо проконтролювати характер 

мотивів і організувати умови для формування навчальних мотивів. Коли дитина 

приходить до школи, мотивом її діяльності часто не є зміст навчальної діяльності. Вона 

може виконувати вказівки вчителя з почуття несвободи за відсутності батьків, з ігрового 

мотиву тощо. Лише поступово вчитель і сім'я підводять дитину до розуміння того, що 

учіння повинне здійснюватися так, щоб його мотив відповідав змісту, якому дитину вчать. 

Для формування навчальних дій дуже важливо вчити дитину на осягнених нею видах 

діяльності, наприклад на малюванні. Заняття повинні будуватися таким чином, щоб 

поступово переключати увагу дитини з результату виконуваних дій на спосіб одержання 

цього результату, тобто від практичних дій до учбових. Для цього слід організувати 

спільне виконання завдань двома або кількома дітьми і здійснювати контроль за 

результатом дії. Діти повинні засвоїти дії контролю як навчальні дії. 

Навчальний мотив, прагнення оволодіти способами учбової діяльності, контроль та 

інші навчальні дії поступово стають досягненнями дитини, і вона психологічно входить в 

навчальну діяльність. Коли дитина явно “переростає” гру, починає віддавати перевагу 

виконанню навчальних завдань і читанню книг, слід повернути їй гру як цінність людської 

культури на новому рівні розвитку, пам'ятаючи про релаксуюче значення./.../ 

До середини навчального року в багатьох першокласників у міру звикання до 

зовнішніх атрибутів школи згасає початкова тяга до учіння, наступають апатія і 

байдужість. Способом попередження “насичення” учінням є постановка вчителем досить 

складних навчально-пізнавальних задач, постановка системи завдань, що вимагають 

активного з'ясування шляхів і засобів їх розв'язання. 

В перші місяці навчання особливо небезпечно вимагати від учнів простого 

запам'ятовування тих чи інших відомостей без належного розуміння їх необхідності та 

умов застосування, щоб не випустити з-під контролю важливий момент – початок 
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формування у школярів пізнавальних інтересів до навчального матеріалу, оскільки 

відсутність таких інтересів негативно позначається на всій наступній навчальній роботі. 

Дійсно, мотив, з яким дитина приходить до школи, не пов'язаний зі змістом тієї 

діяльності, яку вона повинна виконувати в школі, тобто мотив і зміст учбової діяльності 

не відповідають один одному, тому мотив поступово починає втрачати свою силу. Процес 

учіння повинний бути побудований таким чином, щоб його мотив був пов'язаний з 

власним, внутрішнім змістом предмету засвоєння. Д.Б. Ельконін вважав, що спонукати до 

учіння повинний той зміст, якому дитину вчать у школі. 

 Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник / Р.В. Павелків. – К.: Кондор, 2011. – С. 185-

192. 

 

 

 

 

Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю 

 

Процес розвитку учбової діяльності означає формування під впливом вчителя основних 

структурних компонентів цієї діяльності. Учбову діяльність учні освоюють у сумісній 

діяльності з вчителем, учень повинен навчитися виконувати елементи цієї діяльності 

самостійно, без втручання вчителя. Коли дитина приходить до школи, відбувається 

перебудова всієї системи відносин дитини з дійсністю. /.../ 

Система “дитина – вчитель” починає визначати ставлення дитини до дітей. Система 

“дитина – вчитель” становить центр життя дитини, від неї залежить сукупність всіх умов 

життя. Вчені відмічають парадокс учбової діяльності, який полягає в тому, що, засвоюючи 

знання, дитина не змінює їх, а предметом змін стає сама як суб'єкт, що здійснює цю 

діяльність. Учбова діяльність є такою діяльністю, яка повертає самого суб'єкта діяльності 

на себе; вимагає рефлексії, оцінки власних змін. Самостійне виконання основних 

елементів учбової діяльності буде свідчити про те, що ця діяльність стала для учня про-

відною. 

 

Молодші школярі вчаться відрізняти навчальну задачу від конкретно-практичної, 

осмислено сприймати цілі та формулювати їх самостійно. Так, молодший школяр може 

мати на меті не тільки розв'язати математичну задачу, а й засвоїти спосіб її розв'язання. 

А.К. Маркова відмічає, що учень молодшого шкільного віку готовий до сприйняття цілей, 

вчиться визначати важливість та послідовність цілей як на уроці, так і в процесі 

самостійного учіння, може намітити систему проміжних цілей на шляху до мети, яку 

поставив вчитель. 

Автор підкреслює позитивні та негативні сторони мотивації їх учбової діяльності. 

Позитивні якості полягають у тому, що молодший школяр має позитивне ставлення до 

школи, широкі інтереси, що стосуються багатьох явищ довколишнього середовища, 

виявляє допитливість, що є проявом широкої розумової активності молодших школярів. 

До негативних характеристик мотивації учіння належать недоліки інтересів, зокрема, 

недостатня їх дієвість, нестійкість, малоусвідомленість, слабка узагальненість, орієнтація 

на результат. Ці недоліки зумовлюють виникнення у школяра поверхневого, формального 

ставлення до школи. 

Динаміка мотивів учіння від 1 до 8 класу виявляється у тому, що спочатку у школярів 

переважає інтерес до зовнішньої сторони перебування в школі, потім виникає інтерес до 

перших результатів учіння. Зазнають змін і пізнавальні мотиви, зокрема, інтерес до 

окремих фактів переходить у інтерес до закономірностей, принципів. Дослідження 

показали, що в середині молодшого шкільного віку зароджується інтерес до способів 

здобуття знань. У цьому віці виникають мотиви самоосвіти, наприклад, інтерес до 

додаткових джерел знань. 



Емілія Гуцало. Педагогічна психологія: практикум 2016 

51 

 

Соціальні мотиви змінюються від дифузного розуміння значущості учіння до більш 

глибокого усвідомлення необхідності вчитися “для себе”.  Соціальний мотив виявляється 

у прагненні учня отримати схвалення вчителя, його високу оцінку. Молодший школяр 

починає орієнтуватися на думку учнів, прагне посісти в класній групі певне місце. 

У молодших школярів формуються дії контролю за результатом, а також більш 

високий рівень контролю, що називається процесуальним або поопераційним 

(покроковим) тощо. З метою вироблення цих дій учні змінюють слова, виконують 

формальне порівняння, зіставлення, щоб перевірити правильність написання. 

Самооцінка молодших школярів також була предметом спеціального вивчення. Як 

показали дослідження, дії самооцінки під силу молодшому школяреві. Учні з адекватною 

самооцінкою відрізнялися активністю, прагненням до досягнення успіху в учінні, проявом 

самостійності. Діти з низькою самооцінкою поводили себе невпевнено, боялися вчителя, 

чекали невдач. 

На розвиток саморегуляції в учнів початкової школи великий вплив має змістова оцінка 

вчителя, тобто пояснення школяреві, як він відповів або виконав письмову роботу. У 

процесі сприймання змістової оцінки, учні засвоюють критерії оцінювання своєї роботи. 

Але часто діти виявляють більш критичніше ставлення до продуктів учбової діяльності 

інших учнів, ніж до своїх, бо, коли вони витратили час і сили на свою роботу, останнє 

викликає у них високу самооцінку. Все це свідчить про те, що молодших школярів 

потрібно вчити оцінювати не тільки свою, а й роботу інших учнів. 

Отже, як справедливо стверджував Д.Б. Ельконін, процес та ефективність оволодіння 

учбовою діяльністю залежить від змісту матеріалу, конкретної методики навчання та 

форм організації цієї діяльності у школярів. 

Враховуючи вище згадане, в учнів початкової школи учбова діяльність є провідною, бо, 

згідно поглядів О.М. Леонтьєва про провідну діяльність, вони не просто займаються нею 

довгий період, в ній розвиваються всі їх психічні функції, виникають особистісні 

новоутворення та довільність поведінки. 

У підлітковому віці інтенсивно розвивається потреба бути дорослою людиною. Ця 

потреба трансформується у потребу усвідомлення себе в собі та в потребу бути 

максимально представленим у свідомості інших. 

Якщо для молодшого школяра учіння є провідним видом діяльності, то у підлітковому 

віці учіння є одночасно здійснювальним видом діяльності з інтимно-особистісним 

спілкуванням, яке виступає важливою, провідною діяльністю в інших формах діяльності, 

тобто як діяльність у діяльностях. А тому учіння – це той вид діяльності, в якій є 

можливості для виявлення себе як індивідуальності з метою подальшої інтеграції. В учінні 

виявляється соціальна активність підлітка, яка спрямована на засвоєння норм, правил, 

цінностей, способів поведінки.  

Підліток як суб'єкт учіння відрізняється від молодшого школяра своєрідністю 

мотивації. Перш за все у підлітка набувають стійкості пізнавальні мотиви. У цьому віці 

учні виявляють більший інтерес до закономірностей, ніж до фактів. Дослідники 

підкреслюють, що підлітковий вік дуже сприятливий для розвитку широких пізнавальних 

інтересів. У цьому віці змінюються навчально-пізнавальні мотиви, зокрема, міцніє інтерес 

до способів набуття знань. Продовжують розвиватися мотиви самоосвіти, способом якої є 

читання нових джерел, засвоєння нової інформації як   додаток до основної програми. 

Широта пізнавальних інтересів та мотиви самоосвіти міцнішають у зв'язку з мотивом бути 

дорослим та самостійним. 

Істотних змін у цьому віці зазнають соціальні мотиви учіння. Ці мотиви особливо 

виявляються тоді, коли вчитель підкреслює можливість використання навчального 

матеріалу в майбутній професійній діяльності або для самовдосконалення. Вузькі 

соціальні мотиви знаходять вияв у прагненні підлітка зайняти позицію дорослої людини. 

У нього з'являється інтерес до різних форм групової роботи як можливості для 

самовираження та самоствердження. В умовах досконалої організації групової роботи у 



Емілія Гуцало. Педагогічна психологія: практикум 2016 

52 

 

підлітків розвивається здатність до співробітництва. У випадку, коли учіння не створює 

умов для задоволення потреби у дорослості та самостійності, тобто не враховуються 

соціальні мотиви, знижується інтерес до навчання. 

У підлітковому віці якісні зміни виникають у цілетворенні. Підліток не тільки сприймає 

мету, поставлену вчителем, а й сам вміє визначити мету, планує свою роботу, до того 

утворює ієрархію цілей, визначає головну та проміжні цілі. Він їх змінює в залежності від 

умов. При переході до старшого шкільного віку підлітки починають визначати 

перспективні цілі, пов'язані з майбутнім. 

У цілеутворенні підлітка, крім якісних змін, є певні слабкі сторони. Так, досягнення 

цілей виявляється нерівномірно з різних навчальних дисциплін. Підлітку важко зв'язати 

цілемотиваційний компонент однієї діяльності з іншою.   

Оцінювання учбової діяльності підлітка має різний мотиваційний вплив, наприклад, дає 

можливість виконати свій обов'язок, зайняти певне положення серед однолітків, 

заслужити довір'я, схвалення від батьків тощо У цьому віці домінантну роль починає 

відігравати самооцінка. Коли оцінка і самооцінка співпадають, підліток знаходиться в 

стані емоційного благополуччя. 

Учні підліткового віку здатні до різних видів контролю: до контролю за результатом, 

покрокового, а також – до перспективного. У зв'язку з тим, що підлітки часто виявляють 

волю – поривання, самоконтроль у них носить епізодичний характер, що свідчить про 

його особистісну нестабільність. 

У старшокласників інтерес до навчання підвищується. Пізнавальні мотиви 

відрізняються вибірковістю, що зв'язано з вибором професії. Інтерес до знань набуває 

глибини. Зміцнюється інтерес до способів оволодіння досвідом, зокрема, і до методів 

теоретичного та творчого мислення, до дослідницьких методів пізнання. 

Істотно змінюються мотиви та цілі самоосвіти, по-перше, домінують перспективні цілі, 

що пов'язані з обранням професії, з життєвими планами. Якісних змін зазнають і способи 

самоосвіти, виникає прагнення усвідомити свій стиль учбової діяльності, свої недоліки. 

Як підкреслюють вчені, важливо те, що в юнацькому віці всі мотиви стають 

смислоутворюючими, набуття знань є справою життєвої необхідності. 

Соціальні мотиви у старшокласників також розвиваються у різних напрямках 

(громадський обов'язок, бути корисним суспільству), проте не у всіх учнів вони є. 

Позиційні мотиви також змінюються. Старшокласник переживає й хвилюється, коли 

виникають непорозуміння з класною групою. Взаємини з вчителем набувають ділового 

характеру. Вони пов'язані з вирішенням у недалекому майбутньому своїх 

життєвоважливих проблем: “Ким бути? ”, “Яким бути? ” та “Як жити? ”. В цей період 

роль особистості вчителя зростає, діє мотив хорошої оцінки. У зв'язку з цим зрозумілою 

стає причина зниження інтересу до навчання. Останній знижується тоді, коли втрачається 

смислова значущість учіння, а також у зв'язку з виявленням суб'єктом учіння лінощів або 

безвілля. 

Пізнавальні та соціальні мотиви у старшокласників втрачають антагонізм і 

взаємовпливають та взаємопроникають. Зміцнюється взаємозв'язок мотивів самоосвіти та 

самовиховання. Як наслідком взаємодії вказаних мотивів є поява у структурі мотивації 

нових, зокрема, професійних мотивів. Вони набувають домінуючої ролі у мотивації 

старшокласників. Всі перелічені зміни можна вважати ознаками цілісності особистості. 

Учбова діяльність учнів вимагає від старшокласника довільності пізнавальних процесів 

та поведінки. Старшокласник, здійснюючи вибір професії, повинен визначитися, 

зміщуючи мотив на ціль. Старшокласники не тільки визначають мету, а й намічають план 

її досягнення, передбачають наслідки її здійснення. Слабкою стороною цілетворення у 

старшокласників є невміння розподіляти увагу на виконання основних та другорядних 

цілей. 

Юнацький вік – це вік відповідної стабілізації особистості, а тому помітною стає 

відсутність суперечливості емоцій. Емоції старшокласника більш багаті, ніж у підлітка, 
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тобто їх викликає більше коло речей, явищ, подій. З'являється нова гама як позитивних, 

так і негативних емоцій. Негативні емоції пов'язані з планами на майбутнє. Тривожність 

виникає у спілкуванні з людьми, від яких старшокласники залежать або при 

невідповідності своїх можливостей тим вимогам, які пред'являє їм суспільство чи близьке 

коло людей. 

Отже, учбова діяльність учнів юнацького віку носить учбово-професійний характер. 

Вона є основою для професійної підготовки, а тому частина навчальних дисциплін не 

викликає інтересу. Старшокласник більш зацікавлений у високих оцінках з тих дисциплін, 

які мають прямий чи опосередкований зв'язок з вибором професії. В учнів періоду ранньої 

юності більше розвинуте свідоме ставлення до учіння. 

Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. – К.: Каравела, 2012.   – С. 49-54. 

 

 

ДОДАТОК Е 

Психологічні умови формування вміння вчитися 

 

Одним із найважливіших завдань шкільної освіти є формування в учнів уміння 

самостійно вчитися. К. Ушинський зазначав, що на початковій стадії навчання школярів 

необхідно спонукати їх до самостійності, прищеплювати звичку до неї. Засвоюючи нові 

знання, учень повинен навчитися планувати й організовувати свою учбову працю, 

мислити, самостійно поповнювати й оновлювати знання, оволодівати прийомами 

розумових дій. 

Психологічні дослідження Л. Божович, Д. Ельконіна, А. Маркової свідчать, що високої 

ефективності учіння можна досягти лише за наявності в учня позитивного ставлення до 

знань, яке проявляється у його активності, спрямованій на самостійне здобування знань і 

їх практичне використання. Тому з перших днів перебування дитини в школі потрібно 

розвивати у неї самостійність, допитливість, ініціативність, прагнення до саморозвитку і 

самовдосконалення. 

Перехід від діяльності під безпосереднім керівництвом учителя до самостійних форм 

учіння залежить від сформованості в учня вміння вчитися, компонентами якого є навички 

і вміння планування й організації учбової праці, володіння прийомами розумових дій, 

навички і вміння самоконтролю. 

Навички і вміння планування й організації учбової діяльності. Учнівське планування 

можуть проводити на наступний робочий день, тиждень або навчальний семестр. У 

початкових класах воно просте, фактично є режимом дня, рекомендованим учителем. У 

середніх і старших класах планування стає самостійнішим, охоплює триваліший період 

часу та містить не тільки встановлення терміну виконання домашніх завдань, а й 

самостійних видів роботи: повторення раніше засвоєного матеріалу, реалізація цікавих 

творчих робіт тощо. Для раціонального виконання такої роботи учнів слід ознайомити з 

принципами планування. Їм потрібно розповісти про прийоми планування, зазначити, що 

при складанні будь-якого плану необхідно чітко визначити мету і завдання роботи, 

конкретні кроки для досягнення поставленої мети, що зробить план цілеспрямованішим. 

Насамперед учні за рекомендаціями вчителя повинні спланувати свій режим дня із 

врахуванням часу перебування в школі, потім виокремити найсприятливіший час для 

самостійної учбової роботи й врахувати особливості своїх позакласних і позашкільних 

занять. Перелік запланованих справ бажано розташовувати почергово щодо виконання їх 

в часі. 

Якщо вмінню складати режим дня навчають молодших школярів у багатьох школах, то 

раціональному плануванню роботи в період, відведений для виконання домашніх завдань, 

майже не приділяють належної уваги. Опитування школярів засвідчило, що вони не зна-

ють, коли і в якій послідовності виконувати домашні завдання, а тому, працюючи 

нераціонально, швидко втомлюються і не встигають їх підготувати. Їм потрібно розказати, 
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що вчити заданий матеріал рекомендовано у день його одержання, а потім коротко 

повторювати перед відповідним заняттям. Виконати цю вимогу можна тільки тоді, коли 

школяра привчили планувати свою учбову роботу, а обсяг домашніх завдань узгоджено 

між учителями. 

За результатами досліджень російського фізіолога Миколи Введенського (1852–1922) з 

питань продуктивності розумової праці розроблено спеціальні пропозиції для організації 

роботи у домашніх умовах, якими слід ознайомити учнів: розпочинати виконання до-

машніх завдань слід із найбільш цікавого предмета, щоб скоротити термін “входження” в 

роботу. Цей період триває 30-40 хвилин. Потім перейти до більш складного предмета і 

лише після цього робити легші завдання. Якщо при перших спробах із завданням не 

вдається справитись, то можна спочатку вивчати легкий предмет, а після цього 

повернутися до складнішого. 

Виконувати письмові й усні завдання слід у різній послідовності. Якщо в учнів 

сформувалися міцні теоретичні знання, то слід розпочинати роботу з письмових завдань. 

Проте частіше вправи використовують для закріплення матеріалу, тому їх необхідно 

виконувати після вивчення теорії. 

Отже, планування й організація учбової роботи мають спиратися не на механічні схеми, 

а на визначені у дослідженнях умови ефективнішого здійснення учбової діяльності. 

 

Володіння прийомами розумових дій. Результати пізнаванної діяльності школяра 

значно залежать від розвитку його уваги. Належна сформованість основних характеристик 

уваги забезпечує високу активність і постійну готовність учня до сприймання нового 

матеріалу. Розвиненій увазі властиве переважання її довільних і післядовільних видів, які 

дають змогу учневі свідомо зосереджуватись на учбовій роботі. Учителю слід постійно 

виявляти сильні і слабкі властивості уваги кожного учня та, зважаючи на це, здійснювати 

індивідуалізацію її виховання. Здебільшого увага розвивається в учбовій діяльності, але за 

необхідності потрібно вдаватися до спеціальних вправ і в позакласній роботі. Добре 

розвинена увага допомагає формуванню прийомів розумових дій, пов'язаних із 

запам'ятовуванням, збереженням, впізнаванням і відтворенням учбового матеріалу.  

У своїх дослідженнях сучасні російські педагоги Юрій Бабанський і Георгій 

Побєдоносцев довели, що всі труднощі у запам'ятовуванні і відтворенні матеріалу 

залежать не від типу пам'яті школярів, а від однобічної побудови їхньої учбової роботи. 

Щоб усунути цей недолік, учителю потрібно ставити питання про розвиток пам'яті як 

спеціальну задачу. Водночас слід розповідати дітям про умови найбільш успішного 

довільного запам’ятовування, ознайомлювати зі спеціальними мнемотехнічними 

прийомами, які підвищують міцність запам’ятовування і точність відтворення матеріалу. 

До цих прийомів належать: установка на тривале запам'ятовування матеріалу; показ учням 

взаємозв'язку заучування матеріалу з діяльністю; порівняння нового матеріалу з раніше 

засвоєним і зарахування його до певної категорії уже засвоєних знань; демонстрування 

спеціальних мнемотехнічних прийомів; урізноманітнення форм повторення матеріалу; 

вивчення складного матеріалу на “свіжу” голову, не заучування відразу усього матеріалу, 

а розподіл його на більш тривалий термін; повторення зранку того, що погано засвоюється 

ввечері. 

Крім розвитку уваги і пам'яті, у школярів слід формувати вміння використовувати 

основні мисленнєві операції: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення та 

ін. Насамперед учнів потрібно вчити порівнювати та класифікувати факти і явища за 

певною спільною ознакою. Наприклад, речі – за призначенням, вантажні автомобілі – за 

вантажопідйомністю та ін. 

При формуванні вміння узагальнювати учням слід давати завдання на складання плану 

викладу теми, створення узагальнених таблиць, пропонувати формулювати висновки за 

результатами бесіди тощо. Важливо вимагати від них грамотно викладати думки, вести 

зв'язну розповідь, логічно і переконливо доводити істинність чи хибність висловлених 
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іншими суджень. Потрібно перед школярами ставити такі завдання, при виконанні яких 

вони б оволодівали індуктивними і дедуктивними умовиводами. 

Уже в початкових класах дітям необхідно систематично пропонувати посильні логічні 

задачі, під час розв'язування яких у них виробляється здатність послідовно, а іноді й 

нестандартно мислити, що сприяє формуванню творчого продуктивного мислення. 

Особливо корисними є домашні завдання на встановлення причин виникнення різних 

явищ та розкриття причинно-наслідкових зв'язків між явищами і поняттями. 

 

При роботі з учнями вчителю важливо проблему розвитку розумових дій ставити як 

спеціальну учбову задачу, розв'язуючи яку, вони не тільки формуватимуть певні 

мисленнєві операції, а й широту, глибину, гнучкість і критичність мислення. 

Навички і вміння самоконтролю. Часто труднощі у засвоєнні знань зумовлені 

відсутністю в учня уміння контролювати й оцінювати результати своєї роботи. Йому 

здається, що вже повністю вивчив матеріал, а при відповіді на уроці знання виявляються 

неповними або поверховими. Тому Д. Ельконін вважав дії самоконтролю обов'язковим 

компонентом у правильно сформованій структурі учбової діяльності школяра. 

Виробляти навички і вміння контролювати процес та результати своєї діяльності 

потрібно з перших днів вступу дитини до школи. Спочатку у неї слід розвивати звичку 

перевіряти, як виконано домашні завдання і засвоєно навчальний матеріал. Із цією метою 

у початкових класах використовують переказ вивченого матеріалу своїми словами і 

звіряння його правильності з текстом підручника. При цьому необхідно попереджати 

учнів про недопустимість механічного запам'ятовування і дослівного відтворення тексту. 

Засвоєння повинно бути свідомим, учні мають розуміти матеріал і вільно оперувати його 

змістом. Важливе значення у виробленні навичок і вмінь самоконтролю належить 

привчанню школярів систематично відповідати на контрольні запитання, які подають у 

підручниках у кінці тексту. 

У середніх і старших класах вироблення навичок учбової роботи й зміна характеру та 

обсягу домашніх завдань призводять до зміни прийомів самоконтролю. Важливо навчити 

школярів постійно перевіряти правильність виконання домашніх робіт за допомогою 

вивчених законів і правил. Систематичність і якість самоконтролю значно залежать від 

того, як учитель здійснює контроль за учбовою діяльністю школярів та навчає їх 

спеціальним навичкам і вмінням перевіряти результати своїх учбових дій, адже кожний 

навчальний предмет характеризується специфічними прийомами. Суттєво допомагає у 

виробленні навичок самоконтролю організування педагогом взаємного рецензування 

учнями усних відповідей і виконаних письмових робіт (розв'язаних задач, переказів або 

диктантів, рефератів тощо). За таких умов у школярів розвиваються уважність, 

відповідальне ставлення до роботи, виробляються і закріплюються критерії самооцінки. 

Під час формування навичок і вмінь самоконтролю слід оптимально поєднувати 

зовнішній контроль учителя з самоконтролем школяра. Зовнішній контроль завжди є 

організувальним фактором і спонуканням для школярів працювати над удосконаленням 

навичок учбової праці. Однак він не постійний. Поступово, у процесі оволодівання 

учнями навичками учбової праці, його замінює самоконтроль. 

Формування вміння вчитися самостійно має певну вікову динаміку, зумовлену 

поступовим оволодінням учнем технічними прийомами виконання різних ланок учбової 

діяльності і самостійного переходу з однієї ланки на іншу. При цьому послаблюється 

керівний вплив учителя на діяльність учня, що стимулює посилення активності і 

самостійності самого учня. 

Високої продуктивності процесу учіння можна досягнути завдяки безпосередній 

активності учня, в якого достатньо сформоване вміння вчитися, самостійно здобувати 

знання й гнучко застосовувати їх при розв'язанні різноманітних теоретичних і практичних 

завдань. Від розвитку цього вміння залежить якість самостійної роботи учня, яку він 

здійснює на уроках під наглядом учителя і вдома без його безпосередньої участі. Здебіль-
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шого вона є наслідком правильно організованої діяльності учня на уроках і спрямована на 

закріплення, поглиблення й розширення його знань у вільний від занять час. Самостійна 

робота може не обмежуватись виконанням обов'язкових домашніх завдань, мати творчий 

характер, бути різноманітнішою і цікавішою для учня. 

У середніх і старших класах розвитку вміння самостійно вчитися сприяє робота учнів у 

різних гуртках і секціях, що спонукає до самостійного опрацювання спеціальної 

літератури і статей у науково-популярних журналах. Особливо сильно це проявляється у 

хлопців, які починають працювати або вже працюють у різних технічних гуртках. Без 

розвиненого вміння вчитися така робота не під силу учню. Він швидко втомлюватиметься 

і в нього зникне інтерес до заняття. 

Практика свідчить, що багатьом учням через недостатньо розвинене вміння вчитися не 

вистачає психологічної готовності до виконання різних видів самостійної роботи. У них 

не в повній мірі розвинений пізнавальний інтерес до деяких навчальних предметів, а тому 

не виникає бажання поглиблювати свої знання. Часто школярі не вміють організувати 

свою самостійну роботу, у них слабо сформовані навички такої роботи, вони нездатні 

визначати близьку й віддалену мету самостійної роботи, а також розробляти конкретну 

програму і план її здійснення, форми і час самоконтролю за її реалізацією. 

Отже, пробуджувати у школярів готовність до самостійної праці і формувати вміння 

самостійно вчитися, вдосконалювати його на вищих етапах навчання вчитель повинен 

розпочинати з перших днів перебування дитини в школі.  

Степанов О.М. Педагогічна психологія. Навчальний посібник. –  К.:Академвидав, 2011.  

–  С. 137- 143. 

ДОДАТОК К 

Низька результативність в учінні, її причини та запобігання 

 

Низькі навчальні досягнення – це гостра проблема сучасної школи, яка викликається 

багатьма причинами. Серед них розрізняють: соціальні, біологічні та педагогічні. 

Соціальні причини полягають у тому, що у перебудований період нашого суспільства 

знання та чесна праця буває не відіграють вирішальної ролі у благополуччі людини. 

Знизилась цінність освіти, багатьом молодим людям більше потрібен диплом, атестат, а не 

самі знання. 

Роль вчителя у вихованні підростаючого покоління у нашому суспільстві відповідно не 

оцінюється, а тому часто до педагогічних закладів потрапляють молоді люди, яких більше 

цікавить диплом, а не знання. Такі майбутні вчителі знижують інтелектуальний та 

моральний рівень учительства. Приниження ролі вчителя як джерела знань відбулось під 

впливом прогресу технічних засобів інформації. З їх допомогою можна отримати багато 

цікавої інформації без особливого напруження. 

Важливою причиною низької результативності в учінні є стан здоров'я школярів, який 

в останнє десятиріччя має тенденцію погіршуватися. До педагогічних причин 

неуспішності належить відсутність профілактичної роботи над цією проблемою. 

В психологічній теорії у попередні роки вивчались стійко невстигаючі учні (Н.О. 

Менчинська, Л.С. Славіна, 3.І. Калмикова). На думку вказаних авторів, є дві групи причин 

стійкої неуспішності. Одна з них пов'язана з недоліками у пізнавальній сфері учнів 

(недоліки у мисленні, не вироблені прийоми учіння, невміння використати свої 

індивідуально-психологічні особливості). Друга група причин пов'язана з недоліками 

мотиваційної сфери та з здатністю організувати власну учбову діяльність. 

Вчені спробували створити типологію учнів, які стійко не встигають. Так, в одній з 

типових груп орієнтувалися на якість мислення та на ставлення до навчання. Згідно з 

цими критеріями виділили групу невстигаючих, у яких низька якість мислення, але 

позитивне ставлення до навчання. Для другої групи характерними є висока якість мис-

лення і негативне ставлення до навчання, а для учнів третьої групи – низький рівень 

мислення і негативне ставлення до навчання. 
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На думку 3.І. Калмикової, особливості мисленнєвої діяльності виявляються у 

навчальності. Навчальність – це така система інтелектуальних властивостей особистості, 

якостей розуму, від яких в значній мірі залежить продуктивність учіння. Чим вище 

навчальність, тим швидше та легше учень здобуває знання, вільно оперує ними у нових 

умовах, тим вище темп його розумового розвитку. 

Висока навчальність – це здібності до учіння, це індивідуальні особливості учня, які 

дають можливість легко та швидко добувати знання, оволодівати прийомами розумової 

діяльності, вміти організовувати знання в систему. 

Отже, на успіхах у навчанні позначаються ставлення до навчання, уміння вчитися та 

особливості мислення. Вчителеві потрібно знати індивідуальні особливості кожного учня, 

щоб вчасно прийти на допомогу і виробити відповідний до цих особливостей стиль 

навчальної діяльності. 

Діяльність вчителя, спрямована на профілактику неуспішності, має базуватися на 

знанні ознак виникаючої неуспішності. Для цього необхідно уточнити такі поняття, як 

“неуспішність” та “відставання”. Неуспішністю називають комплексну, підсумкову 

непідготовленість учня, яка виникає в кінці певного відрізку навчання. З переходом на 12-

бальну систему оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи 

доцільніше говорити про різні рівні їх навчальних досягнень (високий, достатній, середній 

та низький). 

Відставання співвідноситься з низькою результативністю в учінні як частина з цілим. 

Неуспішність вбирає в себе різні елементи, що стосуються освіченості, вихованості та 

розвитку. Відставання пов'язано з одним з вказаних елементів. Якщо вчитель не помітить 

відставання учня, що виявляється у непідготовленості з окремого якогось елемента, 

останнє може призвести до низького рівня навчальних досягнень з цього предмета. 

Таким чином, неуспішність і відставання по своїй суті різні поняття, але пов'язані між 

собою. Як процеси, вони при певних умовах мають тенденцію взаємопереходити, 

знижуватися і зникати. 

Для того, щоб вчасно надати допомогу школярам, вчитель повинен знати елементи 

неуспішності та ознаки відставання. В цілому вони визначаються складом змісту освіти. У 

відповідності до нього такими елементами є знання, способи діяльності (уміння, навички, 

інтелектуальні дії – дії сприймання, пам'яті, мислення, створення образів тощо), а також 

різного характеру ставлення – до світу, до людей, до діяльності. Зміст навчальних 

дисциплін побудований так, що у одних провідна роль належить знанням, а в інших – 

способам діяльності. У зв'язку з цим виділяють три типи навчальних предметів. Перший 

тип складають навчальні предмети, провідним компонентом у змісті яких є знання. До 

другого типу належать навчальні предмети, провідним компонентом яких є способи 

діяльності. Засвоєння цих предметів полягає у засвоєнні знань та виробленні навичок, 

умінь, способів дій, операцій. До третього типу відносяться предмети, продуктом засво-

єння яких є певні емоційні ставлення до різних сторін життя природи, суспільства та 

планети в цілому. 

Засвоєними знання вважаються тоді, коли вони зберігаються в пам'яті в узагальненому, 

згорнутому вигляді, як вибудовані, усвідомлені, гнучкі теоретичні положення, що 

виражають світобачення та систему переконань учнів, вони не залежні від часу. 

Знання вважаються незасвоєними, коли учень відчуває труднощі у відтворенні 

теоретичних положень з відповідних тем, не може відповісти на запитання, виділити 

головну думку, оцінити правильність відповіді товариша, не може відтворити формулу, 

визначення поняття, формулювання закону, неправильно вживає терміни, не помічає 

помилок у визначеннях, формулах інших учнів; школяр не може використати формулу, 

закон, правило для розв'язання типових та нестандартних задач, не може визначити 

труднощі задачі, скласти план розв'язання задачі, оцінити план розв'язання задачі інших 

учнів та, які нові знання одержав внаслідок розв'язання задачі. Ознакою відставання є 

відсутність у школярів пізнавального інтересу. Так, учень не шукає додаткової літератури, 
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не слухає відповідні радіопередачі, не дивиться науково-популярні фільми, телепередачі, 

не задає вчителеві питання, відволікається у напруженні, не помічає цікаві моменти на 

уроці, зовсім байдужий до своїх успіхів та невдач, з небажанням виконує роботу, за яку 

оцінки не ставлять. 

Ознаками відставання з предметів, результатом засвоєння яких мають бути способи, дії, 

операції можуть бути такі, як невміння точно виконати дію, систему дій за усвідомленим 

правилом, неправильне виконання окремих дій, невміння визначити, яких правил 

необхідно дотримуватися при виконанні вправи, неможливість визначити чи правильно 

виконана вправа, не спостерігається уміння виконувати дії автоматично в системі складної 

діяльності, відсутність уміння комбінувати засвоєні дії відповідно до нових умов. 

Ознаками відставання є несформованість інтересу до своїх можливостей у 

самостійному доборі способів, дій, операцій, байдужість до своїх успіхів та невдач, 

відсутність бажання використати засвоєне правило, виконувати важку роботу та завдання 

творчого характеру. 

Засвоєння предметів третього типу полягає у здобутті учнями досвіду естетичного 

ставлення до мистецтва та до прекрасного в житті, а тому про відставання у засвоєнні цих 

предметів свідчить відсутність інтересу до художньої літератури, до музики, живопису, 

небажання виробити своє ставлення до творів мистецтва, невміння виразити своє 

враження про твори мистецтва, оцінити їх тощо. 

Головними засобами виявлення відставання в учнів є спостереження та спілкування з 

ними. Вчитель, пояснюючи на уроці, спілкується з учнями: ставить перед ними питання, 

заохочує їх ставити запитання до себе, дбає про те, щоб активно йшла робота та було 

зрозуміло, хто і в чому саме відстає у навчанні. Спостереження має на меті примітити ре-

акції учнів – чи байдужі вони до своїх успіхів та успіхів інших, чи переживають 

невдоволення, коли не можуть розв'язати задачу. Щоб вчасно надати учням допомогу і не 

допустити до появи неуспішності в класі, вчитель повинен розвивати у собі професійну 

спостережливість. 

Засобом виявлення ставлення до знань може бути самостійна робота, яку вчитель 

планує провести за варіантами різного рівня труднощів та власного вибору їх кожним 

учнем. 

Способом виявлення відставань є контроль, прийомами здійснення якого може бути 

постановка питань, виконання запропонованої дії, письмові роботи, розв'язання задач. 

При цьому слід пам'ятати, що контроль не повинен перетворюватися у самоціль, він 

повинен поєднуватися з самоконтролем учнів. 

 

Отже, виявлення ознак відставання може здійснюватися засобами спостереження, 

спілкування та контролем, а також з допомогою методик, відносно простих діагностичних 

процедур, спрямованих на виявлення ставлення до учіння, рівня інтелектуального 

розвитку, особливостей навчальності, тобто особливостей мислення (самостійність, 

гнучкість, усвідомленість) та специфіки, спрямовані на встановлення типу причини 

низької результативності в учінні, пам'яті. Діагностичні процедури має проводити 

практичний психолог школи. 

Педагогічна допомога учням, які відстають у навчанні, має диференційований 

характер. Диференційний підхід у цій роботі ґрунтується на виявлених учителем ознаках 

цього відставання. Орієнтуючись на ці особливості, виділяють опосередковану та 

безпосередню допомогу. 

Опосередкована допомога становить сукупність заходів, які спрямовані на зміну умов 

навчання та виховання, наприклад, введення факультативних занять, створення 

корекційних класів для дітей зі слабким здоров'ям, створення умов, в яких формальні цілі 

педагогів, адміністрації школи замінялись змістовими та моральними цілями роботи в 

школі, створення в школі атмосфери довір'я, уваги до особистості школяра, формування 

дружнього, допитливого, працездатного колективу, для учасників якого характерні були б 
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пізнавальні інтереси, цінності знань, освіти, нейтралізація негативного впливу сімейних 

обставин на ставлення учнів до учіння. 

Відставання школярів у навчанні може відбуватися не тільки з зовнішніх, соціальних 

причин, а й внутрішніх причин, а тому зміна зовнішніх умов життя і навчання школярів 

повинна відбуватися з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку школярів. 

Безпосередня допомога має локальний характер. Зміст її повинен відповідати характеру 

відставання. Так, якщо учень недостатньо розуміє та запам'ятовує правила, формули та не 

вміє використовувати їх у знайомій ситуації, доцільно було б використати з учнем ряд 

однотипних завдань з постійним поверненням до тексту цих правил або формул, а після 

повторного виділення суті у навчальному теоретичному матеріалі попросити його 

відтворити правило або визначення. 

При виявленні відставання в творчому використанні навчального матеріалу для 

розв'язування задач невідомого типу краще всього розв'язати з учнями ряд задач, в яких 

використовуються закони, правила, показуючи учням альтернативні міркування, 

припущення та розв'язки. 

На основі аналізу результатів дослідження встановлюють тип причин низьких 

навчальних досягнень і визначають методи роботи з учнями. 

З учнями першого типу, які мають низькі навчальні досягнення необхідно проводити 

роботу, спрямовану на розвиток мисленнєвої діяльності, на корекцію її недоліків 

(розвиток логічності, переходу від одиничного до загального і від абстрактно-

узагальненого до конкретного, порівняння, активності мислення), а також на підсилення 

мотивації. З учнями, у яких необхідно коректувати ставлення до учіння, школи, необхідно 

викликати, поглиблювати, робити стійким інтерес до учіння, дбати про сприятливий 

психологічний клімат в класі, про виявлення вчителем допомагаючої психології у 

взаєминах з учнями. 

     Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. – К.: Каравела, 2012.   – С. 57-61. 

 

Пояснення до психологічної задачі 

      Чинником, що прискорює процес забування, є негативний вплив діяльності, який 

слідує за заучуванням. Це явище одержало назву ретроактивного гальмування. 

Ретроактивне гальмування виявляється чіткіше в тих випадках, коли діяльність слідує без 

перерви або наступна діяльність подібна до попередньої, а також якщо наступна 

діяльність складніша за попередню. Фізіологічною засадою ретроактивного гальмування в 

останньому випадку є негативна індукція: складніша діяльність загальмувала легшу. Про 

вказану  закономірність слід пам'ятати під час організації навчальної діяльності, 

дотримуючись перерв у заняттях, чергуючи предмети так, щоб між ними були значні 

відмінності.  
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17. Скрипченко О.В., Кривов’яз О.І., Скрипченко Л.О. Атлас з психології навчання і дидактики. – К., 1995. 
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19. Талызина Н. Ф. Курс педагогической психологии. – М., 2000. 

20. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И. Ильясова, В Л. Ляудис. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 
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22. Цеглин В.С.   Предупреждение неуспеваемости учащихся.  – М.: Знание, 1989. 

 

     Результат практикуму з теми: студенти повинні засвоїти знання про структуру 

навчальної діяльності, навчитись аналізувати кожний її компонент; аналізувати мотивацію 

учіння як фактор успішності навчальної діяльності; опанувати теорію поетапного 

формування розумових дій П.Я. Гальперіна; визначати психологічну сутність учбового 

процесу; застосовувати знання вікової психології до організації учбового процесу дітей 

різного віку; з’ясувати психологічні фактори успішності учіння; розрізняти причини 

неуспішності учнів та знаходити шляхи запобігання їй. 

       

     Форми контролю за модулем: співбесіда за матеріалами опорної  схеми,  робота у 

малих групах, моделювання та розігрування конкретних педагогічних ситуацій, 

термінологічний диктант, діалого-дискусійна бесіда, рефлексивний діалог, перевірка 

виконання завдань самостійної роботи в зошитах, оголошення доповідей, повідомлень, 

перевірка правильності “ключів” до тестових завдань, самозвіт. 
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Тема: ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ 
 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

І. ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ 

 

1.1. Питання, які виносяться на обговорення 

 

1. Поняття про навчання та його психологічні механізми. Дидактичні принципи 

навчання.   

Структурні компоненти навчання. Психічний та особистісний розвиток учнів в умовах 

навчання 

2. Класифікація навчання.  Види навчання: теоретичне, практичне, образне, емоційне, 

етичне, естетичне. Фронтально-класне, групове, індивідуальне. Моделі навчання: 

інформативна, операціональна, розвивальна. Пасивна, активна, інтерактивна моделі. 

3. Теорії та технології навчання. Сучасні технології розвивального навчання. Системи 

П.Я. Гальперіна, Л.В. Занкова, Давидова-Ельконіна. Особистісно-діяльнісний підхід. 

Навчальне співробітництво. Гуманістичний підхід. Сучасні інноваційні технології 

навчання. 

4. Навчальність та її структурні компоненти. Фактори (чинники) ефективності навчання 

5. Психологічні засади індивідуального підходу і диференціації навчання  

6. Психологія напрямів діяльності вчителя у сфері навчання. Формування мотивації 

навчання. 

Психологія опитування учнів. Психологія оцінювання знань, умінь і навичок учня. 

Психологічні основи організації самостійної навчальної роботи учнів 

7. Проблема обдарованості у сучасній психології. Психологічні основи роботи вчителя 

з обдарованими дітьми.   

       8. Психологічний аналіз уроку. 

 

1.2. Теми доповідей і рефератів 

 

1. Психологічний аналіз дидактичних принципів навчання 

2. Функції та структуру навчальної діяльності учнів 

3. Типи та види навчання 

4. Основні зовнішні і внутрішні чинники  (фактори) навчання  

5. Диференціація груп за рівнем розвитку учнів як суб’єктів навчальної діяльності 

6. Диференціація методів навчання з урахуванням особливостей нервової системи учнів 

7. Психологічні особливості формування в учнів мотивації до навчання  

8. Особливості психологічної ситуації опитування учнів  

 

      Основні поняття: навчання, принципи навчання, структурні компоненти навчання, 

типи і види навчання, механізми навчання, функції і моделі навчання, навчальність, 

індивідуальний підхід  і диференціація навчання, мотивація навчання, опитування, 

оцінювання, самостійна  робота учнів, навчання обдарованих дітей, аналіз уроку.  

 

ІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ  

 

Папка ІІ.1.  Поняття про навчання та його психологічні механізми 

     Файл 1. 

Охарактеризуйте предметний зміст навчання та навчальної діяльності [1, с. 296-299; 12, 

с. 64-67; 16, с.184-185; 18, с. 145-148]. 
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Проаналізуйте особливості наукових підходів до визначення сутності понять 

“навчання” та “психологічні механізми навчання” [12, с. 65-67]. (Див. Додаток А) 

Розкрите  зв'язки між такими поняттями, як учіння, навчання та навчальна діяльність. У 

чому полягає відмінність між учбовою і навчальною діяльностями? 

 

Крок 1. 
У визначенні поняття “навчання” у зарубіжних і вітчизняних учених наявні певні 

відмінності, які можна пояснити різними теоретичними позиціями авторів.  

Отже, установіть відповідність між домінуючими аспектами у теоретичних 

підходах різних авторів  та  змістовим тлумаченням визначення поняття “навчання” 

цитованих нижче учених.  
Головні аспекти визначення 

поняття “навчання” у різних 

теоретичних  підходах   

Розуміння суті навчання і його взаємозв’язку з розвитком учня у тлумаченнях 

різних авторів 

А процес передавання 
підростаючому поколінню 

суспільно-історичного досвіду 

людства (суспільна функція 
навчання) 

 

Б взаємообумовлена діяльність 
вчителя та учня, у процесі якої 

відбуваються засвоєння знань, 

навичок і вмінь та формування 
властивостей особистості 

(діяльнісний аспект навчання)  

 
В цілеспрямована взаємодія 

вчителя та учнів, у процесі якої 

школярі засвоюють знання, 
формують навички і вміння 

 

Г колективна діяльність, що 
охоплює викладання й учіння 

 

Д спеціально організований процес 

управління учбовою діяльністю 

школярів, спрямований на 

здобування  
знань та оволодіння необхідними 

навичками і вміннями (навчання як 

управління) 

1 ...навчання передбачає сумісну навчальну діяльність учнів і вчителя, характеризує 
процес передачі знань, умінь і навичок, а якщо говорити ширше – миттєвого досвіду 

вчителя учневі (Р. Немов) 

 
2 навчання – керування учбовою діяльністю школярів, вибудуване відповідно до 

специфіки засвоюваних знань і поставлених освітньо-виховних завдань (О. Степанов) 

 
3 навчання –  це соціальна функція передачі і засвоєння збагаченого соціального 

досвіду, перетворення суспільного досвіду у досягнення індивіда (І. Лернер) 

 
4 у навчанні вчитель і учні використовують різні функції, кожна з яких має свої 

особливості. Діяльність учителя є навчальною діяльністю, спрямованою на створення 

необхідних умов для учбової діяльності учнів (учіння) у процесі навчання (Л. 
Ітельсон) 

 

5. Навчання – це взаємозумовлена діяльність вчителя і учня, у процесі якої 
відбувається засвоєння знань, вмінь і навичок і формуються властивості особистості 

(розвиваються здібності, інтереси, ціннісні орієнтації, відбувається становлення 

характеру тощо)  
(М. Савчин) 

 

6. Навчання – це спеціально організований у конкретних навчальних закладах процес 

взаємодії дорослих – вчителів та учнів, спрямований на оволодінню школярами 

конкретною сумою знань, умінь, навичок, дій і звичок поведінки (Л. Фрідман) 

 
7. Навчання – це система організації і способи передачі індивіду суспільно 

виробленого досвіду (В. Давидов, А. Маркова) 

Відповідь: А___, ___, Б___, В___, ___, Г___, Д___ 

 

      Файл 2. Механізми навчання 

Які існують основні механізми навчання і в чому полягає їх суть? [1, с. 297-299; 12, с. 

65-67; 16, с. 198-202; 17]. 

Поясніть сутність таких механізмів навчання, як “зворотний зв'язок” та “рефлексія”. 

(Див. Додаток Б) 

      

Крок 1. 

Установіть відповідність між основними  механізмами навчання  та їхеіх  

змістовими тлумаченнями.    
Основні механізми навчання Сутність механізмів навчання 

1 постановка педагогом 
навчальних завдань 

 

2 зворотній зв’язок 
 

3  рефлексія вчителя  

і учня 
 

4 підкріплення 

 
5 довизначення задачі 

А  одержання інформації про процес засвоєння знань, вироблення умінь і навичок, 
розвиток школяра як особистості 

Б позитивне заохочення кожної правильної думки, відповіді, ставлення, дії, що 

сприятиме формуванню правильної поведінки індивіда 
 

В перетворення зовнішнього навчального впливу в навчальне завдання, яке спрямовує 

діяльність учня. 
 

Г відображення вчителем своїх дій, аналіз вибору навчальних впливів, контроль 

діяльності учня; створення моделі розвитку особистості школяра 
 

Д зовнішній навчальний вплив перетворюється в учбову задачу, яка визначає напрямок 

діяльності учня. Навчальний вплив набуває  в учня особистісного змісту 
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     Відповідь:  1___, 2____, 3____, 4____, 5____. 

  

      Крок 2. 

      Знайдіть ПОМИЛКОВО внесений компонент у переліку соціальних механізмів 

навчання: а) формування асоціацій (встановлення тимчасових зв’язків між окремими 

фрагментами знання чи досвіду); б) наслідування;  в) розрізнення і узагальнення; г) 

здогад; д) творчість; е) фрустрація; ж) зворотній зв’язок;  

к) підкріплення. 

     

     Файл 3. Принципи навчання 
Дайте змістовний психологічний аналіз дидактичним принципам навчання [1, с. 299-

300 ]. 

 

Крок 1. 

Оберіть дидактичні принципи навчання: 1) свідомість і активність навчання;  

2)  приватність навчання;  3)  науковість навчання;  4)  систематичність і послідовність;   

5)  світськість навчання ; 6)  доступність навчання;  7)  наочність навчання;  8)  мультиме-

дійність навчання;  9)  зв’язок навчання з життям;  10) наступність навчання;  

11) предметність навчання. 

 

Файл 4. Структурні компоненти навчання 

Розкрийте структуру навчальної діяльності учнів [16, с. 186; 18, с. 148-152]. 

 

Крок 1. 

Вставити пропущені слова та пояснити твердження. 

Розуміння суспільної значущості навчання і прагнення знайти оптимальні прийоми і 

методи викладання зумовили виокремлення   ...   та    ...    аспектів у структурі навчання.  

 

Проблеми змісту освіти повинні відповідати потребам соціального і науково-

технічного прогресу суспільства, віддзеркалюватися у цілях освіти.  Отже,    ...    аспект 

навчання нормативно зафіксований у державних документах і реалізується навчальними 

програмами. 

 

Виокремлення    ...    аспекту навчання  як самостійного компоненту свідчить про 

значну увагу до діяльності школярів у процесі засвоєння знань.  

 

Крок 2. Виберіть правильну відповідь. 

Психологічна структура навчальної діяльності утворює ланцюжок... 

А мотив – мета – засоби 

Б мотив – мета – засоби – саморегуляція 

В мотив – мета – засоби – саморегуляція – результат 
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 Файл 5. Функції навчання 

У лівому стовпчику перераховані  функції навчання, а у правому – їх змістова 

характеристика. Вкажіть відповідність класифікації змістовим характеристикам. 

 
Функції навчання Змістова характеристика функцій навчання 

1 освітня 

 

2  розвивальна 
 

3  виховна 

А пізнання основ професійної діяльності, становлення майстерності, керівництво великими 

підприємствами, самостійне підвищення кваліфікації 

 
Б формування наукового світогляду шляхом засвоєння системи наукових знань про природу, 

суспільство, людину; становлення моральних, трудових, естетичних і  

фізичних якостей особистості 
 

В  засвоєння учнями системи наукових знань, формування вмінь і навичок, сформульованих у поняттях, 

судженнях, концепціях, теоріях 
 

Г формування волі, емоційно-почуттєвої сфери, навчальних інтересів, мотивів, розвиток мислення учнів 

тощо 

     Відповідь:  1___, 2____, 3____. 

      

Папка ІІ.2.  Класифікація навчання. Види навчання.  

Моделі  навчання 

Файл 1. 

Крок 1. 

Назвіть особливості різних видів навчання [16, с. 296-310; 18, с. 152-174]. 

 

Крок 2. 
Виведіть граф-схему класифікації навчання, орієнтуючись на його психологічні 

завдання [1, с. 337-340], типи зворотних зв’язків, а також за звернення до учнів,  за 

об’єктом усвідомлення учнями у процесі навчання тощо [16, с. 202-204; 18, с. 152-176]. 

(Див. Додаток  В). 

 

Крок 3. 

Наведіть приклади поєднання на уроці фронтально-класного, групового та 

індивідуального навчання. 

  

Крок 4. 

У лівому стовпчику перераховані види навчання за психологічними завданнями, а 

у правому – їх тлумачення. Установіть відповідність класифікації змістовим 

характеристикам.  

Поясніть сутність видів навчання за психологічними завданнями  і наведіть кон-

кретні приклади. 
Класифікація 

навчання 

Змістові характеристики 

А теоретичне 

навчання 
 

Б практичне навчання 

 
В образне, емоційне,  

етичне, естетичне 

1 формування одиничних уявлень, а на їх основі еталонів переживань, поведінки, відносин, що 

зумовлюють становлення емоційно зрілої  
особистості 

 

2 вироблення навичок виживання в екстремальних умовах, формування конкурентної  поведінки,  
вміння відстоювати власні погляди 

 
3  формування понять, ідей, законів, правил 

 

4  вироблення моторних, сенсорних навичок,  
а також навичок розумової діяльності 

Відповідь:  А___, Б____, В____. 
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Крок 5. 

Установіть відповідність класифікації навчання за типом зворотного зв’язку та 

їхніми змістовими тлумаченнями (за О. Степановим). 
 

Види навчання за 

типом зворотного 

зв’язку 

Змістові характеристики зворотних зв’язків 

А покрокове 

навчання 

 
Б когнітивне 

навчання 

 
В випереджальне 

навчання 

 
 

1 навчальний матеріал поділяють на окремі смислові одиниці і перевіряють правильність їх розуміння і 

засвоєння кожним з учнів. Такий тип навчання характерний для початкових класів. Особливо чітко його 

ідея реалізована у програмованому навчанні 
 

2 учитель, передбачаючи труднощі, які можуть виникнути в учбовій діяльності школярів, у процес 

викладання залучає різну додаткову інформацію, щоб їм запобігти, акцентує увагу учнів на ключових 
моментах матеріалу, застосовує різні форми наочності та ін. Використовуючи канал зворотного зв'язку, 

педагог одержує інформацію про повноту і якість засвоєння матеріалу і у разі необхідності здійснює 

коригувальний вплив (додатково пояснює, наводить приклади, різні види наочності тощо) 
 

3 учень, засвоюючи навчальний матеріал, перевіряє правильність свого розуміння, неодноразово 

звертаючись до підручника, щоб встановити, чи існують суперечності між його розумінням і реальним 
змістом матеріалу. Виявлення вчителем таких розбіжностей стає основою для внесення певних коректив 

в учбову діяльність школяра 

Відповідь:  А___, Б____, В____. 

 

Крок 6. 

Установіть відповідність між групами основних інноваційних технологій 

навчання та їх тлумаченням 

 

Класифікація груп 

інноваційних 

технологій 

Змістові характеристики спрямованості конкретних інноваційних технологій навчання 

А вільна технологія 
відкритої школи 

 

Б діалогічна 
технологія 

 

В навчання у 

співробітництві 

 

Г особистісно 
зорієнтована 

технологія 

1 спрямована  на створення атмосфери взаємодопомоги, а не змагання чи суперництва. 
Основним є  позитивна взаємозалежність, безпосередня взаємодія, індивідуальна 

відповідальність, розвиток навичок спільної роботи 

 
2  спрямована на загальний розвиток учня як особистості у процесі навчання,  формування в 

нього здатності до саморозвитку 

3 зорієнтована на максимальне врахування дитячої ініціативи; класно-урочна система 

відсутня, оцінок не ставлять 

 

4 спрямована на інтелектуальний розвиток учнів, можливість самоосвіти з метою формування 
діалогічності індивідуальної свідомості учня 

Відповідь:  А___, Б____, В____, Г___. 

 

Файл 2. Моделі навчання 

Проаналізуйте моделі навчання [1, с. 314-315; 13]. (Див. Додаток В) 

 

Крок 1. Виберіть правильну відповідь 

Які моделі навчання виділяє педагогічна психологія за критерієм особливостей 

використання знань (за О. Скрипченко)? 

А алгоритмічну, догматичну, програмовану 

Б інформаційну, операціональну, розвивальну 

В розвивальну, операціональну, класичну 

 

Яку модель навчання характеризують як процес, що полягає у сприйманні, 

збереженні, відтворенні і переробці наукової інформації? 

А інформаційна модель 

Б операціональна модель 

В розвивальне навчання 

 

Яка модель навчання спирається на концепцію діяльності та будується за 

нормативними схемами (у яких суб’єктному досвіду значення не надається) та 
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включає такі основні елементи як цілі, мотиви, предмет і засоби діяльності, їх 

контроль і оцінку? 
А інформаційна модель 

Б операціональна модель 

В розвивальне навчання 

 

У якій моделі навчання прагнуть досягнути актуального рівня психічного 

розвитку учнів, спираючись на суб’єктивний досвід, орієнтуються на перспективний 

рівень психічного розвитку, використовують принципи індивідуалізації навчання? 

А інформаційна модель 

Б операціональна модель 

В розвивальне навчання 

 

Крок 2. 

Оберіть серед вказаних, які методи навчання відповідають пасивній моделі 

навчання, а які активній. 

Методи: лекція-монолог, самостійна робота, читання, пояснення, проблеми та творчі 

завдання, демонстрація й відтворювальне опитування учнів, запитання від учня до 

вчителя і навпаки, що розвивають творче мислення. 

 

Крок 3. 

Установіть відповідність між моделями навчання та їх змістом. 

 
Модель 

навчання 

Змістова характеристика   

1 пасивна модель 

навчання 
 

2 активна модель 

навчання 

 

3 інтерактивна 

модель навчання 

А  учень виступає “суб’єктом” навчання (самостійна 

робота, творчі завдання) 
 

Б  процес навчання здійснюється в умовах  постійної, 

активної взаємодії всіх школярів. Учень і вчитель є 

рівноправними суб’єктами навчання 

 

В  учень виступає в ролі “об’єкту” навчання (слухає і 
дивиться) 

     Відповідь:  1___, 2____, 3____. 

 

Папка ІІ.3. Теорії і технології навчання. Сучасні технології розвивального 

навчання. Системи навчання 

 

Файл 1. 

Теорії навчання. ІНДЗ [1, с.300-111]. 

Підготуйтеся до колоквіуму з теми “Сучасні технології розвивального навчання” 
(системи Гальперіна, Занкова, Давидова-Ельконіна, особистісно-діяльнісний підхід, 

навчальне співробітництво, гуманістичний підхід, сучасні інноваційні технології 

навчання). (Див. Блок самостійної роботи студентів) 

 

Крок 1. 

   Заповніть порівняльну таблицю основних концепцій навчання. 
 

Критерії порівняльного 

аналізу 

Програмоване 

навчання 

Проблемне 

навчання 

Розвивальне 

навчання 

Автори концепції    

Основні ідеї    

Сильні положення підходу    

Обмеження даного 

підходу 
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Крок 2. Форми, системи навчання 

Зробіть порівняльний аналіз традиційної та розвивальної систем навчання. 

 

Крок 3. 

Зробіть класифікацію запропонованого переліку характеристик організації 

навчання за двома видами: традиційним та гуманістичним. Перелік принципів 

навчання: субординація; взаємоприйняття; рівність; монологізм; діалогізм; 

деформація; контроль; свобода. 
 

 Характеристики  

традиційного навчання 

Характеристики  гуманістичної 

організації навчання 

  

 

      Папка ІІ.4. Навчальність та її структурні компоненти.  Фактори (чинники) 

ефективності навчання 

Файл 1. 

Розтлумачте поняття “навчальність” та поясніть суть компонентів навчальності [16, с. 

178-181; 18, с. 181-189]. 

 

Крок 1. 

Вкажіть, які твердження щодо навчальності є ПОМИЛКОВИМИ. Обґрунтуйте 

свій вибір. 

А навчальність – це здатність до засвоєння будь-якого навчального матеріалу, властива 

кожному з учнів 

Б навчальність – це прояв високого рівня розумового розвитку, навчальність тотожна 

обдарованості 

Б навчальність розвивається у процесі життя, починаючи із раннього дитинства 

В особливо сприятливим для розвитку навчальності є сенситивний період 

Г у розвитку навчальності суттєву роль відіграє ставлення до навчання 

    Д навчальність є природженою особливістю дитини 

     Е навчальність – це індивідуальні особливості швидкості та якості засвоєння учнями 

знань, умінь і навичок у процесі навчання 

     Ж навчальність – це загальна і спеціальна здатність до засвоєння навчального 

матеріалу 

 

Крок 2. 

Знайдіть ПОМИЛКОВО внесений компонент у структуру навчальності :  

а) глибина розуму; б) усвідомленість учнем своєї мисленнєвої діяльності;  

в) гнучкість розуму; г) самостійність мислення; д) стійкість розуму;   

е) неекономність мислення. 

 

Файл 2. Показники навчальності 

Крок 1. 

А. Маркова при виборі основних показників навчальності пропонує враховувати: 

активність орієнтування учня в нових умовах; ініціативу у виборі необов'язкових рішень; 

наполегливість у досягненні поставленої мети; стійкість до дії перешкод, уміння 

працювати за їх наявності; сприйнятливість до засвоєння нових знань.  

Розглядаючи навчальність у ширшому розумінні, тобто не тільки як залежність від 

якостей розуму, О. Власова пропонує визначати такі компоненти: рівень розвитку 

пізнавальних можливостей (особливості уваги учня, сенсорних і перцептивних процесів, 

пам’яті, мислення й уяви) учня; особливості особистості учня, які виявляються у 

своєрідності його характеру й емоційно-вольової та мотиваційної сфер; ставлення учня до 

навчального матеріалу, учнів класу, вчителів і батьків, які впливають на становлення його 
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як суб'єкта навчальної діяльності; якості, які визначають можливості спілкування учня; 

індивідуальні особливості активності і саморегуляції особистості учня. 

Проаналізуйте ситуації вияву наведених основних показників навчальності 

школярів, які Ви спостерігали під час безвідривної навчально-виховної педагогічної 

практики. 

 

Крок 2. 
Охарактеризуйте як розвивається навчальність у процесі життя, починаючи з раннього 

дитинства [18, с. 187-188]. (Див. Додаток Г ) 

 

Крок 3. 

Дайте психологічну характеристику факторів ефективності навчання [16, с. 229-

231]. (Див. Додаток Д ) 

 

Крок 4. 

Із названих основних чинників ефективного навчання виберіть ту, що належать до 

внутрішніх і зовнішніх, розділивши їх на дві колонки: здатність учня до навчання; повага 

до освічених людей як суспільна норма; зміст, форма, складність навчального матеріалу; 

усвідомлення необхідності включення у навчальну діяльність; особистість вчителя; 

мотивація навчальної діяльності; інтелектуальні властивості особистості; матеріальні 

умови навчання. 

 

Крок 5. 

Знайдіть ПОМИЛКУ. 

Чинниками, які впливають на ефективність навчання є: 

А зміст навчання, процес навчання, особистість дитини, особистість учителя 

Б легкість навчального матеріалу 

В методи навчання,  диференціація та індивідуалізація навчання 

Г знання, професійна майстерність вчителя, його ставлення до учнів, предмета, 

професії 

 

Папка ІІ.5. Психологічні засади індивідуального підходу і диференціації навчання 

     

     Файл 1. Психологічні засади індивідуального підходу до навчання.    

     ІНДЗ 
Розкрийте психологічні засади індивідуального підходу до навчання  [16, с. 240-

241; 18, с. 197-203]. (Див. Додаток Е) 

 

Крок 1. Виберіть правильну відповідь. 

Індивідуальний підхід у навчанні – це: 
А урахування подібних, типових особливостей груп учнів 

Б урахування специфічних особливостей кожної особистості 

В нівелювання особистісних відмінностей самосвідомості 

 

Крок 2. 
Учитель української літератури щойно на уроці подав нову тему: одні учні повністю 

зрозуміли матеріал і частково його запам'ятали, інші –  слабо зрозуміли і мало 

запам'ятали, а дехто зовсім не зрозумів учбового матеріалу і нічого не запам'ятав. 

Поясніть чому один і той самий зовнішній вплив мав неоднакові наслідки. 
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Крок 3. Виберіть правильну відповідь. 

Головним психологічним критерієм індивідуального підхіду у навчанні є його 

узгодженість із: 

      А віковими особливостями учнів, сенситивними періодами розвитку їхніх конкретних 

психічних функцій, новоутвореннями та особливостями обдарувань особистості                         

      Б матеріальними умовами навчання, рівнем володіння учнями метапізнавальними 

стратегіями 

      В соціально-економічною ситуацією у суспільстві, особливостями навчальних 

програм; усвідомленням необхідності включення у навчальну діяльність 

     Крок 4. 
     Індивідуальний підхід у навчанні означає, що вчитель має на уроці застосовувати 

стільки індивідуальних варіантів методики навчання, скільки учнів у класі.  

      Правильним чи неправильним, на Вашу думку, є таке твердження? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

 

      Крок 5. 

      Заповніть таблицю щодо індивідуального підходу до учнів з різними типами 

навчальності, проаналізуйте особливості їхньої пізнавальної діяльності, 

інтелектуальної сфери та деяких якостей особистості. Узагальніть рекомендації 

ефективних методів навчання дітей зі зниженою навчальністю [18. с. 200-203].  

(Див. Додаток Е) 

 
Типи учнів за 

сприйнятливістю до 

навчання (за Н. 

Менчинською) 

Особливості 

навчальності 

різних типів 

Рекомендації щодо 

індивідуального підходу (за В. 

Зиковою, 3. Калмиковою, Н. 
Менчннською, В. Крутецьким) 

1 учні зі швидким темпом 

засвоєння матеріалу 

 

  

2 учні зі  сповільненим 

темпом засвоєння 

матеріалу 

  

 

Крок 6. 

Знайдіть ПОМИЛКУ. 

Які індивідуальні особливості учнів необхідно врахувати за індивідуального 

підходу до навчання школярів?   
А ставлення учнів до навчання (мотиви учіння) 

Б здатність до навчання (особливості уваги, сприймання, пам'яті, оволодіння 

необхідними логічними операціями, навчальними прийомами, гнучкість мислення) 

В рівень забезпеченості 

Г рівень самооцінки і домагань учнів у сфері навчання 

 

Файл 2. Диференціація навчання. ІНДЗ 

Диференціацію навчання можна назвати варіантом (або варіантами) індивідуалізації. 

Це проходження навчальних курсів в індивідуальному темпі: або прискорено 

(акселерати), або сповільнено (ретарданти), внутрікласова (внутрігрупова) 

індивідуалізація, групування учнів для навчання за різними навчальними планами 

(програмами) у відповідності з їх індивідуальними психологічними властивостями.  

Правильним чи неправильним, на Вашу думку, є таке твердження? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

Поясніть сутність диференціації навчання [16, с. 242-250; 18. с. 203-205].   

(Див. Додаток К) 
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Крок 1. 

Диференціація навчання – це... 
А врахування подібних, типових особливостей груп учнів 

Б врахування специфічних особливостей кожної особистості 

В нівелювання особистісних відмінностей самосвідомості 

 

Крок 2. 
Диференціація груп за рівнем розвитку учнів як суб’єктів навчальної діяльності 

Установіть відповідність між інтегрованими рівнями розвитку учнів як суб’єктів 

навчальної діяльності та їхніми психологічними та загальнодидактичними 

характеристиками.   
Групи за рівнем 

розвитку учнів 

як суб'єктів 

навчальної 

діяльності 

Психологічні та загальнодидактичні характеристики 

1 учні як 

повноцінні 
суб'єкти 

навчальної 

діяльності. 
 

2 учні як 

суб'єкти 
навчальної 

діяльності 

середнього рівня 
розвитку. 

 

3  учні як 
суб'єкти 

навчальної 

діяльності 
низького рівня 

розвитку 

 

А їхні знання є неповними і несистематизованими. Вони відчувають труднощі у нових пізнавальних 

ситуаціях, на початку розв'язання проблеми потребують допомоги. За систематичної роботи ці учні досить 
успішно засвоюють навчальний матеріал. Однак їм буває складно за необхідності самостійно застосувати 

знання у новій ситуації, обґрунтувати свої дії. У пошукових ситуаціях вони часто намагаються пригадати 

матеріал у такому вигляді, як його подано у підручнику. Учням непросто підтримувати стійку увагу 
впродовж усього уроку, переключатись із одного виду пізнавальної діяльності на інший, враховувати всі її 

деталі. Аналізуючи проблемну ситуацію, нерідко допускають помилкові судження. Невисокий рівень само-

контролю часто спричинює помилки під час виконання учнями завдань 
 

Б знання характеризуються глибиною, міцністю, систематизованістю, що дає їм змогу набувати нових 

знань. Вони легко згадують потрібні у певних навчальних ситуаціях знання, швидко виправляють свої 
помилкові судження. Їм притаманні відносно високий рівень пізнавальної самостійності. Такі учні 

володіють стійкою увагою, легко переключають її під час зміни видів навчальної роботи, добре засвоюють 

нові прийоми розумової діяльності. Вони добре усвідомлюють мету свого навчання, успішно регулюють 
діяльність 

 

В у них дуже малий обсяг засвоєних знань, умінь і навичок. Вони не вміють вчитися, не виявляють 
пізнавальної самостійності, їм важко розв'язати завдання навіть тоді, коли відома послідовність дій для 

знаходження відповіді.  

Навчальний матеріал засвоюють після тривалих тренувань, намагаються запам'ятати однаково все, не 

виділяючи головного. У цих учнів низькі здатність до узагальнення, рівень аналітико-синтетичної 

діяльності. Вони швидко забувають навчальний матеріал, часто не можуть пояснити застосування правила 

чи закону, тому байдуже або негативно ставляться до самостійної роботи 

Відповідь:  1___, 2____, 3____. 

 

Папка ІІ.6. Психологія напрямів діяльності вчителя у сфері навчання 

      

 Файл 1.  Формування мотивації навчання школярів. ІНДЗ 

Обґрунтуйте наукові основи та шляхи формування мотивації навчання школярів [16, с. 

261-271]. (Див. Додаток Л) 

 

Крок 1. 

Дайте правильні відповіді на альтернативні запитання, обґрунтуйте свої 

міркування 

Учні, які особистою метою вважають самовдосконалення і вчаться не заради 

порівняння себе з іншими, досягають кращих результатів. Так чи ні? 

 

 Саме на інтересі як емоційному переживанні пізнавальної потреби базується 

внутрішня мотивація навчальної діяльності. Так чи ні? 

 

Існує взаємозалежність між рівнем мотивації та результативністю учіння. Так чи ні? 

 

Учні, які сильніше прагнуть успіху, ніж уникнення невдачі, мають вищу мотивацію. 

Так чи ні? 

 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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Учні, які ставлять за мету оволодіння предметом, швидше досягнуть високих 

результатів. Вони не шукають легких шляхів, педагога розглядають у ролі джерела знань, 

а не як особу, яка може виставити високий бал. Так чи ні? 

 

Учні, які приписують свій успіх внутрішнім факторам (власним зусиллям), докладають 

більше зусиль, ніж ті, що приписують його зовнішнім, випадковим факторам, наприклад 

примхам учителя. Так чи ні? 

 

Стабільні невдачі породжують обґрунтовану безпорадність, усвідомлення 

неспроможності контролювати своє життя. Безпорадність притаманна учням, які мають 

труднощі у навчанні. Так чи ні? 

 

Позитивні результати має навчання без оцінювання: діти стають менш збудливими, у 

них поліпшується сон, апетит, вони починають краще вчитися. Так чи ні? 

 

Оцінювальні дії вчителя протягом перших років навчання мають домінувальний вплив 

на динаміку розвитку самооцінки школяра. Так чи ні? 

 

Крок 2. 

Установіть відповідність між  типом мотивації учня та психологічним змістом 

підтримки того чи іншого типу мотивації.  
Тип мотивації учня Психологічним змістом підтримки того чи іншого 

типу мотивації 

1 мотивація, пов’язана 

з результатом 
навчання 

 

 

А інформування про досягнуті результати, 

формулювання пізнавальних інтересів; проблемне 
навчання 

2 мотивація, пов’язана 

з  метою навчання. 

 

3  мотивація, 

пов’язана з   процесом 

навчання 

Б заохочення, доведення необхідності застосування 

знань у майбутньому. Створення позитивної 

громадської думки 

 

В нестандартна організація навчального процесу, 

активності і самостійності учнів; дослідницькі 
методики, створення умов для вияву індивідуальних 

здібностей і талантів 

     Відповідь:  1___, 2____, 3____. 

 

Крок 3. 

Виберіть групу, в якій правильно наведені  основні умови виникнення 

пізнавального інтересу учнів у процесі навчання. 

А емоційне ставлення учня до вчителя; відчуття упевненості учня у своїх діях; 

одноманітні, спрямовані на запам’ятовування вправи 

Б новизна знань; усвідомлення їх корисності; творча пошукова атмосфера на уроці; 

використання вчителем позитивних оцінок; творча конкуренція на уроці 

В підтримування уваги за допомогою гумору, дотепних прикладів; безпосередня участь 

учня у виборі і освоєнні навчальних проблем; використання навчального матеріалу, який 

не відповідає рівню розумового розвитку та знанням учнів 

 

Крок 4. 

Чому опитування сприяє розвитку розумових дій учня? (Див. Додаток Л). 

 

Крок 5. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів. ІНДЗ 

Проаналізуйте закономірності процесу оцінювання знань, умінь і навичок учнів [16, с. 

272-273]. (Див. Додаток М) 
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Крок 6. Виберіть правильну відповідь. 

Ставлення педагога до фактичного результату діяльності учня, яке визначається 

ступенем відповідності навчальних досягнень заданим нормам – це: а) педагогічне 

спілкування; б) педагогічна спрямованість; в) педагогічна оцінка; г) педагогічне 

управління 

 

Крок 7. 

Знайдіть ПОМИЛКУ. 

Педагогічна оцінка: 
А є важливим чинником психологічного, соціального, морального і духовного розвитку 

особистості 

Б характеризується об’єктивністю, вмотивованістю, виваженістю 

В  має виявляти зацікавленість, критичність і водночас оптимістичність 

Г  є важливим чинником впливу на благополуччя особистості 

 

Крок 8. Виберіть правильну відповідь. 

Основною метою оцінки вчителем знань учнів є: 
А інформувати учнів про їх успіх або неуспіх у конкретній ситуації 

Б стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність учнів 

В виражати думку вчителя про учня 

 

Крок 9. 
Як можна пояснити, що постійні низькі оцінки, які одержує учент, поступово 

починають сприйматися із набагато меншим переживанням, ніж спочатку. Чому 

втрачається їхній мотивувальний вплив? 

 

Крок 10.  
Які труднощі доводиться долати вчителю, здійснюючи оцінювання школярів? [16, с. 

274-275]  (Див. Додаток М). 

 

Крок 11. 

Прочитайте і поясніть сутність суб'єктивних помилок оцінювання: 
– великодушне оцінювання, яке виявляється у винесенні завищених оцінок; 

– ореол, який пов'язаний з упередженістю і виявляється в тенденції оцінювати тільки 

позитивно або тільки негативно тих учнів, до яких вчитель ставиться або позитивно, або 

негативно; 

– центральна тенденція оцінювання, виявляється в прагненні уникнути крайніх оцінок; 

– контраст оцінювання, який полягає в оцінюванні знань, якостей особистості і 

поведінки людини вище або нижче залежно від того, вище або нижче виражені ті самі 

характеристики у вчителя; 

– близькість оцінювання  виявляється в тенденції ставити схожі за часом і місцем 

оцінки; 

– логічні помилки, які виявляються у ставленні схожих оцінок різним психологічним 

властивостям і характеристикам, що є логічно пов'язаними [13, с. 187]. 

 

Файл  5. Самостійна робота школярів.  ІНДЗ 

Розкрийте психолого-педагогічні засади організації самостійної навчальної діяльності 

дітей [16, с. 182-183, 275-277] (Див. Додаток Н). 

Назвіть чинники ефективності самостійної роботи школярів  [16, с. 275-277]. 
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Крок 1. Оберіть правильну відповідь. 

Самостійна робота – це: 
А правильно організована навчальна діяльність школяра на уроці під керівництвом 

учителя 

Б цілеспрямована, внутрішньо мотивована та організована самим суб'єктом навчальна 

діяльність 

В спосіб виконання домашніх завдань за допомогою технічних засобів навчання та 

батьків 

 

Крок 2. 

Знайдіть ПОМИЛКУ. 

Ефективність самостійної роботи учнів залежить від  таких чинників:  
А внутрішньої мотивації, усвідомленням мети та прийняття навчального завдання 

Б правильно організованої навчальної діяльності учителем 

В психологічної готовності школяра 

Г інтересу до предмету, що вивчається 

Д  задоволеності учня життям 

 

Папка ІІ.7. Психологічні основи роботи вчителя з обдарованими дітьми  

 Файл 1. 

      Крок 1. 

       У лівому стовпчику названі категорії здібних дітей, а у правому – психологічні 

характеристики тих чи інших категорій.  Укажіть відповідність категорій та  їхніх 

психологічних характеристик щодо обдарованих дітей. 
Категорії здібних дітей Характеристики окремих категорій 

1 діти з раннім 

розвитком інтелекту 

 
2 талановиті діти 

 

3 діти з потенційними 
ознаками обдарованості 

А за рівнем розумового розвитку ці діти не випереджають однолітків, однак виявляють 

самостійність, оригінальність думок, добре розвинуті творчі здібності 

 
Б спостерігається швидкий розвиток загальних здібностей і адаптації до темпу навчання  у школі; 

готовність до розумового навантаження, інтерес до занять; інтелектуальне випередження своїх 

однолітків 
 

В спостерігається середній або високий загальний рівень розвитку інтелекту, однак схильність до 

окремих видів наук і видів діяльності та яскравий вияв здібностей в них 

Відповідь:  1___, 2____, 3___. 

 

Крок 2. 

    Вставити пропущені слова та пояснити твердження 

    Не варто заохочувати обдарованого школяра до змагання, прагнення “обганяти” 

ровесників, бо це може стимулювати розвиток ...  

 

Вчитель має забезпечити найкращі умови для    ...    дитячих здібностей, знайти 

правильний    ...     підхід до учня відповідно вияву його талантів.  

 

 Крок 3. 

     Ознайомтеся із психологічними особливостями обдарованих дітей: 

1) загальні: 

а) рефлексія на власний духовний образ, що забезпечує самоорганізацію особистості 

(моральне самовдосконалення, інтелектуальне зростання тощо); підпорядкованість ду-

ховній мотивації як провідна загальна ознака обдарованості; 

б) прагнення до творчості (механізми самовдосконалення; створення варіантів 

оригінальних технологій, інноваційних методів та прийомів розв'язання глобальних 

проблем); стійкість, непоступливість у творчості; 

в) чутливість до різнопланових суспільних явищ, наприклад, людських стосунків; 

націленість на обраний напрям діяльності; 
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г) гіперінтелектуальна активність у визначенні життєвих проблем, здатність до їх 

розуміння та розв'язання; 

д) висока працездатність, захопленість працею і прагнення працювати якнайбільше, 

незважаючи на втому; 

е) високий рівень почуття відповідальності (охайне, вчасне та якісне виконання взятих 

зобов'язань); 

ж) багатство емоційних станів, підвищена допитливість (задають багато різноманітних 

питань, які вимагають від учителя значних інтелектуальних зусиль); 

з) потреба в самоповазі, некерованість, бунтарство, наполегливість у досягненні 

поставленої мети, часто всупереч волі вчителя, у зв'язку з чим мають репутацію “не-

слухняних”, “недисциплінованих”, “незручних”; 

2) спеціальні: 

а) провідні ознаки обдарованості: почуття гумору, підвищений інтерес до 

гумористичних малюнків, сюжетів, стимулююча іронія; 

б) різноплановість інтересів до розумової діяльності та постійна потреба в інформації; 

в) пошук першопричин генези явищ; допитливість, прагнення до відкриттів; 

г) компетентність, яка не властива віковим особливостям розвитку (виразність 

індивідуальності), тобто наявність обширних знань і захопленість ними;     

д) високий рівень розвитку пам'яті, мислення, уяви; 

е) пристрасть до ігор, які вимагають концентрації уваги та супроводжуються 

складними правилами; 

ж) вміння самостійно гратися та працювати; 

з) великий словниковий запас; вільне володіння мовою, уміння синхронно спілкуватися 

кількома мовами; 

и) терплячість, готовність брати участь у додаткових навчальних заняттях; 

к) читання книг, особливо наукової літератури; колекціонування, експериментування; 

л) критична оцінка навколишньої дійсності (не задовольняються поверховими або 

загальними поясненнями сутності певних явищ); 

м) здатність маніпулювати логічними операціями, систематизувати та класифікувати 

явища [15].      

 

Крок 4. ІНДЗ 

Охарактеризуйте основні категорії здібних учнів та особливості їх інтелектуальної і 

емоційно-мотиваційної сфер [16, с. 250-252].      

        Поясніть, які завдання постають перед вчителем в організації навчання обдарованих 

дітей?  

Які програми, навчальні плани, методики, індивідуальні завдання, позакласні навчальні 

заходи має впроваджувати вчитель-предметник (вашої спеціальності) з урахуванням 

здібностей дітей? [16, с. 250-253].   

 

Крок 5. 

     Знайдіть ПОМИЛКУ. 

     Діяльність учителя по роботі з обдарованими дітьми має орієнтуватися на... 

А забезпечення вищого рівня навчання, удосконалення навчальних планів 

Б організацію занять за спеціальними планами 

В використання індивідуальних занять і методик 

Г організацію занять за репетиторством 

 

Крок 6. 

Який психологічний фактор успішного та розвивального ефекту навчання не 

враховується в роботі з обдарованими дітьми, якщо вони постійно розв’язують занадто 

легкі для їхнього розумового розвитку завдання? 
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Папка ІІ.8. Психологічний аналіз уроку 

     Файл 1. 

    Назвіть основні напрями психологічного аналізу уроку [12, с. 108-114].    

     (Див. Блок педагогічної майстерності. Файл 1). 

 

ІІІ. БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ 
 

Файл 1. Особистісно зорієнтоване навчання як прогресивна технологія 

Сучасною прогресивною технологією є особистісно-орієнтоване навчання. Воно 

вимагає не сформувати, навіть не виховати, а відкрити, підтримати, розвинути людину в 

людині, створивши в ній механізми самореалізації, саморозвитку, адаптації, 

саморегуляції, самозахисту, самовиховання та інші, необхідні для становлення 

самобутнього особистісного образу та достойного людського життя, для діалогічної 

взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією. 

Це означає, що в змісті особистісно-орієнтованого навчання обов'язковими є такі 

компоненти: аксіологічний, когнітивний, діяльнісно-творчий та особистісний. 

Аксіологічний компонент має на меті введення учнів у світ цінностей і надання 

допомоги у виборі особистісно-значущої системи ціннісних орієнтацій, особистісних 

сенсів. 

Когнітивний компонент змісту забезпечує їх науковими знаннями про людину, 

культуру, історію, природу, ноосферу як основу духовного розвитку. 

Діяльнісно-творчий компонент сприяє формуванню і розвитку в учнів різних способів 

діяльності, творчих здібностей, необхідних для самореалізації особистості в пізнанні, 

праці, науковій, художній та інших видах діяльності. 

Особистісний компонент забезпечує пізнання себе, розвиток рефлексивної здатності, 

оволодіння способами саморегуляції, самовдосконалення, морального життєвого 

самовизначення. Формує особистісну позицію. 

Як Ви розумієте виявлення цих компонентів на уроці? 

Який компонент є системоутворювальним у змісті особистісно-орієнтованого 

навчання на відміну від змісту когнітивного навчання? [13, с. 74]. 

 

Файл 2.    Інтерактивні прийоми навчання 
 

Ознайомтеся з деякими сучасними прийомами навчання. У чому їх основна різниця від 

традиційних методів (пояснювально-ілюстративного та репродуктивного)? Який впив 

вони здійснюють на психічний розвиток (мотиваційну, вольову, когнітивну сферу) та на 

учіння школяра? 

 

Прийом “Симпозіум”. Учням пропонується уважно прочитати навчальний текст й 

розподілити між собою ролі: редактор, критик, автор, рецензент, незнайко, доцент, 

академік. Потім школяр у своєму амплуа повинен викласти навчальний текст. Інші 

учасники симпозіуму оцінюють виступ. Учасники симпозіуму також мають право 

доповнювати виступ один одного. 

Прийом  “Скриня мудрості». Учням пропонується уважно прочитати текст і написати 

записку, у якій задається важке запитання до тексту. Всі записки поміщають у коробку. 

Потім повторно всі читають текст і виймають із коробки по одній записці. По черзі 

відповідають на питання. Оцінюються змістовність, глибина питання і якість відповіді. 

Прийом “Незвичайна доповідь”. Читається текст. Кожен учень кодує зміст тексту за 

допомогою знаків, схем, малюнків і передає таку записку сусідові праворуч. Тепер  учні 

мають зробити доповідь по даному тексту, використовуючи малюнки або схеми свого 

сусіда. 
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Прийом “Мініатюра”. Клас ділять на групи по 3-4  школяра. Усі читають навчальний 

текст, а потім кожна група зображує суть тексту якою-небудь мініатюрою. Це може бути 

сценка, пісня, пантоміма. Інші повинні словами пояснити побачене. Кожна мініатюра 

оцінюється за 5-бальною шкалою з урахуванням спритності, оригінальності виконання. 

Прийом “Виявлення помилки”. Учням пропонується уважно прочитати текст, 

зрозуміти його зміст і основну думку. Потім їм дають цей же текст, але зі зміненим у 

певних межах змістом. Завдання – знайти й виправити всі неправильні твердження. Кожен 

виконує завдання письмово, після чого обговорюються зроблені виправлення. Якщо не всі 

неточності відмічені учнями, то пропонується ще раз переглянути  навчальний текст і  

надолужити прогалини. 

Прийом “Настирливий гравець”. Учням дається наступна інструкція: 

“Відомо, що дрібні подробиці навчального матеріалу потрібні для міцного засвоєння. 

Зараз ми прочитаємо текст у темпі, але уважно. Потім ви складете список питань по 

тексту. У кого цей список буде  найповнішим той і виграв у цьому інтелектуальному 

змаганні. Важливо, щоб питання охопили весь навчальний матеріал, всі його нюанси. 

Після складання питань ви будете по черзі задавати свої питання всім учням, а вони по 

черзі будуть коротко відповідати на них. Таким чином ми виявимо найбільш 

настирливого гравця”. 

Прийом “Склади програму навчання”. Учням дається наступна інструкція: 

“Прочитайте навчальний текст.  Уявіть, що ви укладач навчальної програми з даного 

предмета. Програма повинна відбивати основний зміст, розділи, теми, труднощі, які 

можуть зустрічатися при вивченні цього матеріалу, прийоми, які полегшать засвоєння 

матеріалу. Потрібно скласти найбільш зручну, раціональну й оптимальну програму, якою 

могли б користуватися інші учні”. Потім програма виноситься на загальне обговорення. 

Прийом “Цікаві історії”. Учням дається наступна інструкція: 

“Ознайомтеся з навчальним текстом. Виділіть й випишіть у стовпчик ключові слова 

цього тексту. Придумайте забавну історію, у якій всі ці слова послідовно, одне за одним, 

зав'язані в якусь осмислену,  а, можливо, й неймовірну історію”. 

Потім проводиться конкурс на найбільш оригінальну й цікаву історію на основі цих 

слів. Після конкурсу пропонується відтворити первісний навчальний текст, спираючись 

тільки на свої ключові слова. Перемагає той, хто переказує текст найбільш близько до 

оригіналу [14, с.170-171]. 

 

Файл 3.    Мозкові атака “Психологія навчання обдарованих учнів” 

Використовуючи джерела літератури, сформулюйте для себе вимоги, запропоновані 

для проведення “мозкового штурму”. Підготуйте матеріал для участі в навчальному 

занятті, яке буде проводитись за методом “мозкового штурму” з теми “Психологія 

навчання обдарованих учнів” 
 

У обдарованих дітей часто виникають труднощі  спілкування з однолітками, 

вчителями, батьками. Спробуйте визначити причини цього явища. 

 

Нижче  наведені  думки про обдарованих дітей. Прокоментуйте кожну з них з погляду 

істинності або помилковості. Спробуйте визначити джерело виникнення подібних 

установок по відношенню до талантів. 

1. Талант завжди проб'є собі дорогу.  

2. Усі талановиті діти страждають від несприятливого образу “Я”, відчуття власної 

неадекватності та низької самооцінки.  

3. У незаможних (неповних, конфліктних, сільських, робітників і т.п.) родинах таланти 

народжуються рідше, ніж у матеріально забезпечених (повних, благополучних, міських, 

інтелігентних). 

4. На дітях знаменитостей природа відпочиває. 
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5. Здібна дитина, як правило, обдарована не в одній, а в декількох областях знань і 

умінь. 

6. У ранньому віці діти часто приховують свої здібності, намагаючись бути  “як  усі”, 

оскільки значимі дорослі хвалять їх  саме за це. 

7. Школа воліє мати справу з відстаючими, а не з обдарованими дітьми. 

8. У  “середньому” середовищі здібності дитини легко згасають. 

9. Сенсорні недоліки (сліпота, глухота), порушення мовного розвитку є нездоланними 

перешкодами для розвитку здібностей. 

10. Погане викладання, формально реалізовані навчальні програми і некваліфіковані 

вчителі знищують здібності дитини. 

11. Талановиті діти завжди невротики. 

12. Обдаровані діти  намагаються  мати справу з людьми старшого віку, а не з 

однолітками. 

13. Для обдарованих особистостей характерна внутрішня потреба в досконалості. 

14. Обдаровані діти  вразливіші, ніж “звичайні”. 

     15. Обдаровані діти часто зіштовхуються із ворожістю навколишніх.     

 

      Файл 4.    Психологічні задачі, аналіз ситуацій 

      В учительській виникла дискусія. Одні учителі вважали, що основою навчання є 

майстерність учителя формувати “апетит” до знань, вміння зробити цікавим кожний урок. 

Інші робили акцент на вихованні в учнів здатності переборювання труднощів і визнали 

думку перших помилковою.  

      Хто з учителів має рацію? Яким повинне бути сучасне навчання? 

 

ІV. БЛОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
 

      В межах безвідривної навчально-виховної практики зробіть психологічний  

аналіз уроку за поданою схемою 

 

      Файл 1. 

      Аспекти  психологічного аналізу уроку  

      1. Наявність психологічної мети уроку. 2. Психологія навчання. Мотивація через: 

постановку мети (зв'язок з майбутніми завданнями); формування асоціативного ряду 

(зв'язок з попередніми завданнями); побутову мотивацію (де в житті застосовуються дані 

знання). 3. Психологія научіння установки на:  увагу; розуміння;  застосування; 

запам'ятовування. 4. Опора на різні види пам'яті:  образну; вербально-логічну; емоційну. 

5. Врахування індивідуальних особливостей учнів:  знання психофізіологічних 

особливостей учнів;  врахування гендерних відмінностей. 6. Особистісно-орієнтований 

підхід (за Й.Д. Бехом, С.І. Подмазіним, І.С. Якиманькою):  розуміння дітей;  визнання 

дітей; прийняття дітей;  співпереживання (емпатія); цінування. 7. Методи прийоми: 

діалог;  пролог;  ігрові й рефлексійні; педагогічна підтримка;  створення ситуації успіху;  

створення ситуації індивідуального й колективного вибору. 8. Формування механізмів 

самостійної роботи; самонавчання;  самовиховання;  самоспостереження; саморегуляція; 

самооцінка. 9. Психологічний клімат уроку: групова згуртованість; конфліктність у 

колективі;  задоволеність роботою на уроці. 10. Стиль взаємин “вчитель - учень”:  

авторитарний;  демократичний; співробітництво. 11. Характер взаємин “учень-

вчитель”:  поважний; залежно-підлеглий; агресивний; доброзичливий; байдужий;  

неприязний. 12. Характер взаємин учнів на уроці: кооперація; конкуренція; 

відокремлення.  
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V. БЛОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
Файл 1. 

Запитання до колоквіуму “Сучасні технології розвивального навчання”: 

Дайте психологічну характеристику видів навчання (проблемне, програмоване, 

алгоритмізоване навчання)  [16, с. 204-213]. Назвіть особливості, що простежуються в 

різних типах навчання. Обґрунтуйте принципи програмованого навчання, його переваги і 

недоліки  [16, с. 209-212]. 

У чому полягають особливості розвивального навчання за стратегією В. Давидова-

Ельконіна? [16, с. 303-310, 18, с. 220-222; 25; 26;]. 

У чому виявляються особливості методики уроку, проведеного за системою 

розвивального навчання? [16, с. 309]. 

Який основний зміст теорії поетапного формування розумових дій П. Гальперіна? [16 , 

с. 297-301; 18, с. 96-97, 150-151; 24]. 

Прокоментуйте теорію розвивального навчання Л. Занкова [16, с. 301-302; 18, с. 216-

220]. 

Розкрийте суть теорії особистісно зорієнтованого навчання (І.С. Якиманська, І.Д. Бех) 

[20]. Сучасні інноваційні технології навчання [28; 30]. 

 

 Файл 2. 

Складіть конспект, виведіть граф-схему вивченого матеріалу за означеною темою  
Дайте змістовний психологічний аналіз дидактичним принципам навчання [1, с. 299-

300 ]. 

Розкрийте функції та структуру навчальної діяльності учнів. 

Проаналізуйте класифікацію навчання, орієнтуючись на його психологічні завдання [1, 

с. 311-314]. 

Узагальнивши види навчання, проаналізуйте його моделі [1, с. 314-3315]. 

Проаналізуйте основні зовнішні і внутрішні чинники  (фактори) навчання [16, с. 

229-231]. 

Із запропонованого фрагменту першоджерела  виберіть думки, твердження, які 

розкривають питання “Диференціація груп за рівнем розвитку учнів як суб’єктів 

навчальної діяльності” [16, с. 242-244]. 

Із запропонованого фрагменту першоджерела виберіть думки, твердження, які 

розкривають питання “Диференціація методів навчання з урахуванням особливостей 

нервової системи учнів” [16, с. 247-250]. 

Із запропонованого фрагменту першоджерела  виберіть думки, твердження, які 

розкривають питання “Психологічні особливості формування в учнів мотивації до 

навчання” [16, с. 261].   

Сформулюйте особливості психологічної ситуації опитування учнів [16, с. 271-272]. 

 

Файл 3. 
Складіть класифікацію видів часткової оцінки в оцінювальній діяльності вчителя та 

наведіть приклади вербального їх прояву на практиці [16, с. 273-274]. 

Розкрийте сутність і значення основних видів часткової оцінки навчальної діяльності 

школярів [16, с. 272-275]. 
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VІ. БЛОК ПРОГРАМОВАНОГО ТА ЗМІСТОВОГО КОНТРОЛЮ  

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Завдання для контрольної творчої роботи 

  

 Завдання 1. 

 Розкрийте сутність поняття “навчання”. Із запропонованих відповідей виберіть 

найбільш повну та правильну, доведіть, чому неправильні або неповні інші. 

А навчання – процес і одночасно результат оволодіння надбаннями людської культури 

як передумови активної соціальної діяльності 

Б навчання – це цілеспрямований і організований процес формування особистості, що 

здійснюється у навчально-виховних закладах 

В навчання – цілеспрямовано організоване научіння, двосторонній процес 

взаємообумовленої діяльності учителя й учня, спрямований на оволодіння учнями 

знаннями, вміннями та навичками, методами самостійної пізнавальної діяльності, 

розвиток їх потенційних інтелектуальних можливостей 

Г навчання –процес передачі суспільного досвіду підростаючим поколінням з метою 

підготовки їх до практичної діяльності. 

Наведіть приклади поєднання на уроці фронтально-класного, групового та 

індивідуального навчання 

 

Завдання 2. 

Дайте відповіді на альтернативні запитання 
Досвідчений вчитель може безпосередньо передати знання учневі. Так чи ні? 

Навчання – активний процес, без якого неможливе виникнення в учня жодного 

психічного новоутворення. Так чи ні? 

Поясніть свої міркування на прикладі формування новоутворень молодшого школяра. 

 

Завдання 3. 

Доведіть необхідність поєднання традиційних та активних методів навчання у середній 

загальноосвітній школі. 

 

Завдання 4. 
Доведіть необхідність коментування відповідей учнів під час поточного контролю при 

проведенні навчальних занять. 
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Тестові завдання для самоперевірки 

 

1. Процес взаємодії між тим, хто навчає і тим, кого навчають, внаслідок чого 

з’являються знання, уміння, навички, здійснюється психічний і особистісний 

розвиток учнів, цілеспрямована передача  нащадкам інтелектуального і 

професійного досвіду називається: 
А учінням 

Б навчанням 

В научінням 

 

2. Знайдіть ПОМИЛКУ. 

Навчальна діяльність – це: 

А учіння школяра, що відбувається в умовах навчання, організованих у суспільних 

установах 

Б діяльність, що формується в процесі навчання; здійснюється під керуванням вчителя 

В один із основних видів діяльності особистості, спеціально спрямований на 

оволодіння способами предметних і пізнавальних дій, узагальнених за формою 

теоретичних знань 

Г предметна діяльність з елементами гри 

 

     3. Функціями процесу навчання є: 

     А навчальна, діагностична, прогностична 

     Б освітня, розвивальна, виховна 

     В прогностична, діагностична, коригувальна 

 

4. Який тип навчання характеризують такі ознаки: учитель “подає” навчальний 

матеріал; учні усвідомлено завчають навчальний матеріал; учні інформують 

вчителя про рівень своїх знань? Виберіть правильну відповідь. 

А програмоване навчання 

Б традиційне навчання 

В пояснювально-ілюстративне навчання 

Г проблемне навчання 

 

5. Назвіть групу, в якій наведені принципи навчання на основі теорії  

Л.В. Занкова. Виберіть правильну відповідь. 
А принцип провідної ролі теоретичних знань у початковому навчанні; принцип 

навчання на високому рівні трудності; принцип навчання швидким темпом 

Б принцип змістовного узагальнення: знання загального характеру передують знанням 

конкретного характеру, здобування знань  шляхом сходження від загального до 

конкретного 

В принцип поетапного переходу зовнішніх дій у внутрішні з перетворенням їх у  

конкретні розумові операції; створення орієнтаційної основи діяльності  (системи 

орієнтирів і вказівок, користуючись якими людина виконує певну дію) 

Г принцип самостійного та індивідуального підходу до навчання на основі попередньо 

розробленої програми за допомогою особливих засобів навчання (навчаючих машин, 

комп'ютерної техніки, програмованого посібника та ін.) 

 

6. Спеціальна робота педагога з активізації пізнавальної діяльності учнів з метою 

самостійного одержання ними знань; застосування вчителем системи методів, 

засобів, які шляхом розв'язування проблемних завдань у процесі засвоєння нових 

знань формують в учнів творче мислення та пізнавальні інтереси лежать в основі: 
А програмованого навчання 
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Б проблемного навчання 

В теорії поетапного формування розумових дій і понять 

Г традиційного навчання 

 

7. Розвивальне навчання розглядають як: 
А активно-діяльнісний спосіб навчання, який забезпечує розвиток учня як суб'єкта 

навчальної діяльності 

Б  систему методик формування розумових дій та самооцінки 

В пояснювально-ілюстративний метод, який забезпечує передавання учневі знань 

Г  репродуктивний метод відтворення знань при розв’язуванні задач 

  

8. У якому варіанті педагогічного процесу учень виступає як активний суб’єкт 

навчальної діяльності? 

А учитель питає – учень відповідає 

Б учень запитує – учитель допомагає учневі сформулювати своє запитання й знайти на 

нього відповідь 

В учитель пояснює матеріал, описує події, повідомляє факти – учень запам’ятовує 

 

9. В якості основного принципу організації процесу навчання в системі  

В. Давидова та Д. Ельконіна  виступає: 
А оволодіння знаннями, потрібними у повсякденному житті 

Б логіка сходження  від абстрактного до конкретного, від загального до часткового 

В  нагромадження знань про певні об’єкти 

Г організація  навчання від конкретного до загального 

 

10. Який тип навчання характеризують такі ознаки: жорстке керування процесом 

учіння, що здійснюється за програмою, яка містить невеликі порції навчального 

матеріалу, наявність інструктажу щодо виконання практичних завдань та вказівок 

про подальші кроки? Виберіть правильну відповідь. 

А традиційне навчання 

Б програмоване навчання 

В пояснювально-ілюстративне навчання 

Г проблемне навчання 

 

11. У якості основного принципу програмованого навчання  виступає: 
А  створення орієнтовної основи дії 

Б здобування знань шляхом сходження від загального до конкретного 

В наявність зворотного зв'язку (самоконтролю) при виконанні кожного завдання 

Г активна участь школярів у формуванні проблеми та пошуку її розв'язку 

 

12. У переліку психологічних проблем процесу навчання виділіть основні недоліки 

традиційного і програмованого підходу (ДВІ позиції). 

А  немає чітких критеріїв контролю знань 

Б недостатня активність учнів у процесі навчання 

В низький рівень знань, умінь та навичок 

Г недостатній розвиток творчого мислення та креативності школярів 

Д відсутність індивідуального підходу 

 

13. Відповідно до теорії поетапного формування розумових дій і понять  

П. Я. Гальперіна, організація процесу навчання в першу чергу має спиратися на: 
А практичну дію 

Б орієнтовну складову способу дії 
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В засвоєння і заучування 

Г внутрішнє мовлення                  

 

14. Який  підхід у навчанні характеризують такі ознаки: центром навчання є 

учень зі своєю неповторністю; усі впливи стимулюють особистісну і інтелектуальну 

активність; учень – суб’єкт пізнання; підсилення мотивації учіння за рахунок її 

усвідомлення; вироблення здатності формувати мету учіння, приймати рішення в 

навчальній діяльності, здійснювати контроль і оцінювання. 

А догматичне навчання. 

Б особистісно-діяльнісний підхід 

В лабораторно-практичне навчання 

Г програмований підхід 

 

15. Диференційоване навчанні – це… 
А урахування індивідуальних особливостей окремих учнів та добір відповідних для них 

задач, змісту, методів та форм навчання 

Б орієнтування на актуальний розвиток окремих груп учнів, пристосування до природи 

дитини 

В засвоєння досвіду у співробітництві з учителем 

 

 

 Матеріали першоджерел до теми “Психологія навчання” 
 

ДОДАТОК А 

Поняття про навчання та його психологічні механізми 

Навчання є системою дидактичних впливів, яка визначається змістом, методами, 

формами подання навчального матеріалу з метою його засвоєння. Навчанням задається 

своєрідний еталон засвоєння, обов'язковий для всіх учнів. 

Відмінності у визначенні навчання зумовлені різними теоретичними підходами до 

розуміння його суті. Так, Ю.І. Машбиць пише, що у вітчизняній та зарубіжній психології 

навчання визначають як передачу суспільно-виробленого досвіду підростаючому 

поколінню; як групову діяльність, що включає викладання та учіння; як єдину діяльність 

по відтворенню культури; як управління засвоєнням знань. Автор приходить до висновку, 

що усі вказані визначення в принципі допустимі – вони розкривають певний аспект 

навчання. Виступає проти абсолютизації одного з них, вважає неправомірним поширення 

такого терміна, як “передача знань”. Ю.І. Машбиць пише, що знання як ідеальне 

утворення не можуть бути безпосередньо передані іншому суб'єкту, їх може виробити 

тільки сам суб'єкт в результаті власної активності. 

Розуміння навчання як спільної діяльності того, хто навчає, і тих, хто навчається теж не 

досягає глибини психологічних механізмів. Навчання як особливий вид групової 

діяльності включає навчальну й учбову діяльності, які мають принципову відмінність. 

Навчальна діяльність - це діяльність практична (діяльність вчителя), а учбова – теоретична 

(пізнавальна) діяльність учнів. Суб'єкти цих діяльностей розв'язують різні задачі: вчитель 

– дидактичні, учні – учбові. Ю.І. Машбиць підкреслює, що при аналізі структури навчання 

його слід розглядати як систему, що включає навчальну діяльність вчителя і учбову 

діяльність учнів. Кожний з компонентів навчання не можна розкрити у відриві від 

діяльності. Навчальна діяльність по відношенню до учбової діяльності виконує 

управлінську функцію. Автор приходить до висновку, що навчання слід розглядати як 

управління учбовою діяльністю учнів, оскільки цей підхід відображає психологічні 

механізми навчання. Механізмами навчання є конструкти, що описують взаємодію 

навчальної та учбової діяльностей.  
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До них відносять механізм довизначення задачі. Він полягає в тому, що зовнішній 

навчальний вплив перетворюється в учбову задачу, яка визначає напрямок діяльності 

учня. Останнє відбувається тоді, коли навчальний вплив набуває в учня особистісного 

змісту. У цих умовах актуалізуються цілі, мотиви, досвід учня і все це доводить, що він не 

просто об'єкт управління, а є суб'єктом учбової діяльності. 

Варто підкреслити, що коли визначають навчання як управління, мають на увазі не всю 

навчальну діяльність педагога, а лише ту, яка веде учнів до здійснення цілей. Навчання 

має задачну структуру і його можна описати як процеси розв'язання задач. Задачі, які 

розв'язують вчителі, називають дидактичними. Дидактичні задачі завжди розв'язуються у 

зв'язку з розв'язанням задач, запропонованих учням. 

Суттєвим механізмом навчання є рефлексія. Він полягає у відображенні вчителем своїх 

дій, що спрямовані на вибір навчальних впливів, на розв'язання педагогічної задачі, 

контроль за діяльністю учня, на створення моделі розвитку його особистості та поведінки. 

Вчитель, відображаючи себе, повинен створювати свій образ очима учнів, що дасть 

можливість навчальний процес привести у відповідність до цілей. 

Наступним механізмом навчання та учіння є зворотний зв'язок. Я к  справедливо 

зазначають вчені, цей механізм розглядається неоднозначно. У біхевіоризмі він 

розглядається як підкріплення відповіді. Основною ідеєю оперантної теорії Скіннера є 

підкріплення правильної реакції. Цей процес розглядається як механізм формування пра-

вильної поведінки. 

Представники когнітивної психології розглядають зворотний зв'язок як інформацію про 

наявність помилки, про причини її виникнення та інструкцію про те, як її виправити. 

О.М. Матюшкін психологічним регулятором учіння вважає процес розуміння, а 

механізм зворотного зв'язку спрацьовує, на його думку, у процесах вироблення 

стереотипних форм поведінки, тої поведінки, яка виробляється за взірцем. 

О.В. Брушлінський теж не універсалізує механізм зворотного зв'язку. Автор вважає, що 

цей механізм необхідний у процесах мислення, але недостатній для його саморегуляції. 

Для вибору відповідного впливу у навчальному процесі вчителеві потрібно розрізняти 

зовнішній зворотний зв'язок та внутрішній. Перший - полягає у встановленні зв'язку 

учбової діяльності з навчальною, а другий - полягає в інформуванні про результати 

діяльності учня. 

Розглянувши навчання як систему, до складу якої входять такі взаємодіючі компоненти 

як навчальна та учбова діяльність, тепер можна відрізнити навчання від учіння, від 

учбової діяльності учнів та засвоєння знань. 

Учіння, на думку О.М. Леонтьєва, є особистісним присвоєнням знань, умінь, у процесі 

якого заданий зміст знань перетворюється через індивідуальний досвід учня, через його 

потреби та мотиваційну сферу. На думку С.Л. Рубінштейна, учіння – це своєрідне 

проходження зовнішніх умов через внутрішні. Учіння – це діяльність суб'єкта пізнання, а 

пізнання може здійснюватися у трудовій, ігровій діяльностях. Воно може протікати в 

умовах виявлення різного рівня активності і може бути спрямованим не лише на 

засвоєння досвіду, а й на формування особистісних якостей суб'єкта. 

Процес засвоєння знань, умінь та навичок відрізняється від учіння тим, що останнє 

полягає у набутті не тільки досвіду, а й у створенні себе як особистості, у виробленні 

форм поведінки. Засвоєння досвіду як і учіння може відбуватися у різних видах діяльності 

та при більшій або меншій активності пізнавальних процесів. Так, учень може засвоювати 

готові знання, не виявляючи самостійності в їх систематизації, класифікації та 

узагальненні. 

Учбова діяльність, включаючи в себе процеси засвоєння, здійснюється лише тоді, коли 

ці процеси протікають у формі цілеспрямованого перетворення навчального матеріалу або 

задачі. Учбова діяльність має всі компоненти діяльності у загальному розумінні цього 

поняття. Ці компоненти мають предметний зміст. В учбовій діяльності має бути творча 

переробка матеріалу учнем, тобто перетворення навчальних впливів. 
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Правильно побудоване шкільне навчання полягає в організації саме учбової діяльності 

учнів. Правильна організація учбової діяльності полягає в тому, що вона здійснюється на 

основі потреби самих школярів в оволодінні духовними багатствами; у постановці перед 

школярами учбових задач, розв'язання яких потребувало експериментування 

засвоювального матеріалу; забезпечувала б повноцінне виконання учнями дій та операцій, 

формування та розвиток у школярів основи теоретичної свідомості і мислення, 

особистісних якостей. 

Лисянська Т.М.  Педагогічна психологія. Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2012.  – 

С. 64-67 

ДОДАТОК Б 

Соціально-психологічні механізми навчання 

 

Ю.І. Машбиць вважає, що механізмами навчання є конструкти, що описують взаємодію 

навчальної та учбової діяльностей. До них відносять механізм довизначення задачі, 

рефлексивні відносини, зворотний зв'язок. 
Механізм довизначення задачі полягає в тому, що зовнішній навчальний вплив 

перетворюється в учбову задачу, яка визначає напрямок діяльності учня. Останнє 

відбувається тоді, коли навчальний вплив набуває в учня особистісного змісту. У цих 

умовах актуалізуються цілі, мотиви, досвід учня і все це доводить, що він не просто об'єкт 

управління, а є суб'єктом учбової діяльності. Навчання має задачну структуру і його 

можна описати як процеси розв'язання задач. Задачі, які розв'язують вчителі називають 

дидактичними. Дидактичні задачі завжди розв'язуються у зв'язку з розв'язанням учбової 

задачі. 

Механізм рефлексивних відносин полягає у відображенні вчителем своїх дій, що 

спрямовані на вибір навчальних впливів, на розв'язання педагогічної задачі, контроль за 

діяльністю учня, на створення моделі розвитку його особистості та поведінки.  

Зворотний зв'язок розглядається неоднозначно. У біхевіоризмі він розглядається як 

підкріплення відповіді (оперантна теорія Скінера). Представники когнітивної психології 

розглядають зворотний зв'язок як інформацію про наявність помилки, про причини її 

виникнення та інструкцію про те, як її виправити. О.М. Матюшкін психологічним 

регулятором учіння вважає процес розуміння, а механізм зворотного зв'язку спрацьовує у 

процесах вироблення стереотипних форм поведінки, тої поведінки, яка виробляється за 

взірцем. 

Вікова і педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огород-нійчук 

та ін. –  3-е вид., допов. –  К.: Каравела, 2012. –  С.297-298. 

 

Механізми навчання  та їх змістові характеристики 
1. Постановка педагогом навчальних завдань – перетворення зовнішнього навчального 

впливу в навчальне завдання, яке спрямовує діяльність учня. 

2. Зворотній зв’язок – одержання інформації про процес засвоєння знань, вироблення 

умінь і навичок, розвиток школяра як особистості. 

3. Рефлексія вчителя і учня – відображення вчителем своїх дій, аналіз вибору 

навчальних впливів, контроль діяльності учня; створення моделі розвитку особистості 

школяра. 

4. Підкріплення – позитивне заохочення кожної правильної думки, відповіді, ставлення, 

дії, що сприятиме формуванню правильної поведінки індивіда.  

Савчин М. В.   Педагогічна психологія: Навч. посіб. - Академвидав, 2007. – С. 198–202. 
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ДОДАТОК В 

Типи і види навчання 

Розмаїття проблем, які доводиться розв'язувати педагогу в роботі з учнями, зумовлює 

появу різних видів навчання. Багатоплановість і різнобічність навчання 

дає змогу дослідникам добирати різні ознаки для його класифікації. 

Коли за ознаку класифікації вибирають навчальний предмет, то виокремлюють 

навчання математики, хімії, біології, географії, мови тощо. Існує стільки видів навчання, 

скільки навчальних предметів. /.../ 

 

Навчання класифікують за психологічними завданнями, які розв'язує вчитель на 

уроці (формування уявлень, понять, ідей, навичок, умінь, мисленнєвих операцій і 

розумових дій). Можна здійснювати навчання у теоретичній формі, коли воно стосується 

формування уявлень, понять, ідей чи засвоєння законів і правил. За таких умов учні під 

керівництвом учителя навчаються визначати істотні ознаки предметів і відокремлювати їх 

від неістотних, формулювати правила і помічати закономірності у перебігу явищ. За 

практичної форми навчання на уроці формують сенсорні, моторні чи сенсо-моторні 

навички, а також навички культури розумової праці. Цьому сприяють практичні заняття з 

хімії, фізики, фізіології та інших навчальних предметів. 

За типом зворотних зв'язків виокремлюють покрокове, когнітивне і випереджальне 

навчання.  

При покроковому навчанні навчальний матеріал поділяють на окремі смислові одиниці 

і перевіряють правильність їх розуміння і засвоєння кожним з учнів. Такий тип навчання 

характерний для початкових класів. Особливо чітко його ідея реалізована у 

програмованому навчанні. В умовах когнітивного навчання учень, засвоюючи навчальний 

матеріал, перевіряє правильність свого розуміння, неодноразово звертаючись до 

підручника, щоб встановити, чи існують суперечності між його розумінням і реальним 

змістом матеріалу. Виявлення вчителем таких розбіжностей стає основою для внесення 

певних коректив в учбову діяльність школяра. При випереджальному навчанні учитель, 

передбачаючи труднощі, які можуть виникнути в учбовій діяльності школярів, у процес 

викладання залучає різну додаткову інформацію, щоб їм запобігти, акцентує увагу учнів 

на ключових моментах матеріалу, застосовує різні форми наочності та ін. 

Використовуючи канал зворотного зв'язку, педагог одержує інформацію про повноту і 

якість засвоєння матеріалу і у разі необхідності здійснює коригувальний вплив (додатково 

пояснює, наводить приклади, різні види наочності тощо). 

За зверненням до учнів навчання класифікують на такі види: 

1) фронтально-класне навчання, коли вчитель одночасно працює з усім класом. Він 

порушує проблему, приймає від учнів пропозиції щодо її розв'язання, ставить навідні 

запитання, пропонує проаналізувати одержані відповіді і виокремити в них “раціональне 

зерно”. Знаючи психологію школярів, педагог повинен постійно здійснювати 

індивідуальний підхід: одних учнів стимулювати до активної роботи, в інших стримувати 

надлишкову активність шляхом постановки додаткових завдань; 

2) групове навчання, яке практикують у класах із різним рівнем розвитку учнів. 

Виокремлюючи групи сильних, середніх і слабовстигаючих учнів, учитель організовує 

диференційовану роботу з ними: сильнішим учням ставить складніші завдання, 

контролює діяльність середніх і дає додаткові пояснення невстигаючим; 

3) індивідуальне навчання, коли вчитель працює лише з одним учнем. Найчастіше ним 

є невстигаючий учень, який із певних причин має значні прогалини у знаннях, а тому не 

може успішно засвоювати новий матеріал. Іноді таку роботу проводять і з сильним учнем, 

який за своїм розумовим розвитком значно випереджує своїх ровесників. 

Поділ навчання на види за зверненням до учнів є найбільш поширеним у педагогічній 

психології, але не єдиним і загальновизнаним. Різні автори, реалізуючи свої підходи до 

аналізу процесу навчання, часто вибирають інші ознаки для класифікації, а тому 
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визначають інші види навчання. Так, І. Зимня, розробляючи проблему навчання, основою 

його класифікації обирає такі ознаки: 

а) безпосередність взаємодії вчителя і учнів — контактне і дистанційне навчання; 

б) об'єкт усвідомлення учнями у процесі навчання — традиційне, програмоване і 

проблемне навчання; 

в) наявність управління як основного механізму засвоєння матеріалу — програмоване 

навчання і поетапне формування розумових дій; 

г) зв'язок навчання з майбутньою діяльністю — контекстне навчання; 

д) спосіб організації навчання — активне навчання тощо. 

 

Найчастіше у педагогіці і психології використовують поділ навчання на традиційне, 

програмоване і проблемне, а нині виокремлюють інноваційні види — модульне та 

дистанційне. 

Традиційне навчання 

Цей вибір навчання є інформаційно-повідомлювальним, догматичним і пасивним.  

Традиційне навчання — спеціально організований і цілеспрямований процес 

формування у школярів знань, навичок і умінь шляхом осмислення і запам'ятовування 

поданого вчителем навчального матеріалу. 

Це навчання контактне, побудоване на суб'єкт-об'єктних відношеннях, де учень — 

пасивний об'єкт формувальних навчально-виховних впливів. Метою вчителя є озброєння 

учнів системою науково організованих знань, навичок і вмінь. За способом організації 

традиційне навчання є інформативно-повідомлювальним, у якому широко 

використовують методи трансляції готових знань (лекція, розповідь, бесіда, демонстрація 

дослідів та ін.), навчання за зразком і репродуктивний виклад матеріалу. Недоліком такого 

навчання є засвоєння учнями викладеного матеріалу лише шляхом усвідомлюваного, але 

пасивного запам'ятовування. 

Процес засвоєння знань як утворення різних асоціацій відбувається у такій логічній 

послідовності: сприймання навчального матеріалу, його осмислення, запам'ятовування, 

збереження і застосування у безпосередній практичній діяльності, пов'язаній із роз-

в'язанням певних задач або виконанням деяких практичних завдань. 

При поясненні нового матеріалу вчителі, як правило, використовують пояснювально-

ілюстративні та репродуктивні методи, які формують у школярів активність 

відтворювального типу. Послідовність викладання навчального матеріалу підпорядкована 

основній дидактичній вимозі, за якою навчання повинне відбуватися від часткового до 

загального. Загальне є результатом порівняння одиничних або часткових предметів, 

виокремлення у них однакових властивостей і якостей, які стають змістом уявлень про 

клас цих предметів. 

Традиційне навчання відбувається в умовах класно-урочної системи, в якій взаємодія 

між учителем і учнями побудована на жорсткому і послідовному розподілі функцій 

керування і підкорення. Критерієм ефективності навчання є рівень засвоєння знань і 

сформованості навичок та вмінь, які передбачені навчальними програмами. За своєю 

сутністю це свідоме навчання, проте усвідомлення спрямовано на сам предмет засвоєння – 

знання, а не на способи їх здобування. 

Крім позитивних характеристик, традиційне навчання має низку суттєвих недоліків, 

оскільки орієнтується на середній загальний темп вивчення матеріалу, на модель 

“середнього” учня, на середній обсяг знань, які засвоюють учні. При цьому переважання 

вербальних методів викладання матеріалу втомлює учнів і призводить до розсіювання їх 

уваги на уроці, що зменшує їх продуктивність. Адаптація навчального матеріалу до рівня 

розвитку “середнього” учня, розтлумачені вчителем знання, які отримують учні в 

готовому вигляді на уроці, не спираючись на самостійну роботу, не сприяють розвитку їх 

мислення. Несформовані навички самостійної роботи утруднюють роботу з підручником. 

За традиційного навчання основну роль відіграє розвиток пам'яті учнів. Оцінювання 
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здійснюють за повнотою і точністю відтворення вивченого матеріалу. Недостатня увага до 

розвитку мислення проявляється у ситуаціях, у яких учень не може застосувати наявні 

знання, розв'язуючи різні практичні завдання, адже засвоєні знання мають вузький 

діапазон перенесення. 

При застосуванні традиційного навчання в учнів не розвиваються розумова активність і 

творче мислення. На уроках і в домашніх завданнях переважають репродуктивні завдання, 

дії за зразком, вправи на вивчені способи розв'язування. Оволодіння виконавським опе-

раційно-технічним аспектом діяльності випереджує розуміння матеріалу. Провідними у 

засвоєнні є наслідування, імітація та робота за зразком. 

У діяльності учнів переважає зовнішній поопераційний контроль у межах чітко заданих 

правил, слабо розвиваються дії самоконтролю, які часто характеризуються ригідністю, у 

них наявна низька мотивація навчання. Багато учнів навчається, лише щоб уникнути 

покарання і втрати престижу, а не з допитливості чи інтересів пізнання. Отже, за 

традиційного навчання спостерігається значна розбіжність між знаннями, які здобуває 

учень у процесі навчання, і вимогами, які ставитиме в майбутньому його професійна 

діяльність. Ці недоліки традиційного навчання стимулювали пошук нових 

продуктивніших освітніх технологій і запровадження їх у практику шкільного викладання. 

Водночас традиційне навчання містить всі основні передумови для успішного 

засвоєння знань, ефективність якого значно залежить від індивідуально-психологічних 

особливостей учнів. 

 

Програмоване навчання 

 

Недоліки традиційного навчання можна усунути, використовуючи програмоване 

навчання, у якому засвоєння знань розглядають як індивідуалізований і жорстко 

керований інформаційний процес. Проте у педагогічній психології немає єдиного 

розуміння його суті. Вітчизняні і зарубіжні психологи тлумачать програмоване навчання 

по-різному: 

– один із видів навчання, який здійснюють за спеціальною, наперед розробленою 

навчальною програмою; 

– система теоретичних уявлень і організаційних форм, що для різних категорій учнів 

створюють реальні можливості для успішного самостійного здобування знань, навичок і 

вмінь; 

– особливий спосіб структурування, передавання, приймання і перероблення 

інформації вчителями і учнями у спільній діяльності; 

– один із варіантів розв'язання загальної проблеми управління процесом навчання. 

Програмоване навчання – навчання за попередньо розробленою програмою, яка 

створює учневі широкі можливості для самостійного здобування знань. У ньому чітко 

регламентовані дії вчителя й учнів./.../ 

Отже, в умовах програмованого навчання засвоєння знань стає контрольованим 

процесом. 

Основним елементом системи програмованого навчання є відповідно розроблена 

навчальна програма. У ній у певній послідовності розміщено спеціально дібраний і чітко 

систематизований для засвоєння навчальний матеріал, з якого усунуто другорядне і 

неістотне. Він поділений на невеликі за обсягом логічно завершені частини, що почергово 

і послідовно пред'являють учневі. Кожна така частина містить три елементи (Кроки): 

а) інформаційний елемент, у якому представлено навчальний матеріал, запланований 

для засвоєння; 

б) контрольний елемент із задачами і завданнями для самостійного виконання учнем; 

в) управлінський елемент, в якому учень перевіряє правильність свого рішення або 

відповіді на поставлене запитання і переходить до роботи над іншим елементом. У 

програмі є підказки, натяки або вказівки, які полегшують отримання правильної відповіді. 
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Отже, після засвоєння кожної частини учень повинен прозвітувати про якість своєї 

роботи шляхом відповіді на поставлені контрольні запитання. Він має вибрати правильну, 

на його думку, відповідь із поданих учителем або за допомогою спеціально заданих 

символів, літер чи цифр сконструювати її самостійно. Якщо відповідь виявиться 

правильною, то учневі пред'являть наступну навчальну частину. У разі неправильної від-

повіді його повертають до попередньої частини і нової спроби відшукати правильну 

відповідь. 

Російський психолог О. Матюшкін (1927–2004) стверджував, що в основу 

програмованого навчання закладено такі принципи: поділ навчального матеріалу на 

окремі частини (Кроки), які відповідають одному “крокові” у процесі засвоєння; 

активність процесу засвоєння забезпечується необхідністю розв'язання завдання, 

запропонованого в кожній частині; наявність зворотного зв'язку (самоконтролю) при 

розв'язанні кожного завдання; можливість індивідуалізації процесу навчання. 

Автори і розробники програмованого навчання вважали за необхідне побудувати такий 

максимально індивідуалізований процес навчання, за якого кожен учень міг би навчатися 

відповідно до своїх індивідуальних можливостей, рівня розвитку та індивідуального 

темпу засвоєння знань, навичок і вмінь./.../ 

 

Наприкінці 60-х – на початку 70-х років XX ст. ідеї програмованого навчання розвинув 

в алгоритмізованому навчанні російський психолог Л. Ланда. На думку вченого, алгоритм 

– ще правило, яке визначає послідовність виконання певних дій у процесі, які всі одно-

значно розуміють і виконують. Перевагою алгоритмізації навчання є також можливість 

форматизації і моделювання процесу, який вивчають. Запропоновані ним алгоритми 

навчання менш регламентоване  і припускають більшу свободу для дій учня. Ознаками 

алгоритмізованого навчання є: детермінованість, яка полягає в тому, що розв'язування 

задач за допомогою алгоритму спрямоване і точно кероване; масовість, що визначає 

придатність алгоритму для розв'язання не однієї конкретної задачі, а класу задач певного 

типу; результативність, яка виражається у мінімізації кількості кроків, необхідних для 

одержання шуканого результату. 

Однак у вітчизняній освіті як програмоване, так і алгоритмізоване навчання не набули 

поширення, бо вони суттєво обмежують можливості учня як активного суб’єкта 

пізнавальної діяльності, забезпечують засвоєння знань лише на репродуктивному рівні, 

який задає навчальна програма або алгоритм. Тому здебільшого тепер використовують 

тільки деякі елементи програмованого навчання при автоматизації контролю знань учнів, 

використанні навчальної техніки для консультації учнів тощо. 

  

Проблемне навчання 

Традиційне навчання часто не відповідає вимогам часу. Це зумовило пошук і 

застосування нових методів навчання, які розвиваюгь в учня активне, творче мислення. 

Такі характеристики має проблемне навчання. 

Проблемне навчання – організація навчального процесу, яка створює можливості для 

активної участі учня у здобуванні нових знань, розвитку пізнавальних інтересів і творчого 

мислення шляхом розв’язування теоретичних і практичних завдань у різних проблемних 

ситуаціях. 

Проблемним його називають тому, що організація навчального процесу ґрунтується на 

принципі проблемності, а його характерною ознакою є розв'язання навчальних проблем. 

/.../ 

Проблемне навчання у сучасній педагогіці вважають найпрогресивнішою освітньою 

технологією. Його протиставляють традиційному пояснювальному навчанню, яке не 

розвиває творчої активності учнів, а полягає лише у сприйманні і запам'ятовуванні 

навчального матеріалу, викладеному вчителем на уроці. Проблемним називають таке 

навчання, під час якого створюють теоретичні або практичні труднощі для учнів. При їх 
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подоланні у школярів формується пізнавальна активність, розвиваються інтелектуальна, 

емоційна і вольова сфери особистості. 

Проблемне навчання ґрунтується на уявленні про такий навчальний процес, який би 

певною мірою імітував реальний творчий процес, що передбачає створення проблемної 

ситуації і управління діяльністю учнів, спрямованою на пошук шляхів розв'язання 

поставленої проблеми. 

Більшість дослідників вважає проблемну ситуацію основним поняттям, центральною 

ланкою чи ядром проблемного навчання. Часто її розглядають як стан інтелектуального 

утруднення, коли індивід через відсутність необхідної інформації або знань не може про-

довжити діяльність. За таких умов раніше набутих знань, для розв'язання теоретичного чи 

практичного завдання виявляється недостатньо і виникає суб'єктивна потреба у 

здобуванні нових знань, які забезпечать одержання кінцевого результату. У процесі 

аналізу проблемної ситуації відбувається виокремлення відомих величин і невідомого, 

встановлення зв'язків між відомим і невідомим, що призводить до формулювання задачі з 

чітко визначеною умовою і вимогою, яку розв'язують за допомогою логічних міркувань і 

практичних дій./.../ 

Завданнями проблемного навчання є: а) розвинути творче мислення і здібності учнів; 

б) навчити школярів здобувати нові знання і вміння шляхом активного пошуку і 

самостійного розв'язання проблем; в) виховати активну, творчу особистість учня, який 

уміє бачити, ставити проблему і знаходити для неї нові нестандартні розв'язки. 

Проблемне навчання допомагає виявляти рівень научуваності учня, оскільки 

здійснювані ним “міні-відкриття” яскраво демонструють його інтелектуальні можливості. 

Воно не виключає традиційного навчання, а поєднується з ним. Обсяг проблемного 

засвоєння матеріалу залежить від змісту навчального предмета і рівня розвитку учнів. /.../ 

Проблемне навчання організовують у вигляді діалогу, в якому учні проявляють 

інтелектуальну активність та ініціативу і з учителем обговорюють можливі варіанти 

подолання проблеми. Його результатом є інтенсивний розвиток мислення, підвищення 

якості засвоюваних знань і можливості їх практичного застосування в нових умовах та під 

час розв'язаний нових задач. 

Розглядаючи проблемне навчання за творчістю, яку проявляють учні, виокремлюють 

три його види: 

1) “наукова” творчість – теоретичні дослідження, коли учень здійснює пошук і 

“відкриття” нового для нього правила чи закону. У його основі — постановка і теоретичне 

розв'язання навчальних проблем; 

2) практична творчість – практичне вирішення, тобто пошук способу застосування 

наявних знань у новій ситуації при конструюванні або здійсненна певних винаходів. Він 

грунтується на постановці і розв'язанні практичних навчальних проблем; 

3) художня творчість – художнє відображення дійсності на основі творчої уяви, яке 

охоплює написання літературних і музичних творів, виконання малюнків, створення 

комп'ютерної гри та ін. 

Усі види проблемного навчання характеризуються різною наявністю у них 

репродуктивної, продуктивної і творчої діяльності учнів. Їх можуть здійснювати на різних 

етапах навчання школярів і за різних форм організації педагогічного процесу. 

Степанов О.М.   Педагогічна психологія: навч. посіб./ О.М.   Степанов. – К.: 

Академвидав, 2011. – С.155–168. 

 

Моделі навчання 

1. Інформаційна – процес, що полягає у сприйманні, збереженні, відтворенні і 

переробці наукової інформації.  

Інформаційні моделі навчання реалізують уявлення про те, що основною метою 

навчання є оволодіння знаннями, уміннями, навичками, відібраними на основі принципу 
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науковості, системності, доступності, наочності. Якість засвоєння визначається трьома 

показниками: 1) повнотою відтворення знань; 2) їх використанням за зразком;  

3) використанням в нестандартних ситуаціях. 

2. Операціональна – спирається на концепцію діяльності та будується за нормативними 

схемами (у яких суб’єктному досвіду значення не надається) та включає такі основні 

елементи як цілі, мотиви, предмет і засоби діяльності, їх контроль і оцінку (В.В. Давидов, 

В.В. Рубцов, Г.Г. Кравцов). 

Оволодіння всіма компонентами учбової діяльності відбувається не стихійно, а 

розробляється і задається вчителем через спеціально побудовану систему. 

       3. Розвивальна – прагнуть досягнути актуального рівня психічного розвитку учнів, 

спираючись на суб’єктивний досвід, орієнтуються на перспективний рівень психічного 

розвитку, застосовують принципи індивідуалізації навчання. 

Вікова і педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огород-нійчук 

та ін. –  3-е вид., допов. –  К.: Каравела, 2012. – С. 314-315. 

 

ДОДАТОК  Г 

Онтогенез навчальності 

Навчальність не є природженою особливістю дитини. Вона розвивається у процесі 

життя, починаючи з раннього дитинства. Як свідчать проведені спостереження, особливо 

сприятливими для цього є сенситивні періоди в житті людини (дошкільний період, вступ 

до школи, початок оволодіння професійними знаннями, спеціальністю тощо). Її 

становлення розпочинається у дошкільному віці. Незважаючи на відсутність 

систематизованого навчання, уже в цей період закладаються основи майбутньої 

навчальності. 

Унаслідок активної участі в різноманітних іграх у дитини розвиваються властивості 

уваги (стійкість, зосередженість, переключення), сенсорно-перцептивні процеси, 

швидкість і міцність мимовільного запам'ятовування, наочно-дійове і наочно-образне 

мислення, багатство уяви, пробуджується цікавість до навколишнього світу. Ці зміни 

створюють умови для майбутнього розвитку здібностей до навчання. 

Прийшовши до школи, дитина проявляє підвищену цікавість до процесу навчання і 

готовність до засвоєння нових знань, які дають змогу швидко пристосуватись до 

шкільного режиму і виконання різноманітних шкільних доручень. Наприкінці молодшого 

шкільного віку в дітей починається певна градація у розвитку здібностей до навчання. 

Чітко простежуються групи учнів із високою, середньою і низькою мірою навчальності. 

Однак належність одного і того самого учня до певної групи в різні вікові періоди може 

змінюватися, тобто вона не є стабільною. Це стає особливо помітним у середніх і старших 

класах. Під впливом різних об'єктивних і суб'єктивних причин у одних учнів навчальність 

зростає, а в інших – спадає, за зміни умов може спостерігатися протилежне явище. 

У розвитку навчальності суттєву роль відіграє ставлення до навчання. Так, в учнів 

середніх класів із підвищеними здібностями до навчання зростають відповідальне 

ставлення до нього, самостійність в учінні, збільшуються енергійність, цілеспрямованість 

і наполегливість у подоланні труднощів, розширюється коло інтересів. Вони беруть 

активну участь у роботі гуртків, секцій, конкурсах, олімпіадах тощо. У старшокласників 

разом із загальним відповідальним ставленням до навчання спостерігаються вибіркове 

ставлення до окремих навчальних предметів, пов'язане з майбутнім вибором професії, 

інтерес до інтелектуальної діяльності, готовність до різних розмірковувань і дискусій 

тощо. 

      Степанов О.М.  Педагогічна психологія: навч. посіб./ О.М.   Степанов. – К.: 

Академвидав, 2011. – С. 187–188. 
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ДОДАТОК  Д 

 Психологічна характеристика факторів ефективності навчання 
Процес навчання має специфічну систему детермінації. Знаючи основні чинники 

навчання, педагог може активно впливати на цей процес, забезпечуючи його 

ефективність. 

Ефективність навчання залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Систему внутрішніх факторів ефективності навчання утворюють: 

1) здатність учня до навчання (інтелектуальні властивості особистості, якості розуму, 

від яких залежить продуктивність навчальної діяльності). Передумовами її є: 

– розвиток довільної уваги учня (зосередженість, стійкість, розподіл, переключення); 

– осмисленість сприймання навчального матеріалу, швидкість і глибина осмислення, 

спостережливість; 

– розвиток і характер довільної логічної пам'яті (механічне чи осмислене заучування, 

володіння прийомами довільного запам'ятовування, швидкість і міцність 

запам'ятовування, легкість відтворення, особливості забування, індивідуальні особливості 

пам'яті); 

– розвиток мислення (розрізнення суттєвих і другорядних ознак предметів і явищ, 

рівень засвоєння загальних і абстрактних понять, уміння порівнювати, узагальнювати, 

робити самостійні висновки, знаходити шляхи розв'язку тощо); 

– розвиток уяви (багатство репродуктивної і творчої уяви в різних видах навчальної 

діяльності); 

– мотивація навчальної діяльності; 

– уміння вчитися (дотримання режиму, організованість, самостійна робота з книгою, 

заучування матеріалу, контролювання і оцінювання себе, складання планів, конспектів 

тощо); 

– володіння метапізнавальними стратегіями та уміннями; 

2) внутрішня позиція школяра. Про її сформованість свідчать: 

– позитивне ставлення до вступу до школи як до природної, очікуваної і необхідної 

події; 

– усвідомлення необхідності включення у навчальну діяльність; 

– особливий інтерес до нового, шкільного змісту занять (уроків грамоти і лічби, на 

відміну від занять дошкільного типу (малювання, спів, фізкультура); наявність уявлень 

про підготовку до школи; відмова від характерної для дошкільного дитинства діяльності, 

надання переваги колективним класним заняттям перед індивідуальним навчанням удома 

та ін.). 

Зовнішні фактори ефективності навчання: 

1) соціально-економічна ситуація у суспільстві, повага до освічених людей як суспільна 

норма. Культурне середовище також впливає на здібності до навчання дітей; 

2) особливості навчального матеріалу, його зміст (фактичний матеріал, поняття, уміння, 

навички); форма (життєва, дидактична, предметна, образна, мовна, символічна); 

складність, значущість. Тип матеріалу зумовлює методи навчання; 

3) організація навчання: використовувані методи (репродуктивні, творчі, проблемні); 

диференціація та індивідуалізація навчання; особливості навчальних планів і програм; 

пристосовуваність до вікових особливостей школярів тощо; 

4) особистість вчителя. Від його характеру, здібностей, спрямованості особистості, 

особливостей Я, наявності чи відсутності акцентуацій характеру, психологічних захистів, 

знань і професійної майстерності залежать якість знань учнів, їх ставлення до навчання, 

розвиток здібностей та особистості загалом; 

5) матеріальні умови навчання: технічні засоби, в т. ч. комп'ютерне забезпечення, 

наочність, приміщення (освітленість, температурний режим, площа), наявність пред-

метних кабінетів і спортивного залу, плавального басейну тощо. Матеріальні умови 

значною мірою зумовлюють атмосферу навчання. 
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Отже, врахування внутрішніх і зовнішніх факторів ефективності навчання є 

передумовою ефективності навчального процесу.  

Савчин М. В.   Педагогічна психологія: Навч. посіб. – Академвидав, 2007. – С. 229-231. 

 

ДОДАТОК  Е 

Індивідуальний підхід у процесі навчання  
Н. Менчинська  визначила два типи учнів: 

1) учні зі швидким темпом засвоєння, який пов'язаний зі швидким узагальненням 

матеріалу, високим рівнем аналізу і синтезу, гнучкістю мисленнєвої діяльності та ін. Такі 

учні мають глибокі, міцні і систематизовані знання, які легко актуалізуються за 

виникнення потреби в них при виконанні нових завдань. їм властивий високий рівень 

пізнавальної самостійності. Вони намагаються самотужки справлятися зі складними зав-

даннями і порівняно рідко звертаються за допомогою до вчителя. На уроках учні зі 

швидким темпом засвоєння демонструють високу працездатність: швидко включаються в 

роботу на початку уроку, мають стійку увагу, легко переключаються з одного виду роботи 

на інший. Ці учні не викликають особливих турбот у вчителя. Індивідуальний підхід до 

них повинен бути спрямований на добір персональних завдань, які відповідали б рівню їх 

розумового розвитку; 

2) учні зі сповільненим темпом засвоєння матеріалу, який визначають слабкість 

проведених узагальнень, низький рівень аналітико-синтетичної діяльності та інертність 

мислення. У них повільно і з певними труднощами формуються прийоми розумової 

діяльності, необхідні для успішного засвоєння навчального матеріалу. Вони мають малий 

обсяг засвоєних знань, не вміють учитися, не проявляють інтересу до навчання, швидко 

забувають вивчений матеріал, не здатні застосувати його на практиці. Виконання 

домашніх завдань потребує багато часу, при цьому діти відчувають значне розумове 

перевантаження. Практичне мислення у них краще розвинене, ніж словесно-логічне, а 

тому їм легше виконати практичне завдання, ніж розгорнуто коментувати словами свої дії. 

Переважає у них репродуктивна діяльність. Здебільшого до цієї групи належать високо-

тривожні діти зі слабким типом нервової системи. При здійсненні індивідуального 

підходу вчитель повинен підвищити впевненість учнів у собі. Йому слід пропонувати 

дітям посильні навчальні завдання зі складністю, що наростає, постійно зазначати 

найменші позитивні зрушення у навчанні і діяльності, щоб поглибити в учня віру у свої 

можливості і пробудити інтерес до навчання. /.../ 

Аналізуючи особливості пізнавальної діяльності, інтелектуальної сфери та деяких 

якостей особистості школярів зі зниженою навчальністю, В. Зикова, 3. Калмикова, Н. 

Менчинська виявили і психологічно обґрунтували деякі шляхи попередження і подолання 

стійкої неуспішності і рекомендували ефективні методи їх навчання. В. Крутецький 

зазначав, що при роботі з такими учнями потрібно звертати увагу на наявність у них 

уповільненого темпу формування узагальнених знань, інтелектуальної пасивності та 

підвищеної втомлюваності за тривалої розумової діяльності. Вивчення матеріалу 

необхідно проводити у повільнішому темпі, широко використовуючи наочність і ретельно 

пояснюючи загальні положення та виконуючи більшу кількість вправ на його закріплення. 

Працюючи з учнями зі зниженою навчальністю індивідуально, слід поступово 

зменшувати рівень надання допомоги з одночасним підвищенням складності 

пропонованих завдань. При цьому потрібно не пасивно пристосовуватись до слабких 

сторін їх психіки, а активно впливати на розумовий розвиток учнів. 

Здійснюючи індивідуальний підхід, особливу увагу слід звертати на учнів зі слабким 

типом нервової системи і при організації роботи зважати на їх особливості. Через низьку 

працездатність такі учні тривалий час не можуть виконувати напружену роботу. Вони 

швидко втомлюються і починають допускати помилки при виконанні вправ, повільніше 

засвоюють навчальний матеріал. Їм важко здійснювати термінову роботу на визначений 

час і таку, що вимагає значного емоційного або нервово-психічного напруження. Учні зі 
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слабким типом нервової системи не можуть тривалий час швидко працювати, 

орієнтуватись у новій обстановці та оперативно переходити від одного виду діяльності до 

іншого. Водночас учитель повинен пам'ятати, що не навчання має підлаштовуватися під 

індивідуальні особливості учня, а учень – під процес навчання, який постійно 

прискорюється і ускладнюється. 

Важливу роль у подоланні стійкої неуспішності відіграють віра учня у свої сили, 

впевненість у своїх можливостях і здібностях. Тому його потрібно на конкретних справах 

переконати, що він може засвоїти навчальний матеріал не гірше за товаришів, сприяти 

позитивному переживанню учнем власних успіхів, навіть незначних. Роботу 

невстигаючого учня завжди слід організовувати так, щоб він відчував рух уперед, а 

учитель при кожній нагоді вказував на найменший його успіх і звертав увагу на 

досягнення. Отже, ще на етапі планування індивідуального підходу в процесі навчання 

вчителю необхідно враховувати типологічні, вікові та індивідуальні особливості учнів, які 

проявляються у типі його нервової системи, ставленні до навчання, здатності до навчання, 

рівнях розумового розвитку і домагань. 

Степанов О.М.   Педагогічна психологія: навч. посіб./ О.М.   Степанов. – К.: 

Академвидав, 2011. – С. 201-203. 

 

Відповідь на завдання  Папка ІІ.5.  Крок 5. 
Типи учнів за 

сприйнятливі

стю до 

навчання 

(за Н. 

Менчинською) 

Особливості навчальності 

різних типів 

Рекомендації щодо 

індивідуального підходу  

(за В. Зиковою, 3. 
Калмиковою, Н. 

Менчннською,  

В. Крутецьким) 

1. Учні зі 
швидким 

темпом 

засвоєння 
матеріалу 

Швидко узагальнюють 
матеріал, мають високий 

рівень аналізу і синтезу, 

гнучкість мислення.  
Знання глибокі, міцні і 

систематизовані. Високий 

рівень пізнавальної 

самостійності, рідко 

звертається по допомогу до 

вчителя. 
Мають високу 

працездатність, стійку увагу. 

 

Індивідуальний підхід у 
 доборі персональних 

завдань, відповідно до рівня 

розумового розвитку. 
Навчання за складнішою 

програмою. 

2. Учні зі  

сповільненим 

темпом 
засвоєння 

матеріалу 

Спостерігається слабкість 

проведених узагальнень, 

низький рівень аналітико-
синтетичної діяльності та 

інертність мислення. У них 

повільно і з певними труд-
нощами формуються 

прийоми розумової 

діяльності, необхідні для 
успішного засвоєння 

навчального матеріалу. Вони 

мають малий обсяг засвоєних 
знань, не вміють учитися, не 

проявляють інтересу до 

навчання, швидко забувають 
вивчений матеріал, не здатні 

застосувати його на практиці. 

Виконання домашніх завдань 
потребує багато часу, при 

цьому діти відчувають значне 

розумове перевантаження.    
Здебільшого до цієї групи 

належать високо-тривожні 

діти зі слабким типом 
нервової системи 

При здійсненні 

індивідуального підходу 

вчитель повинен підвищити 
впевненість учнів у собі. 

Йому слід пропонувати дітям 

посильні навчальні завдання 
зі складністю, що наростає, 

постійно зазначати найменші 

позитивні зрушення у 
навчанні і діяльності, щоб 

поглибити в учня віру у свої 

можливості і пробудити 
інтерес до навчання. 

Вивчення матеріалу 

проводити у повільнішому 
темпі, широко 

використовувати наочність,  

ретельно пояснювати загальні 
положення, виконувати 

більшу кількість вправ на 

закріплення матеріалу 
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ДОДАТОК  К 

Психологія диференціації навчання 

 

Різноманітне поєднання індивідуальних особливостей по-різному впливає на 

подолання проблем у навчанні. Одні учні повністю виконують завдання у відведений час, 

не відчуваючи особливих труднощів, інші – потребують для цього допомоги вчителя або 

додаткових вказівок чи виявляють повну безпорадність. 

Інтегральним критерієм індивідуалізації є сформованість учня як суб'єкта навчальної 

діяльності, що передбачає результати навчання (навченість), тобто систему знань, умінь і 

навичок; уміння вчитися; особливості мотивації навчання (пізнавальний інтерес, мотиви 

самоствердження, самореалізації у процесі розв'язування пізнавальних завдань; соціальні 

мотиви, мотиви-стимули); усвідомлення учнем мети навчання, здатність до 

саморегулювання діяльності (самооцінка, рівень домагань, самодіагностика, самопрогноз і 

планування, самокорекція тощо).  

За рівнем розвитку учнів як суб'єктів навчальної діяльності виділяють такі їх групи: 

1. Учні як повноцінні суб'єкти навчальної діяльності. Знання характеризуються 

глибиною, міцністю, систематизованістю, що дає їм змогу набувати нових знань. Вони 

легко згадують потрібні у певних навчальних ситуаціях знання, швидко виправляють свої 

помилкові судження. Їм притаманні відносно високий рівень пізнавальної самостійності: 

уміння виконувати складні завдання за мінімальної допомоги вчителя або взагалі без неї, 

самостійне формулювання проблеми, висунення і перевірка гіпотез, аналіз навчальних 

дій. 

Такі учні швидко зосереджуються на початку уроку, володіють стійкою увагою, легко 

переключають її під час зміни видів навчальної роботи, добре засвоюють нові прийоми 

розумової діяльності. У них достатньо виражена здатність розглядати предмет по-новому, 

зіставляти різні факти і робити висновки. Вони добре усвідомлюють мету свого навчання, 

успішно регулюють діяльність (добре планують роботу, займаються її самодіагностикою, 

прогнозом, корекцією тощо). Успішність таких учнів оцінюється 8–12 балами. 

Ця група не однорідна, учні, які належать до неї, також мають індивідуальні 

особливості. 

 

2. Учні як суб'єкти навчальної діяльності середнього рівня розвитку. Їхні знання є 

неповними і несистематизованими. Вони відчувають труднощі у нових пізнавальних 

ситуаціях, на початку розв'язання проблеми потребують допомоги (додаткової інформації, 

схеми, підказки, навідних запитань). Лише після цього учні можуть самостійно 

виконувати завдання. У класі ця група школярів найчисленніша. Їх успішність зазвичай 

оцінюється 6—9 балами. 

За систематичної роботи ці учні досить успішно засвоюють навчальний матеріал. 

Однак їм буває складно за необхідності самостійно застосувати знання у новій ситуації, 

обґрунтувати свої дії. Завдяки допомозі вчителя підвищується рівень їхньої пізнавальної 

самостійності у навчанні. У пошукових ситуаціях вони часто намагаються пригадати 

матеріал у такому вигляді, як його подано у підручнику. Нелегко їм дається формування 

вмінь і навичок, а здатність до узагальнень нижча, ніж в учнів першої групи. 

Під час виконання пізнавальних, експериментальних завдань такі учні виявляють 

самостійність, однак мають проблеми при розв'язанні теоретичних. Їхні міркування 

характеризуються описовістю, фрагментарністю, мислительний аналіз – поверховістю, 

однобічністю; здатність до абстрагування – середня. Їм важко визначити порядок 

виконання дій, послідовно і логічно розкрити зміст пізнавального завдання. 

У процесі пошуку такі учні можуть пропустити важливі етапи, тому їх висновки та 

узагальнення не завжди правильні, обґрунтовані та системні. Вони легко виконують 

пізнавальні завдання, якщо мають змогу використати наявні знання. 
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Учням із середнім рівнем навчальної діяльності непросто підтримувати стійку увагу 

впродовж усього уроку, переключатись із одного виду пізнавальної діяльності на інший, 

враховувати всі її деталі. Вони більше звертають увагу на форму проведення досліду, а не 

на його зміст. Аналізуючи проблемну ситуацію, нерідко допускають помилкові судження. 

Через недостатньо розвинену спостережливість учні не завжди можуть без допомоги 

вчителя зрозуміти сутність явища чи процесу. Їхня репродуктивна діяльність 

урівноважена з пошуковою. 

Багато з них із труднощами усвідомлює мету навчання, недостатньо його мотивує. 

Невисокий рівень самоконтролю часто спричинює помилки під час виконання учнями 

завдань. Вони не завжди можуть довести і відстояти свою позицію; саморегуляція 

діяльності здійснюється частково; рівень домагань або надто занижений, або завищений. 

Ця категорія учнів дуже неоднорідна, кожен з них вимагає індивідуального підходу, 

тому у навчальному процесі не можна орієнтуватися на “середнього” учня. 

 

3. Учні як суб'єкти навчальної діяльності низького рівня розвитку. У них дуже 

малий обсяг засвоєних знань, умінь і навичок. Вони не вміють вчитися, не виявляють 

пізнавальної самостійності, їм важко розв'язати завдання навіть тоді, коли відома 

послідовність дій для знаходження відповіді. Навчальний матеріал засвоюють після трива-

лих тренувань, намагаються запам'ятати однаково все, не виділяючи головного. Оскільки 

вони не вміють самостійно думати, виконання домашніх завдань забирає у них багато 

часу. Це спричинює перевантаження, знижує інтерес до навчання. 

У цих учнів низькі здатність до узагальнення, рівень аналітико-синтетичної діяльності. 

Вони швидко забувають навчальний матеріал, часто не можуть пояснити застосування 

правила чи закону, тому байдуже або негативно ставляться до самостійної роботи. 

Рівень розвитку інтуїтивно-практичного мислення у таких учнів переважає над 

словесно-логічним: їм значно легше виконати практичні завдання, ніж виражати словами 

виявлену закономірність чи одночасно міркувати в конкретному й абстрактному планах. 

Але і наочний досвід у них обмежений, тому недостатньо розуміють зв'язок між образом 

явища і його сутністю (наприклад, прямокутний трикутник завжди повинен мати прямий 

кут при основі). 

Повільно і з великими труднощами формуються в учнів прийоми розумової діяльності, 

необхідні для успішного пізнавання завдань властивості мислення: активність, 

самостійність, продуктивність, глибина та економність. Як правило, це потребує тривалої 

цілеспрямованої роботи педагога. 

У їхній діяльності щодо засвоєння знань переважає механічний, репродуктивний 

підхід, а зацікавленість зовнішніми аспектами явищ і предметів зникає так само легко, як і 

виникає. До активної навчальної діяльності їх можуть спонукати постійні вказівки і 

контроль учителя. 

Найефективнішим способом діагностування індивідуальних особливостей і 

відмінностей учнів у навчанні є аналіз виконання ними самостійних навчальних завдань. 

При цьому потрібно орієнтуватися не на результати, а процес пізнання, характерні 

особливості, прийоми пізнавальної діяльності. 

Про рівень навченості свідчать наявність знань, умінь, навичок, ступінь їх актуалізації 

у процесі виконання завдання; про здатність до навчання – труднощі у навчальній 

діяльності, особливості уваги учнів (обсяг, переключення, розподіл, стійкість тощо), 

усвідомленість сприймання і спостережливість, аргументованість і раціональність мір-

кувань, сформованість прийомів розумової діяльності, гнучкість мислення; про рівень 

пізнавального інтересу – інтерес до виконання пізнавальних завдань, доручень вчителя-

предметника, запитання, що виникають в учня, участь у роботі гуртків; про здатність до 

саморегулювання навчальної діяльності – усвідомлення мети навчання, уміння планувати 

роботу, прогнозувати її результати; про рівень самооцінки і домагань у навчанні – вільний 

вибір завдань різної складності тощо. 
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Поділ учнів на групи не повинен бути постійним, має передбачати їх перехід з однієї 

групи в іншу. Також не варто інформувати учнів, до якої групи вони належать на даний 

час, оскільки це може спричинити зверхність одних і невпевненість інших, неприязні 

стосунки у класі. Рівень складності запропонованих завдань має знати лише вчитель та 

учень, якому належить їх виконувати. 

Навчання школярів диференціюють в умовах фронтальної роботи. Застосування 

багатоваріантних завдань допомагає слабшим учням піднятися на високий рівень, а 

сильним поглибити знання, розвинути здібності. Не допустимо орієнтування на 

“середнього” учня, оскільки він може і повинен навчатися добре. Для цього необхідно з'я-

сувати причини, що заважають йому у навчанні (прогалини у знаннях, недостатній рівень 

пізнавальної самостійності, відсутність інтересу, невпевненість, слабка працездатність) і 

допомогти подолати їх. 

 

Критеріями диференціації навчання є: 

а) складність навчальних завдань. Різні завдання вимагають різної глибини 

узагальнення і висновків, різного рівня теоретичного обґрунтування. 

Диференціація за ступенем складності завдань сприяє і послідовному розвитку 

мислення учнів, особливо зі зниженою здатністю до навчання, формуванню в них мотивів 

учіння, стимулює їхнє бажання вчитися, підвищує самооцінку та рівень домагань; 

2) самостійність учнів. Така орієнтація пов'язана із обмеженням допомоги учневі у 

розв'язанні пізнавального завдання.  

Висока здатність до навчання і низький рівень навченості свідчать, що учень не працює 

на рівні своїх можливостей, його необхідно спонукати до старанності, працьовитості. 

Учням із низькою здатністю до навчання певний час потрібна допомога, покликана 

сприяти підвищенню їх пізнавальної активності і самостійності. Вимогливість до 

виконання завдань повинна відповідати можливостям учнів їх виконати. Досвідчений 

учитель завжди індивідуально працює з учнем у межах перспективи його найближчого 

розвитку. Надто складні або легкі завдання породжують негативну мотивацію. 

      Савчин М. В.   Педагогічна психологія: Навч. посіб. - Академвидав, 2007. – С. 242–246. 

 

За індивідуального підходу вчитель повинен особливу увагу приділяти учням зі 

слабкою нервовою системою. Сприятливими для них можуть бути такі навчальні ситуації: 

1. Ситуації, що вимагають монотонної роботи (розв'язування багатьох однотипних 

задач, виконання кількох подібних вправ). 

2. Діяльність за заданою схемою, зразком, алгоритмом. 

3. Необхідність послідовної та планомірної роботи, складання відповідних планів. 

4. Потреба у використанні знань предмета поза шкільною програмою, різноманітної 

наочності (графіків, схем, малюнків, діаграм, таблиць), контролюванні виконання 

навчального завдання та перевірці отриманих результатів. 

У роботі з учнями із слабкою нервовою системою швидку втомлюваність компенсують 

частими перервами для відпочинку, оптимальною організацією діяльності, режимом дня; 

недостатню зібраність, схильність до відволікання уваги – посиленим контролем і 

перевіркою роботи після її виконання; повільний темп розумової роботи – ретельною 

попередньою підготовкою до неї, складанням плану відповіді тощо. Це дасть їм змогу 

ослабити нервово-психічне напруження, яке виникає у відповідальні моменти їх 

навчальної діяльності (контрольна робота, екзамен). 

Бажано не ставити таким дітям несподівані запитання і не вимагати швидко відповідати 

на них. Краще пропонувати їм давати відповіді в письмовій формі. Для засвоєння 

великого за обсягом нового матеріалу доцільно планувати якомога більше часу (добре 

було б поділити матеріал на інформаційні частини і подавати його поступово), відкла-

даючи опитування на наступний урок. Правильна тактика опитувань і заохочень (не 

тільки оцінкою, але і репліками типу “відмінно”, “добре”, “молодець”) формує його впев-
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неність у своїх силах і знаннях, що пригодиться йому в екстренних, стресових ситуаціях 

(під час самостійної чи контрольної роботи, олімпіади, іспиту). Обережно слід оцінювати 

невдачі учня (він сам важко переживає їх), краще висловити йому співчуття і розуміння. 

Тривала напружена праця дітей зі слабкою нервовою системою втомлює, спричинює 

зниження працездатності, повільне засвоєння матеріалу, вони починають допускати 

помилки. Обмежена в часі відповідальна самостійна, контрольна (екзаменаційна) робота 

зумовлює емоційне, нервово-психічне перенапруження. У них виникають труднощі, якщо 

вчитель у швидкому темпі ставить їм запитання та вимагає негайної відповіді; відповідь 

на несподіване запитання вимагає дати в усній формі (відповіді у письмовій формі учням 

зробити легше); якщо необхідно переключати увагу, відволікатися на репліки вчителя, 

відповіді чи запитання однокласників. Вони довго переживають негативну оцінку своєї 

відповіді і не можуть через це включитися у роботу. 

Проблематичними для цих учнів є ситуації, що вимагають розподілу уваги, 

переключення з одного виду діяльності на інший (під час пояснення вчитель опитує 

пройдений матеріал, використовує карти, слайди, підручники, змушує робити записи, 

відзначати на карті, стежити за підручником тощо), засвоєння великого обсягу різнома-

нітного за змістом матеріалу. 

Таких дітей пригнічує робота у неспокійній обстановці (голосні розмови однокласників 

на уроці), після різкого зауваження, запальної, нестримної реакції вчителя, суперечки з 

приятелем, однокласником, переживання не дають зосередитися на виконанні навчальних 

завдань. Якщо вчитель пропонує класові різноманітні за змістом і способами розв'язання 

завдання, досить швидко пояснює матеріал, що не дає змоги зрозуміти послідовність 

думок і запитань, продуктивність їхніх навчальних зусиль помітно знижується. Негативно 

діють на них обмеженість у часі, швидке виконання завдання на кмітливість. 

Зважаючи на такі вияви нервової системи учнів, учитель повинен використовувати 

прийоми, що полегшують їхню навчальну діяльність. Передусім не варто ставити учням 

несподівані запитання і вимагати швидкої відповіді на них, не даючи часу на 

обдумування. Недоцільно пропонувати для засвоєння протягом обмеженого часу великий 

за обсягом, різноманітний і складний матеріал, краще розбити його на частини. 

Кваліфікований вчитель не ставитиме учням запитань щодо щойно засвоєного матеріалу; 

дбатиме, щоб в учнів формувалась упевненість у своїх силах, обережно оцінюватиме їхні 

невдачі; даватиме час для перевірки і аналізу своїх відповідей; піклуватиметься, щоб 

обстановка у класі була спокійною, доброзичливою. 

 

Диференціація методів навчання з урахуванням особливостей нервової системи 

учнів 
Навчальна діяльність учнів з інертною нервовою системою характеризується такими 

позитивними особливостями: 

1. Здатність працювати довго, не відволікаючись на репліки вчителя, роботу 

однокласника, який виконує завдання біля дошки. 

2. Високий рівень самостійності при виконанні завдань. 

3. Збереження активності впродовж тривалого часу, активність під час здійснення 

одноманітної роботи. 

4. Виконання завдань після ретельного вислуховування пояснень учителя. 

5. Активність у вивченні нового матеріалу, високий розвиток довготривалої пам'яті. 

6. Уміння на власний розсуд організовувати свою діяльність, зосередженість на 

виконанні завдання. 

7. Схильність до планування роботи (навіть письмової), надання переваги самостійній 

роботі порівняно з фронтальною. 

Не варто вимагати від школярів з інертним типом нервової системи негайного 

включення в роботу (їхня активність у виконанні нового завдання підвищуватиметься 

поступово); сподіватися, що вони виявлятимуть високу активність у виконанні 
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різноманітних завдань (деякі учні взагалі відмовляються працювати у таких умовах); 

чекати швидкої зміни невдалих формулювань (їм потрібен час на обдумування нового 

варіанта відповіді, у яких вони дотримуються стандартів та уникають імпровізацій). 

Недоцільно опитувати цих учнів на початку уроку, відволікати під час виконання завдань, 

бо вони важко переключають увагу зі справ, якими щойно займались на уроці. 

Якщо вчитель зауважує, що учень має великі труднощі в роботі із різноманітними за 

змістом і способами розв'язання завданнями, у сприйнятті матеріалу, який подається у 

швидкому темпі, переключенні уваги з одного виду діяльності на інший, це свідчить, що 

нервова система такого учня належить до інертного типу. За дефіциту часу ці учні погано 

справляються з роботою навіть тоді, коли добре знають матеріал. Повільність і 

неквапливість характеризують їхні мовлення і рухи. 

Учні зі слабкою нервовою системою можуть виконувати превентивні дії у підготовці до 

відповідей. Перш ніж відповісти на поставлене питання, інертний попередньо 

підготується і лише потім відповість. Пошук відповіді під час виступу пов'язаний у них з 

великими труднощами. 

Розуміння індивідуальних особливостей учнів і їхнє виявлення у навчальній діяльності 

дає змогу передбачити, в яких навчальних ситуаціях, умовах ці індивідуальні особливості 

є сприятливими, а в яких породжують труднощі. Завдання вчителя – допомогти школяреві 

сформувати відповідний індивідуальний стиль діяльності. 

Савчин М. В.   Педагогічна психологія: Навч. посіб. – Академвидав, 2007. – С. 247–250 

 

ДОДАТОК  Л 

 

Шляхи формування в учнів мотивації до навчання 
Виникненню і розвитку в дитини інтересу до навчання сприяють: 

– виховання широких соціальних мотивів діяльності, розуміння її сенсу, усвідомлення 

важливості засвоєних знань для власної життєдіяльності; 

– організація навчальної діяльності, яка відкривала б простір для вияву учнями 

інтелектуальної самостійності, ініціативності, вироблення навичок пошукової діяльності; 

– посильна трудність навчального матеріалу (створення проблемних ситуацій), яка 

спонукає учнів до творчої активності; 

– різноманітність навчального матеріалу і прийомів навчальної діяльності; 

– емоційна забарвленість навчання, привабливість особистості педагога, стилю його 

спілкування з учнями. 

Сильний внутрішній мотив є безкорисливим, займає центральне місце серед інших 

мотивів навчання. Формування мотивації через визначення цілей навчальної діяльності 

буде дієвішим, якщо учнів більше орієнтують на способи, а не на результат діяльності.  

Мотивація залежить віку та характеру навчальних ситуацій: чим молодші учні, тим більше 

формування мотивації залежить від обов'язковості ситуації, контролю з боку вчителя.  

У формуванні мотивів навчання значну роль відіграють словесні підкріплення, зокрема 

оцінки, які інформують учнів про рівень їхніх знань, успіх чи неуспіх у конкретній 

ситуації, виражає ставлення вчителя до них. На уроці кожен аспект оцінки має 

спонукальну дію. 

Учитель може використати “діловий” і “змагальний” мотиви, які сприяють 

відновленню втраченого інтересу до навчання; «короткі мотиви», що ситуативно 

активізують розумові дії учня, готують передумови для відродження пізнавального 

інтересу, який повинен бути постійним мотивом навчальної діяльності. За відсутності 

пізнавального інтересу активна навчальна діяльність учня неможлива. 

Основні психологічні умови виникнення пізнавального інтересу учнів у процесі 

навчання: новизна знань;  усвідомлення їх корисності; творча пошукова атмосфера на 

уроці;  використання вчителем позитивної оцінки, схвалення однокласниками (“діловий” 
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мотив) активних пошукових дій, правильного розв'язання навчального завдання; творча 

конкуренція на уроці (“змагальний” мотив). 

На формування мотиваційної сфери навчання впливають емоційне ставлення учня до 

вчителя, підтримання педагогом уваги, значущості, упевненості і задоволення учня своїми 

діями. Увагу підтримують з допомогою різноманітних стимулів, у т. ч. гумору, дотепних 

прикладів. Позитивно діє участь у довгострокових проектах, усвідомлення значущості 

навчального матеріалу в реалізації життєвих планів учня. 

Психологічні умови формування мотивації учнів до навчання символізує обґрунтована 

американським психологом Дж.-М. Келлером модель УЗВЗ: У – увага (до вивчення 

матеріалу); 3 – значущість (матеріалу); В – впевненість (у собі); 3 – задоволення (від 

навчальної діяльності).  

Підтримання уваги учнів до навчальних завдань. Результати навчання залежать від 

сили і тривалості уваги учня. Ефективними способами утримання її є раптова зміна 

стимулів, використання “ключів” (опор) у навчальному матеріалі, різноманітних 

нестандартних прийомів. При цьому важливо враховувати інтереси і допитливість учнів. 

Вони повинні бути впевнені в тому, що засвоєння цього матеріалу допоможе їм розв'язати 

важливе навчальне або особисте завдання. 

 

Використання методу програм (проектів) стимулює інтерес учнів до навчання, 

забезпечує їхню безпосередню участь у виборі й освоєнні навчальних проблем, управлінні 

процесом навчання, осмисленні результатів. Для ефективного навчання з допомогою 

методу програм необхідні достатнє знання матеріалу, уміння працювати з інформацією, 

яка стосується навчального завдання, джерелами пізнання (бібліотечні каталоги, 

комп'ютерні програми тощо); здатність планувати, перевіряти гіпотези, тлумачити факти, 

відстежувати прогрес на шляху до мети; ставлення до помилок як до неминучого факту у 

розв'язанні складних завдань. 

Підсумкові контрольні роботи, інші завдання недбайливі учні виконують краще, якщо 

перед тим вони справляються із короткостроковими завданнями (складання плану, пошук 

можливих джерел інформації, написання чернетки тощо). Учитель має допомогти їм у 

подоланні кожного етапу роботи, розподілі часу, попередньому оцінюванні для того, щоб 

вони відчули прогрес у своїй діяльності. 

Підтримка упевненості учнів. Впевненість пов'язана зі сподіваннями учня на хоро-

ший результат у конкретній навчальній ситуації. Упевненість з'являється в результаті 

переживання неодноразових успіхів. Тому вчитель повинен дбати про забезпечення та 

сприйняття успіхів учнів як результату їхніх зусиль.  

Упевненість учнів безпосередньо пов'язана з успіхами у навчанні. Учителі здатні 

вселити її з допомогою організації самоконтролю, уникнення порівняння учнів у класі, 

постановки зрозумілих цілей, заохочення ризику, виховання уміння приймати і надавати 

допомогу. 

Стимулювання в учнів відчуття задоволення. Навчання може принести задоволення 

в результаті досягнення особистої мети або отримання цінної для учнів винагороди. Усна, 

письмова похвала вчителя (усміхнене обличчя, дружелюбність, рукостискання, особливі 

привілеї, листи батькам з добрими відгуками, жетончики під час змагання за головний 

приз тощо). Не кожна така дія є винагородою для всіх учнів, тому стимули, які 

використовує вчитель, мають бути значущими для кожного учня. Їх потрібно 

нагороджувати часто, щоб підтримувати мотивацію та інтерес до навчальних завдань. 

Найкраще діють стимули, які дають змогу учням бути більш незалежними, самостійними, 

досягти вищого рівня самоконтролю. Винагороду повинна супроводжувати інформація 

про підстави для неї, а також рекомендації про дії, необхідні для поліпшення результатів. 

Учні отримують задоволення, якщо їм вдається реалізовувати особисті плани, 

займатися справами, що їх цікавлять, коли заняття збуджують їхній інтерес. Вони можуть 

відчути задоволення, переконавшись, що отримані у школі знання знаходять застосування 
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у житті. Підвищенню мотивації вчитися сприяє навчання, яке викликає запитання, 

налаштовує на розв'язання складних завдань, висвітлює проблеми, пов'язані з 

позашкільним життям. 

Савчин М. В.  Педагогічна психологія: Навч. посіб. - Академвидав, 2007. – С.267–271. 

 

Психологія опитування учнів 

 

Опитування є засобом не лише усної перевірки знань учнів, а й формування їхніх 

вольових якостей, рівня домагань, пізнавальних мотивів. Психологічна ситуація під час 

опитування змінюється на уроці залежно від його типу, прийомів впливу і спілкування. У 

процесі опитування спілкування на уроці стає діалогічним, внутрішня мова переходить у 

зовнішню, що активізує учня, змінюється черговість слухання вчителя та учня, 

проявляються їх емоційно-вольові компоненти (впевненість, сором'язливість, самовла-

дання, тривожність, витримка, неврівноваженість). 

Трапляються ситуації, коли учень мовчить, хоч і знає матеріал. Причиною цього є 

відсутність контакту з учителем або негативне ставлення до педагога. 

Опитування не тільки забезпечує контроль знань, воно є однією з головних умов 

формування розумових операцій учня. Для цього необхідно добирати запитання, які забез-

печували б ефективніше формування розумових дій учнів (продуктивні запитання); щоб їх 

відповіді були результатом складної інтелектуальної діяльності. 

Формування розумових операцій, розвиток логічного мислення стимулюють такі типи 

запитань педагога до учнів: 

1) запитання, що вимагають розкриття змісту явища («Що це таке?»; «Які 

властивості?»). Відповідаючи на них, учень повинен відокремити головне від 

другорядного в предметах і явищах, зарахувати їх до певної категорії, що потребує 

відповідних розумових дій; 

2) запитання, спрямовані на виявлення причин явищ, проникнення в їхню сутність 

(“Чому?”). Відповідь на них вимагає уміння шукати, встановлювати зв'язки між явищами. 

Ці запитання вчать учнів робити індуктивні умовиводи, формують самостійність 

мислення; 

3) запитання, що вимагають порівнянь, аналогій. Необхідність відповідати на них вчить 

учнів порівнювати, виробляти вміння відрізняти суттєві властивості від несуттєвих, 

робити висновки про невідомі явища через осмислення відомих; 

4) запитання, що передбачають висунення гіпотези, яку необхідно обґрунтувати. 

Використання їх сприяє виробленню у школярів вміння висувати та обґрунтовувати 

гіпотези, мислити, доводити правильність своїх думок, глибше розуміти сутність процесів 

і явищ. 

Експериментально зафіксовано позитивні результати навчання без оцінювання: діти 

стали менш збудливими, у них поліпшилися сон і апетит, вони почали краще вчитися. 

Отже, опитування не лише забезпечує перевірку та контроль знань учнів, а й формує 

їхні розумові операції, емоційно-вольові якості, розвиток логічного мислення, рівень 

домагань тощо. 

Савчин М. В.  Педагогічна психологія: Навч. посіб. – Академвидав, 2007. – С.271–272. 
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ДОДАТОК  М 

Психологія оцінювання знань, умінь і навичок учня 

 

Оцінювальна діяльність вчителя залежить від особливостей уроку (подавання нових 

знань, демонстрування наочності, узагальнення засвоєного матеріалу тощо). Поведінка 

вчителя має бути оцінювальною. 

Педагогічна оцінка як важливий чинник психологічного, соціального, морального і 

духовного розвитку повинна характеризуватися об'єктивністю, вмотивованістю, 

виваженістю, зацікавленістю, критичністю і водночас оптимістичністю. 

Процес оцінювання підпорядкований таким закономірностям: 

1) взаємопов'язаність оцінювальних впливів та успішності навчання: оцінка може 

позитивно і негативно впливати на успішність; 

2) спрямованість оцінки на похвалу і на покарання: висока оцінка спрямована на 

похвалу, низька – на покарання; 

3) необхідність врахування в оцінюванні учнів їхніх індивідуальних особливостей: одна 

і та сама оцінка по-різному впливає на здібного і нездібного, здатного чи нездатного до 

навчання учня, на учнів із різним типом темпераменту, різними мотивами навчання; 

4) плановий характер оцінювання, розрахованого на певний період і на конкретного 

учня, передбачення результату, свідомий вибір відповідних типів оцінок. В історії відомі 

парадокси оцінювання, коли видатних геніїв (І. Ньютона, Л. Толстого, В. Сєрова та ін.) 

педагоги оцінювали як бездарних; 

5) доброзичливе, чуйне ставлення до учнів під час оцінювання: учнів необхідно 

оцінювати адекватно, але не тільки за результатами навчання, а і з урахуванням їхніх 

навчальних зусиль. 

У педагогічній практиці послуговуються такими видами часткової оцінки: 

а) неоцінювання відповіді учня, що є найбільш неприємним для нього, оскільки він не 

знає, чи правильно відповів, чого вимагає вчитель від нього; 

б) опосередкована оцінка, коли відповідь учня оцінюється через відповідь 

однокласника. Така оцінка впливає на формування стосунків у класі; 

в) невизначена оцінка (“так, сідай...”). Вона є малоефективною, бо нічого конкретного, 

зрозумілого для учня вчитель не сказав; 

г) негативна оцінка. Характеризується ця оцінка тим, що педагог, оцінюючи відповідь 

учня, вказує на допущені помилки, стверджує, що відповідь була неправильною. Вона 

корисна, якщо спрямовує учня на їхнє подолання та уникнення прогалин у знаннях, 

мобілізує дітей; 

ґ) оцінка-згода. Цей вид оцінки неефективний для обдарованих у навчанні школярів і 

дуже вдалий для слабких; 

д) оцінка-схвалення, підтримка. Така оцінка позитивно впливає на учнів, які втратили 

віру у свої сили, недооцінюють свої можливості, оскільки отримані результати не 

відповідають їх старанням; 

е) оцінка-критика. Її результати залежать від способу стосунків, спілкування вчителя та 

учня. Вчитель не повинен допускати безтактовності, приниження особистості учня, бо це 

провокуватиме його озлобленість. Не можна допускати погроз, сарказму. Оцінка не 

повинна пов'язуватись з характеристикою особистості; 

є) оцінка – бурхливе обурення. До застосування її на практиці вдаються рідко, оскільки 

в жодному разі не можна допускати приниження гідності дитини. 

На підставі порівняльної оцінки формується фіксована оцінка (бал) як підсумок 

оцінювання всієї системи знань учнів на певний момент. Вона є результатом розуміння 

вчителем системи знань школярів. На основі порівняльної оцінки і фіксованого балу 

виставляється інтегральна оцінка – психолого-педагогічна характеристика школяра, в 

якій виявляється розуміння вчителем особистості, системи знань учня та засвоєння ним 
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конкретного навчального матеріалу. Між педагогічною оцінкою і типом успішності учнів 

існує взаємозалежність. 

Учитель має широкі можливості щодо виховання самооцінки в учнів на кожному уроці 

під час виконання різних видів самостійної роботи: розв'язування задач, написання 

диктантів, контрольних робіт тощо. Формування самооцінки сприяє самовихованню: 

враховуючи поради, зауваження вчителя, учень ставить перед собою певні цілі, дося-

гнення яких сприяє формуванню у нього позитивних якостей, розуму, волі, почуттів. 

При оцінюванні вчителю доводиться долати такі труднощі: 1) невміння побачити 

межу, за якою починається якість знань, діяльність учня, які необхідно оцінювати за 

іншими критеріями; 2) невпевненість, відсутність власного ставлення до системи 

оцінювання; 3) використання оцінки як засобу демонстрування солідарності, загрози, 

покарання; 4) орієнтування не на реальний результат конкретних учнів, а на порівняння з 

певним еталоном (наприклад, учнем-відмінником); 5) відсутність чіткої системи 

оцінювальних дій, орієнтація не на якість, а на випадкові показники; 6) невміння 

використовувати оцінювання для виховання дитини; 7) мимовільне формування в учнів 

залежності від отримання оцінок певного рівня, що породжує зайві переживання, навіть 

психологічні порушення. 

Складність оцінювальної діяльності вчителя полягає в її багатофункціональності, 

зорієнтованості на реалізацію головних функцій педагогічної діяльності (навчання, 

виховання і розвитку). 

Савчин М. В.  Педагогічна психологія: Навч. посіб. – Академвидав, 2007. – С.272-275. 

 

ДОДАТОК  Н 

 

Психологічні основи організації самостійної навчальної роботи учнів 

Самостійна навчальна робота здійснюється учнями на уроках або дома без участі 

вчителя. Вона передбачає усвідомлення мети, прийняття навчального завдання, надання 

йому особистісного значення, підпорядкування меті інших інтересів і форм своєї 

зайнятості, самоорганізацію у розподілі навчальних занять і дій, самоконтроль у їх вико-

нанні. Ефективність самостійної навчальної роботи залежить від внутрішньої 

мотивованості учнів, спрямовувальної ролі вчителя. 

Як правило, самостійна робота школяра є наслідком і продовженням правильно 

організованої його навчальної діяльності на уроці, яка мотивує самостійне її розширення, 

поглиблення, продовження у вільний час. За своїм змістом ця робота значно 

різноманітніша, ніж домашня, оскільки характеризується специфічністю і є вищою фор-

мою (видом) навчальної діяльності учня, яка фундаментально впливає на розвиток його 

особистості, освіченості, інтелекту, здібностей. 

Багатьом учням не вистачає психологічної готовності до самостійної роботи. Вони не 

знають правил її організації, не вміють реалізувати передбачувані нею дії, у них 

недостатньо високий рівень пізнавального інтересу до окремих навчальних предметів. 

Готовність до самостійної роботи зумовлює нову форму діяльності, а не лише спосіб 

виконання домашніх завдань. Формування здатності учня до самостійної роботи пов'язане 

з підвищенням його навчальної мотивації, спрямованої на процес і результат діяльності, 

вихованням інтересу до навчання, що сприяє розвитку цілісної особистості школяра. 

Під час вироблення в учнів навичок самостійної роботи відбувається: 

– діагностування пізнавальної потреби учнів (розширення, поглиблення знань); 

– з'ясування обсягу інтелектуальних, особистісних (мотиваційних, регулятивних) і 

фізичних можливостей школярів; 

– визначення найближчої і віддаленої мети самостійної роботи (задоволення 

пізнавальної потреби, продовження навчання тощо); 

– самостійний вибір учнем предмета вивчення й обґрунтування цього вибору для себе 

(при вивченні іноземної мови ним, наприклад, може бути історія, поезія, музика країни); 
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– розроблення конкретного плану довгострокової і найближчої програми самостійної роботи; 

– визначення форми і часу самоконтролю (бажано, щоб учень обрав виконання конкретної 

особистісно і суспільно значущої роботи (проект, переклад, реферат та ін.)). 

Ефективність самостійної роботи учнів залежить від багатьох чинників: внутрішньої мотивації 

учня, правильно організованої навчальної діяльності учителем, психологічної готовності школяра, 

інтересу до предмету, що вивчається, усвідомлення мети та прийняття навчального завдання тощо. 

Здійснення навчання як важливої складової освіти підростаючих поколінь насамперед 

передбачає керування вчителем індивідуальною і груповою навчальною діяльністю школярів. Це 

вимагає від нього знання психологічної структури, механізмів, чинників і закономірностей 

навчальної діяльності та її розвитку залежно від вікових і індивідуальних особливостей учнів. 

Педагог забезпечує індивідуалізацію та диференціацію навчання, звертаючи особливу увагу на 

обдарованих і відстаючих дітей, забезпечує умови для перетворень молодших школярів, підлітків і 

старшокласників на активних суб'єктів навчальної діяльності.  
Савчин М. В.  Педагогічна психологія: Навч. посіб. – Академвидав, 2007. – С.275–277. 
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      Результат колоквіуму: студенти повинні засвоїти механізми навчання та вивчитись наводити відповідні приклади їх реалізації у 
навчальному процесі; використовувати дидиактичні принципи в управлінні учбовою діяльністю; розкривати психологічні основи 

змісту навчання, суть розвивального навчання, концепції навчання; аналізувати специфіку впливу різних факторів на процес навчання, 

враховувати їх в аналізі педагогічних завдань (ситуацій); визначати умови, що забезпечують розвивальний ефект у навчанні. 

      

      Форми контролю за модулем: колоквіум, участь у “мозковому штурмі”, термінологічний диктант, діалого-дискусійна бесіда, 

інтерактивний виступ (міні-лекція) з подальшим коментуванням, рефлексивний діалог, співбесіда за матеріалами опорної  схеми,  
перевірка виконання завдань самостійної роботи в зошитах, оголошення доповідей, повідомлень, виступ зі звітом, перевірка правильності 

“ключів” до тестових завдань, самозвіт. 
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Тема: ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ 
 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

І. ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ 

 

1.1. Питання, які виносяться на обговорення 

 

1. Загальне поняття про психологію виховання. Предмет, мета і завдання виховання. 

Функції, закономірності і  принципи виховання. Особистісно зорієнтований підхід 

2. Теорії виховання 

3. Психологічні механізми  виховання. Переконування, задоволення потреб, оцінка, 

психічне зараження, навіювання. наслідування, емпатія, ідентифікація, усвідомлення, 

рефлексія, осмислення, саморозвиток.  Чинники виховання: активність, виховання, 

спілкування 

4. Виховний вплив. Інтегральні і ситуативні виховні впливи. Методи виховання: 

формування свідомості, досвід громадянської поведінки, привчання, метод вправ, 

стимулювання позитивної поведінки 

5. Самовиховання як перетворення зовнішніх виховних впливів у самоуправління. 

Методи самовиховання.  

6. Вікові аспекти виховання учнів. Індивідуальний підхід у вихованні 

7. Специфіка роботи з дітьми ускладненої поведінки. Поняття “важковиховуваних” і 

категорії “важких” дітей. Самотність як вияв кризового стану особистості. Зміст роботи 

педагога, спрямованої на подолання проблеми відчуження “ізольованих” учнів 

8. Чинники (механізми) морального виховання. Рівні морального розвитку. Етапи 

засвоєння моральних вимог 

9. Показники і критерії вихованості особистості 

     10. Місце і роль виховання у навчальному процесі 

 

1.2. Теми доповідей і рефератів 

 

1. Особливості виховання у молодшому шкільному віці 

2. Психологія виховання підлітків 

3. Виховання у ранній юності 

4. Моральність і моральне виховання 

5. Діти групи ризику як соціально-педагогічна проблема 

6. Помилки в родинному вихованні та виникнення відхилень поведінки у дітей 

7. Перцептивні механізми та ефекти. Соціально-рольові позиції учителя в роботі з 

учнями 

8. Бар'єри професійно-педагогічного спілкування, їх причини та шляхи подолання 

9. Ізольованість у класному колективі як причина появи відхилень поведінки дітей 

10. Роль тривожності у формуванні девіантної поведінки 

11. Врахування індивідуально-типологічних особливостей під час роботи з “важкими” 

дітьми 

 

Основні поняття: виховання, принципи і закономірності виховання, особистісно-

зорієнтований підхід, виховні ситуації,  теорії виховання, психологічні механізми  

виховання, переконування, задоволення потреб, оцінка, психічне зараження, навіювання, 

наслідування, емпатія, ідентифікація, усвідомлення, рефлексія, осмислення, саморозвиток,  

чинники виховання, методи виховання, самовиховання, вікові та індивідуальні аспекти 

виховання, поняття важковиховуваних, самотність, чинники морального виховання, рівні 

морального розвитку, показники і критерії вихованості особистості. 
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ІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 НАД ТЕМОЮ 

 

        Папка ІІ.1.  Поняття про виховання 

Файл 1.  
Поясніть сутність понять виховання, виховуваність і вихованість [1, с.340-341; 10, с. 

116-130; 16, с.89-96; 18, с.231-234]. 

 

Крок 1. 

Проаналізуйте існуючі визначення поняття “виховання”. 

Виховання  – планомірний і цілеспрямований вплив на свідомість та поведінку дитини з 

метою формування в неї моральних понять і установок, принципів, ціннісних орієнтацій і 

стійких навичок практичної поведінки, які створюють умови для її розвитку й готують до 

майбутньої громадської і трудової діяльності  (“Психологічна енциклопедія” (2006). 

 

Виховання – цілеспрямований процес формування особистості з допомогою 

педагогічних впливів відповідно до конкретного соціально-педагогічного ідеалу (Т. 

Лисянська). 

 

Виховання – складний і багатогранний процес впливу на людину природних і 

соціальних факторів (навколишнього середовища, сім’ї, школи, колективу, громадськості, 

засобів масової інформації, літератури, мистецтва тощо), в якому здійснюються 

соціалізація індивіда, становлення й розвиток його як особистості протягом усього життя 

(О. Степанов). 

 

Виховання – діяльність педагогів-вихователів, спрямована на зміну свідомості, 

світогляду, психіки, ціннісних орієнтацій, знань і способів діяльності особистості, що 

сприяє її моральному, духовному зростанню і вдосконаленню (М. Савчин). 

 

Що характерне для більшості визначень поняття “виховання”?  

Що говориться про діяльність педагогів-вихователів? 

 

Крок 2. 
Розкрийте сутність предмета психології виховання  [1. с. 340; 10, с. 117]. 

Із запропонованих відповідей виберіть правильну.  

Предметом психології виховання є: а) вивчення закономірностей передачі 

суспільного досвіду підростаючим поколінням з метою підготовки їх до практичної 

діяльності; б) вивчення процесу діяльності учителя й учня, спрямованого на оволодіння 

учнями знаннями, вміннями та навичками; в) вивчення психологічних закономірностей 

формування свідомості людини як особистості в умовах цілеспрямованої організації 

педагогічного процесу; г) вивчення  здатності  використовувати наявні знання, поняття, 

оперувати ними для  успішного розв’язання теоретичних і практичних завдань. 

 

Крок 3. 

Знайдіть ПОМИЛКОВО внесені компоненти у перелік завдань психології 

виховання: 1) моральне становлення особистості; 2) формування національної 

свідомості; 3) виховання патріотизму; 4) розвиток емоційно-почуттєвої сфери;  

5) формування потреби в самовихованні; 6) прогнозування перебігу навчання та його 

результатів; 7) експериментальне вивчення закономірностей процесу виховання;  

8) вивчення психологічних особливостей  формування наукових понять. 
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Крок 4. 

Характеристика психічної діяльності дитини, яка виявляється в еластичності 

нервової систеїми і психіки, готовності здобувати досвід старших поколінь, 

формування суспільно значущих якостей – це: а) процес засвоєння; б) вихованість;  

в) виховуваність; г) научіння. 

 

Крок 5. Виберіть правильну відповідь. 

Вихованість – це: а) готовність індивіда до засвоєння досвіду попередніх поколінь; б) 

процес взаємодії вихователів і вихованців; в) закономірність розвитку психіки; г) рівень 

закріплення внаслідок виховання необхідних поглядів, форм поведінки, моральних, 

естетичних якостей. 

 

Файл 2. Принципи виховання 
Дайте характеристику принципам виховання [10, с. 120-121]. 

 

Крок 1. 

Із наведених тверджень оберіть ті, що є принципами виховання: а ) включення 

особистості у значущі види діяльності, які обов'язково містять доброчинні дії; б) провідна 

роль  матері у вихованні; в) врахування домінуючої мотивації особистості в організації 

виховного процесу; г) створення емоційно збагачених виховних ситуацій, залучення у них 

дітей; д) пріоритет особистого над загальнолюдським; ж) врахування первинних потреб 

людини; з) використання співпереживання, ідентифікації особистості з позитивним 

ідеалом і зразками поведінки; к) доступність виховних  навіювань. 

  

Крок 2. 
Поясніть сутність закономірностей виховання (за П.І. Підласистим). 

Виховання дитини як формування в структурі її особистості соціально-психологічних 

новоутворень здійснюється тільки шляхом її активності. Міра зусиль дитини повинна 

відповідати мірі її можливостей. 

Зміст діяльності дітей у процесі їхнього виховання визначається на кожний момент 

розвитку актуальними потребами дитини. Випереджаючи актуальні потреби, педагог 

ризикує зустріти спротив і пасивність дітей. Якщо не враховувати вікових змін потреб 

дитини, тоді процес виховання ускладнюється і порушується. 

Дотримання пропорційного співвідношення зусиль дитини і зусиль педагога у сумісній 

діяльності: на початковому етапі частка активності педагога перевищує активність 

дитини, потім активність дитини зростає і на завершальному етапі вона усе робить сама 

під контролем педагога. Сумісно роздільна діяльність допомагає дитині відчути себе 

суб'єктом діяльності, а це дуже важливо для вільного творчого розвитку особистості. 

Тільки в умовах любові і захищеності дитина вільно виявляє свої ставлення, нормально 

розвивається. 

Організована діяльність повинна супроводжуватись або завершуватися ситуацією 

успіху, яку має пережити кожна дитина. Ситуація успіху – це суб'єктивне переживання 

досягнень, внутрішня задоволеність, дитини самою участю в діяльності, власними діями 

та отриманими результатами. Позитивне підкріплення – найзагальніша умова створення 

ситуації успіху. 

Виховання повинне мати прихований характер, діти не мусять почувати себе об'єктом 

застосування педагогічних вчень, не повинні постійно усвідомлювати свою підданість 

продуманим педагогічним впливам. 

Цілісність особистості передбачає цілісність виховних впливів [11, с. 149]. 
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Файл 3. 
У чому суть особистісно зорієнтованого підходу до виховання? Поясніть його 

психологічні засади [20]. (Див. Додаток А) 

 

Крок 1. 

Знайдіть відповідь.  

Особистісно зорієнтована парадигма – це: а) директивна педагогіка; б) колективна 

відповідальність; в) ставлення до дитини як до суб'єкта, а не об'єкта виховання;  

г) впровадження монологу, а не діалогу.  

Особистісно зорієнтоване навчання і виховання: а) “суб'єкт –суб'єкт”;  

б) монологічна взаємодія; в) діалогічна взаємодія; г) “суб'єкти – об'єкт” [15].   

 

Крок 2. 

Знайдіть правильну відповідь.  

Особистісно зорієнтований підхід до виховання ґрунтується на методологічних 

принципах гуманістичної психології, а саме: а)  професійного самовизначення, 

релігійності, пристосування до життєвих обставин;  б) самоцінності особистості, глибокої 

поваги до особистості та емпатії до неї, врахування її індивідуальності; в) визнання права 

особистості самостійно приймати рішення, ліберальності, інформатизованого середовища. 

 

Папка ІІ.2. Теорії  виховання. ІНДЗ 

Файл 1.  Здійсніть аналіз відомостей про основні теорії виховання [1, с.341-349; 10, с. 

126-134; 11, с.149; 18, с.234-239] (Див. Блок самостійної роботи студентів, файл 1). 

 

Папка ІІ.3. Психологічні механізми  виховання 

Файл 1.   

Дайте характеристику психологічних механізмів виховання [1, с. 353-354; 16, с.96-102; 

18, с.239-245]. 

Завдяки яким психологічним механізмам виникають і розвиваються якості особистості?  

Які ви знаєте психологічні механізми формування особистості? Розкрийте основні з 

них. 

 

Крок 1. 

Назвіть групу, в якій перераховані механізми виховання. 

А переконування, навіювання, наслідування 

Б психічне зараження, емпатія, ідентифікація 

В рефлексія, осмислення та переосмислення, раціональне усвідомлення 

Г задоволення потреб, оцінювання та самооцінювання, саморегулювання мотивації 

Д наведено усі механізми виховання 

Е серед перерахованого психологічних механізмів виховання немає 
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Крок 2. 

Установіть відповідність наведених механізмів виховання та їх змістових 

характеристик. 
Психологічні 

механізми виховання 

  Змістові характеристики 

А  переконування 

 
Б  навіювання 

 

В зараження 
 

Г наслідування 

 
 

Д емпатія 

 
Е рефлексія 

1 інформаційний вплив на почуття, через них на розум і волю особистості, внаслідок чого 

сприймання інформації стає некритичним і майже неусвідомленим 
 

2 процес переходу від людини до людини різних емоційних станів (захоплення, тривога, радість, 

ентузіазм тощо), які безконтрольно сприймаються й відтворюються людьми в ситуації їхнього 
безпосереднього спілкування 

 

3  осмислення людиною причин, закономірностей і механізмів своєї діяльності, поведінки, 
соціального та індивідуального способу існування, само сприймання себе з позиції партнера по 

спілкуванню 

 
4  теоретично обґрунтовані прийоми, за допомогою яких інформація органічно вплітається у сферу 

інтересів людини, відбувається її внутрішнє прийняття 

 
5 відтворення людиною у перетвореному вигляді певних зовнішніх рис, зразків поведінки, манер, 

вчинків, які вона спостерігала в інших людей 

 
6 переживання суб'єктом емоцій і почуттів іншої людини 

Відповідь:   

А ___, Б__, В__, Г___, Д___, Е____. 

 

Крок 3. 

Вставити пропущені слова та пояснити твердження відомих мислителів 

 

Все, що ми називаємо вихованням – є велика творчість повторення себе в ...  . 

(В.О.Сухомлинський). 

 

Психологічні механізми виховання забезпечують перетворення зовнішніх виховних 

вимог суспільства на   ... регулятори поведінки та діяльності підростаючої особистості. 

 

Метод психологічного впливу на свідомість учня із застосуванням логічно 

обґрунтованих прийомів доведення, за допомогою яких інформація, яку повідомляють, 

внутрішньо приймається учнем і регулює його дії і вчинки називається    ...    . 

Спонукальне або гальмівне    ...    полягає в цілеспрямованому впливі на свідомість і 

поведінку особистості з метою створення у неї певного психічного стану або спонукання 

до певних дій 

 

Я.-А. Коменський стверджував, що  “діти вчаться раніше    ...    , ніж пізнавати”. 

 

Сутністю психічного   ...  є безпосереднє неусвідомлюване передавання у процесі 

прямого спілкування одного індивіда з іншим своїх емоційних станів (радість, затоплення, 

тривога та ін.), образів і спонукань. 

 

Е. Тітченер запропонував термін  “  ...   ”, яким    співпереживання   (переживання 

суб'єктом емоцій і почуттів іншої людини) і  співчуття (переживання суб'єктом порівняно 

з об'єктом інших почуттів). 

 

“ І виховання і освіта нероздільні. Не можливо виховати, не передаючи знання, будь-

яке знання діє     ...     ”  (Л.М. Толстой). 

 

Файл 2.   Чинники виховання 

Знайдіть ПОМИЛКУ. 

Основними чинниками виховання є:   

А забезпечення внутрішньої та зовнішньої активності виховання 
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Б організація доцільного, морально спрямованого, духовно збагаченого спілкування 

В здійснення гуманно доцільного та науково обґрунтованого виховного впливу 

Г матеріальне підкріплення досягнутих результатів 

 

Папка ІІ.4. Виховний вплив.  

Методи і психолого-педагогічні прийоми виховання 

 

Файл 1. Виховний вплив [16, с. 109; 18, с. 245-247]. 

 

Крок 1. 

Проаналізуйте пропоноване психологічне визначення виховного впливу з погляду 

його змістовної адекватності. 
А виховний вплив –  це орієнтація вчителя на процес навчання, результат навчання; 

оперативність у використанні засобів і способів педагогічної діяльності 

Б виховний вплив – це  процес організації спільної активної діяльності педагога і учнів 

з метою зміни моральних, соціально-психологічних характеристик та перебудови 

поведінки школярів 

В виховний вплив –  це система взаємодії вчителя і класу, змістом якого є обмін 

інформацією,  здійснення  комунікації,  організація стосунків 

 

Крок 2. 

Відповідно до умов виховання застосовуються різноманітні виховні впливи.  

У педагогічній психології виокремлюються інтегральні виховні впливи 

(контролювання, корекція поведінки та діяльності учнів, організація осмислення ними 

мотивів своєї потенційної та актуальної поведінки, самооцінювання, післявчинкове 

осмислення, прогнозування результатів виховання, корекція чинників виховання тощо), 

ситуативні (вимога, розпорядження, команда, оцінка особистості, погроза, переконання, 

критичне повчання, моралізування, гумор, іронія, особистий приклад, підбадьорення, 

активне навіювання, інструктування, схвалення, надання самостійності, підтримка 

ініціативи і творчості), прямі і опосередковані виховні впливи. 

Змодулюйте свою взаємодію з учнем у різних педагогічних ситуаціях, обираючи виховні 

впливи відповідно умов виховання. 

Проаналізуйте очікувану ефективність застосування того чи іншого психологічного 

впливу (Див. Додаток А). 

 

Крок 3. 

У виховній роботі педагоги використовують різні виховні стратегії: імперативну, 

маніпулятивну і розвивальну.  

Установіть відповідність стратегії психологічного впливу та його тлумачення.  
Стратегії 

виховного впливу 

Вияви у  педагогічному процесі 

А  імперативна   

 

Б   маніпулятивна 

 
В  розвивальна 

 

1   стратегія грунтується на навіюванні, висміюванні, 

придушенні сумління і прагнень  саморозвитку. Дитина 

сприймається як пасивна істота, з якої можна “виліпити 

що завгодно” 

 

2    вихованець сприймається як пасивний об’єкт і 

продукт впливу, основними функціями впливу виступає 
контроль за поведінкою і установками школяра та їх 

підкріплення. Основні методи впливу – накази, погрози, 

покарання, похвала тощо 

 

3  це діалогічна стратегія впливу, її основою є віра в 

конструктивне, активне начало дитини. Педагог не 
моралізує, він переконує, а не змушує, рідко вдається до 

покарань, розвиває мотиви поведінки, впливає на 

дитину за мінімальної емоційної напруженості 

Відповідь:  А___, Б___, В____. 
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Файл 2. Методи виховання 

Крок 1. 
З урахуванням сукупних сторін цілісного виховного процесу та його функцій  

Т.М. Лисянська виділяє найбільш дійові методи виховання, які утворюють такі групи: 

– традиційно прийняті –  переконання, вправляння, заохочення, примус та приклад; 

– інноваційно-діяльнісні –  моделювання, алгоритмізація, творча інваріантність;  

– неформально-міжособистісні –  здійснюються через особистісно значущих людей, 

авторитетних з числа родичів, друзів та близьких людей; 

– тренінго-ігрові, які забезпечують оволодіння індивідуальним і груповим досвідом; 

– соціально-психологічні тренінги, ділові ігри та ін.; 

– рефлексивні, які засновані на самоаналізі та усвідомлені власної цінності у реальній 

дійсності. 

Дайте характеристику окремих методів виховання.  

Наведіть приклади до різних форм вимог як важливого методу педагогічного впливу: 

вказівки і пояснення; зауваження; попередження; спонукання і заборона; заохочення і 

покарання [11, с. 60]. 

 

Крок 2. 
Ознайомтеся з методами виховного впливу та наведіть приклади їхнього застосування 

у навчально-виховному процесі  сучасної школи. 

Методи виховного впливу (за Е.Ш. Натанзон): 

1) покращення взаємин між суб'єктами навчально-виховного процесу: вияв 

доброзичливості і уваги; прохання; заохочення (схвалення, похвала, нагорода, довіра, 

задоволення певних інтересів і потреб, позитивне ставлення, авансування особистості, 

обхідний рух), прощення, розчарування, порука; 

2) накопичення досвіду суспільної поведінки: організація успіху, переконання, 

моральна підтримка і зміцнення віри у власні можливості, участь у цікавій діяльності, 

формування моральних почуттів, моральні вправи; 

3) гальмівні: констатація вчинків, незвичний (парадоксальний) подарунок, 

самопідготовка, осуд, покарання (вправа, обмеження в діях, умовність, зміна ставлення, 

наказ, попередження, тривожність стосовно можливого покарання, обурення); 

4) прихованої дії: паралельний вплив, ласкавий докір, натяк, показна (несправжня) 

байдужість, іронія, незвичайний наказ, показне (несправжнє) схвалення, карикатура, 

розвінчування, показне (несправжнє) недовір'я. 

 

Крок 3. 

Ознайомтеся з практичними рекомендаціями щодо використання методу покарання 

та змоделюйте можливу бесіду про це із батьками вихованця. 

Особливості використання покарання (за В. Леві): 1) покарання не повинне шкодити 

здоров'ю; 2) якщо є сумніви, то не карайте; 3) за одну провину – одне покарання; 4) термін 

давності; 5) покараний – прощений; 6) без приниження; 7) дитина не повинна боятися 

покарання. 

Урахування психічного стану дитини під час застосування до неї покарання та 

заохочення (за В. Леві): 

     1) не можна карати: а) коли хвора, нездорова; б) коли їсть, після сну, перед сном, 

підчас ігрової, навчальної чи будь-якої іншої діяльності; в) відразу після фізичної чи 

моральної травми (падіння, бійка, несприятлива шкільна оцінка тощо): потрібно зачекати, 

коли вщухне біль; г) коли не може впоратися зі страхом, неуважністю, лінощами; виявляє 

незграбність, тобто коли щось не виходить; д) коли внутрішні мотиви вчинку є 

незрозумілими; е) коли дорослий сам роздратований; 
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2) не можна хвалити: а) більше двох разів за одне досягнення; б) з жалю; в) з бажання 

сподобатися; г) за те, що досягнуто не своєю працею; д) за красу, силу, спритність, 

здоров'я, кмітливість, розум, оскільки це природні якості [15, с. 278]. 

 

Крок 6.   

Установіть відповідність психолого-педагогічних прийомів виховання з їхніми 

адекватними виявами. 
Прийоми 

виховання   

Вияви методів та прийомів у педагогічній практиці 

А  привчання 

 
Б  вправи 

(вправляння) 

 
В виховні ситуації 

 

Г заохочення 
Д примус 

 

Е приклад 
 

Ж покарання 

1  багаторазове повторення, закріплення і вдосконалення засобів практичних та соціальних дій 

 
2  створення засобів впливу з метою виправлення поведінки вихованців та стимулювання їх до 

добросовісного виконання своїх обов’язків 

 

3 вироблення позитивних звичок поведінки, вольових якостей, тренування з метою вироблення і 

закріплення навичок культурної поведінки 

 

4 створення зовнішніх обставин, які дозволяють опосередковано впливати на свідомість, почуття, вчинки 

людини 

 
5  підтвердження правильності вчинків, дій дитини у формі вдячності, похвали, нагороди 

 

6 організація планомірного і регулярного виконання учнями визначених дій з метою перетворення їх у 
звичну поведінку 

 

7 ґрунтується на природному прагненні дитини до наслідування, використовуються соціально і 
особистісно цінні обставини, поведінка, діяльність тощо 

 

8 вплив на особистість школяра, який відображає засудження його дій, вчинків, що суперечать нормам 

Відповідь:  А___,  Б___, ___, В____, Г___, Д____, Е____, Ж____. 

 

Крок 5.   

Виберіть відповідь, в якій наведені психологічні передумови  ефективного 

виховного впливу. 
А з'ясування стану учня з метою отримання додаткової інформації, попередження 

негативних стереотипів виховання, неготовність до обговорення проблем; незнання 

здоров'я дитини, умов і стосунків у сім'ї 

Б професійний досвід вчителя, авторитарне ставлення до вихованця, зосередженість на 

виховному впливові, обґрунтування свого погляду, реалізація принципу проблемності у 

вихованні 

В доброзичливі стосунки між педагогом і вихованцем,  урахування детермінант 

виховання, високий рівень емпатії, знання педагогом закономірностей вікового розвитку 

дитини та його сенситивних періодів 

Г авторитет вчителя, врахування дії соціально-психологічних механізмів захисту Я, 

заперечення аргументації дитини, дотримування стереотипів виховання, знання 

особистості дитини 

 

Папка ІІ.5. Самовиховання 

 

Файл 1. Сутність самовиховання. ІНДЗ 

Розкрийте психологічну сутність самовиховання [10, с. 142-144; 16, с. 125-133]. 

Чим відрізняється самовиховання від виховання школяра? Якими чинниками 

обмежуються можливості виховання? 

Чи залежать можливості виховання від рівня розвитку суспільства та наявних у ньому 

суспільно-політичних відносин, від вікових та індивідуальних особливостей вихованців, 

фізіологічних особливостей їхнього  дозрівання і розвитку? 

Від чого залежить успіх самовиховання особистості? [18, с. 279-285].  

(Див. Додаток Б) 
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Крок 1. 
Назвіть і охарактеризуйте прийоми самовиховання. 

Поясніть сутність таких прийомів самовиховання як самопізнання, самоосмислювання 

власних дій, намірів і вчинків, самоспостереження і самоконтроль, самопримус і 

самонавіювання. 

 

Крок 2. 
Охарактеризуйте завдання, які постають перед учителем під час організації 

самовиховання школярів. 

 

Файл 2. 

Проаналізуйте пропоноване психологічне визначення самовиховання з погляду 

його змістовної адекватності. 

А самовиховання –  процес, який ґрунтується на самоспостереженні, самоаналізі та 

самооцінюванні особистості та особливостей її життєдіяльності 

Б самовиховання передбачає вплив особистості на те біологічне і соціальне 

середовище, в якому вона живе; взаємодія особистості з людьми з метою проведення 

порівняльного аналізу власних вчинків 

В самовиховання –  управління суб'єктом своєю діяльністю, спілкуванням, поведінкою, 

переживаннями, спрямованими на зміну своєї особистості відповідно до усвідомлених 

цілей, ідеалів і переконань задля самовдосконалення 

Г самовиховання – це така діяльність вихователя, яка сприяє гальмуванню виявів у 

поведінці вихованця негативних якостей 

  

Крок 1. 
Поясніть думку Л. Виготського про те, що “з наукової точки зору не можна виховувати 

іншого /.../. Дитина виховується сама” 

Порівняйте свої міркування з думкою С. Рубінштейна: “всяка ефективна виховна 

робота має своєю внутрішньою умовою власну роботу виховуваного, яка, природно, зав'я-

зується у кожної скільки-небудь вдумливої і чуйної людини навколо власних вчинків і 

вчинків інших людей”. 

 

Крок 2. 

Знайдіть відповіді на поставлені запитання та аргументуйте їх. 
На якому етапі розвитку особистості самовиховання стає ефективнішим за виховання і 

чому? 

Чому у підлітковому віці самовиховання стає ефективнішим за виховання? 

 

Крок 3. 

Знайдіть ПОМИЛКУ. 

Завдання педагога під час організації самовиховання школярів полягає у:  
а) організації діяльності дитини з набуття досвіду форм поведінки (соціального, 

морального, духовного); б) сприяння проявам внутрішньої активності; в) створення, 

впорядкування, поєднання елементів оточення відповідно до мети і завдань виховання;  

г) наказах та повчаннях щодо методів самовиховання. 

 

Крок 4. 
Підготуйте рекомендації вчителям-вихователям щодо самовиховання учнів [18, с. 281-

282]. Підготуйте виступ із доповіддю. 
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Папка ІІ.6. Вікові аспекти виховання учнів. Індивідуальний підхід у вихованні 

Файл 1. Вікові аспекти виховання учнів. ІНДЗ 

Крок 1. 

Висвітліть вікові аспекти виховання особистості в дошкільному, молодшому 

шкільному, підлітковому та ранньому юнацькому віці [1, с. 370-378; 10, с. 156-158; 16, с. 

121-123;  18, с. 269-272].  (Див. Додаток В) 

 

Файл 2. 

Крок 1. 
У чому полягає індивідуальний підхід у процесі виховання? [10, с. 156-158; 16, с. 123-

125; 18, с. 250,  285-269]. 

 

Крок 2. 

Вставити пропущені слова та пояснити твердження 

Загальні виховні заходи має доповнювати ... підхід, який передбачає побудову всієї 

системи виховання з урахуванням особливостей кожної дитини, що сприяє її своєрідному 

розвитку.  

 

Крок 3. ІНДЗ 

Яким чином учитель повинен ураховувати типологічні властивості нервової системи 

учня та його самооцінку,  обираючи тактику індивідуального підходу? (Див. Додаток В) 

  

Папка ІІ.7. Важковиховуваність 

 

Файл 1. ІНДЗ 

Як ви розумієте поняття важковиховуваних дітей? 

      Проаналізуйте категорії “важких” дітей [1,с. 378-381; 10, с. 158-167; 18, с.289-315]. 

(Див. Додаток Г) 

 

Крок 1. 

Оберіть правильні твердження та обґрунтуйте їх. 

А причиною відхилень у моральному розвитку дітей є певні природжені біологічні 

особливості, зумовлені спадковістю 

Б асоціальність поведінки має соціальне походження 

В специфічні якості важковиховуваних дітей визначаються природженими 

механізмами 

Г педагогічна занедбаність пов’язана з негативним впливом мікросередовища на 

дитину 

 

Крок 2. 

Опишіть ознаки, за якими дітей зараховують до категорії важковиховуваних. 

Назвіть рядок, у якому наведені групи важковиховуваних школярів.  
А емоційно нестійкі діти і підлітки; збудливі, афективні діти і підлітки; недовірливі, 

потайні, вразливі діти і підлітки; педагогічно занедбані діти і підлітки 

Б діти і підлітки, які мають фізичні і морально-психічні вади; діти, які не мають батька; 

емоційно врівноважені діти і підлітки;  виховані діти і підлітки 

В підлітки-правопорушники; діти, які мають відхилення у розвитку своєї особистості; 

діти, яких виховували гувернантки 

Крок 3. 

Яке педагогічне поняття визначають як цілеспрямований вплив вихователя задля 

подолання негативних рис, неправильно сформованих поглядів, особливостей 

поведінки, які сформувалися під впливом несприятливих умов виховання?  
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А виховання 

Б самовиховання 

В самоосвіта 

Г перевиховання 

 

Крок 4. 
Подумайте над списком “важких” дітей і рекомендацій поведінки для вчителя, які с 

формулював Я. Молчанов. Поясніть, як ви їх розумієте. 

“Перший закон: знай добре учня; ймовірність конфлікту з ним пропорційна твоєму 

незнанню. 

Другий закон: пам'ятай, що учень часто працює на публіку. 

Наслідок перший: не виставляй учня у невигідному світлі перед друзями. 

Наслідок другий: розмовляючи (з'ясовуючи взаємини) в класі з одним, ти розмовляєш з 

усіма. 

Третій закон: ти, вчитель, старший і досвідченіший; якщо є можливість, не втрать у 

зіткненні почуття власної гідності, витримай – стримайся. 

Наслідок перший: дитина є дитина, вона реагує як дитина, ти – доросла людина, реагуй 

як дорослий. 

Наслідок другий: не чекай, що учень буде тобою, він – не ти; у нього своя версія, він 

непередбачуваний, не чекай, що він поведе себе так, як повів би на його місці ти сам або 

інша дитина. 

Наслідок третій: не стався до нього як до дитини, особливо починаючи з п’ятого   

класу. 

Закон четвертий: не затягуй конфлікт, намагайся розв'язати його якнайшвидше. 

Тривалість конфлікту пропорційна труднощам його розв'язання. 

Поправка перша: інколи “розв'язанням” конфлікту є нічого не починати – залишити все 

як є. 

Поправка друга: інколи  “рішення” – сам конфлікт. 

Закон п'ятий, головний: абсолютно правильних і загальноприйнятих законі в у 

педагогіці нема. Є совість, інтуїція та досвід, які підказують інше рішення – порушуй 

закон” . 

Поміркуйте над рекомендаціями, чи погоджуєтеся ви з ними?  [11, с. 105]. 

 

Файл 3. ІНДЗ 

Проаналізуйте особливості виховної роботи з важковиховуваними учнями [10, с.158-

183; 11, с. 105; 18, с. 289-315]. 

 

Крок 1. 

Робота з “важкими” дітьми обумовлює необхідність особливо коректного 

індивідуального підходу, який має враховувати: 
А проблеми особистісного розвитку конкретного учня; матеріальний стан батьків 

дитини; рівень інтелектуальних здібностей підлітка 

Б розумовий розвиток школяра; обізнаність учителів із труднощами, суперечностями 

сімейного виховання дитини; самодіагностику комунікативних процесів 

В уважне, доброзичливе ставлення до дитини; опору на його позитивні риси; довіру до 

моральних сил, потенційних можливостей 

 

 

Папка ІІ.8. Моральне виховання 

Файл 1. 

Проаналізуйте чинники (механізми) морального розвитку особистості [1, с. 358-369]. 
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Крок 1. 

Установіть відповідність механізмів морального розвитку та їхніх змістових 

характеристик   
 Механізми 

морального 

розвитку 

Змістові характеристики процесів інтеріоризації норм і правил поведінки 

А  імітація 
 

Б  ідентифікація 

 
В  почуття сорому 

 

Г  почуття провини 

1  засвоєння чужих моделей поведінки, установок, цінностей як власних 
 

2  переживання невідповідності власної поведінки на основі її порівняння з обраними для себе зразками 

 
3 механізм заборони на реалізацію певних власних поведінкових, діяльнісних норм 

 

4 усвідомлене прагнення до копіювання певної моделі поведінки дорослого на основі емоційно значущих 
стосунків 

Відповідь: А___, Б____, В____, Г___. 

 

Крок 2. 
Російський письменник Л. Толстой стверджував, що “з усіх наук, які повинна знати 

людина, найважливішою є наука про те, як жити, роблячи якомога менше зла і якомога 

більше добра”. 

Як Ви розумієте вплив морального виховання на розвиток і формування особистості. 

Чи є ця проблема актуальною сьогодні? 

 

Крок 3. 

Дайте відповіді на альтернативні запитання та аргументуйте їх. 

Моральні знання, відіграючи важливу роль у становленні й розвитку моральної 

свідомості,  здатні забезпечувати моральну поведінку. Так чи ні? 

 

Раціонально організована моральна освіта гарантує моральну поведінку людини. Так чи 

ні? 

 

Крок 4. 

Оберіть правильну відповідь. 

Особлива форма внутрішньої активності людини, яка дозволяє не лише 

наслідувати моральні норми суспільства, але й оцінювати моральні засади 

конкретних життєвих ситуацій та подій складає сутність: а) навчальності;  

б) моральної вихованості; в) критичного мислення; г) механізмів виховання. 

 

Крок 5. 
Обгрунтуйте, чому наявність моральних знань є необхідною, але недостатньою умовою 

моральної поведінки школяра? 

 

Крок 6. 
Ознайомтеся з особливостями засвоєння учнями моральних вимог вихователів за О. 

Бодальовим.  

Знайдіть правильну послідовність етапів (проставте цифри) формування власного 

морального досвіду школяра. 

Суть етапів:  

__ в учня розвивається реальна вимогливість до себе;  

__ вимушене прийняття вимог, які залишаються зовнішніми для учня;  

__ перетворення моральних вимог, поставлених ззовні, у власні, особистісні, внутрішні 

вимоги; 

__ добровільне прийняття школярем вимог та усвідомлення ним своїх обов'язків. 
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Крок 7. 
Як можна пояснити той факт, що людина демонструє моральну поведінку у 

присутності авторитета, що задає (задавав) відповідні зразки і контролює їх дотримання, 

але в разі його відсутності, ігнорує норми моралі. Який психологічний аспект морального 

виховання відсутній у цьому разі? 

 

Крок 8. ІНДЗ 

Дайте характеристику теорії морального розвитку Л. Колберга (Див. Додаток Д). 

Підготуйте виступ із доповіддю. 

 

Папка ІІ.9. Критерії і показники вихованості 

Файл 1. 

Охарактеризуйте наявні у педагогічній психології підходи до визначення критеріїв і 

показників вихованості особистості [1, с. 360-369; 10, с. 205-212; 16, с. 108; 18, с.289-291]. 

  

Крок 1. 

      Психологи акцентують увагу на таких критеріях вихованості: 1) моральні ідеали та 

системні спроби співвіднести себе з ними; 2) здатність до глибинних переживань 

(співпереживання, альтруїзм); 3) здатність до творчої праці; 4) різноплановість інтересів; 

5) знання етичних поведінкових норм; 6) терплячість; 7) єдність слова і дій; 8) уміння 

спілкуватися; 9) здорове суперництво (відсутність заздрощів, ревнощів, прагнення до 

самовдосконалення); 10) частота вживання слова Я; 11) форми суджень про навколишню 

дійсність; 12) здатність і прагнення до самовиховання [15, с 277]. 

Здійсніть аналіз рівня власної вихованості, подумайте як це виявляється у вашій 

поведінці, вчинках, почуттях, взаєминах тощо. 

 

Крок 2. 
Психологи рекомендують використовувати такі показники вихованості:   

– ставлення учнів до суспільства, трудової діяльності, окремих людей  

(В.А. Яковлєв, A.C. Бєлкін та ін.); 

– активна життєва позиція (Т.Н. Марковська, Н.Ф. Родіонова); 

– спрямованість особистості (Л.І. Божович, Т.Е. Коннікова, 3.І. Васильєва,  

A.B. Зосімовський та ін.); 

– свідома саморегуляція поведінки і самоорганізація діяльності у ставленні до учіння, 

фізичної праці, до людей, суспільно-політичних подій (Н. П. Капустін,  

М.І. Шилова та ін.); 

– узгодженість між моральними знаннями, переконаннями і поведінкою  

(А.К. Маркова, Н.Е. Щуркова) [28]. 

– моральні ідеали та системні спроби співвіднести себе з ними; здатність до глибинних 

переживань (співпереживання, альтруїзм); здатність до творчої праці; різноплановість 

інтересів; знання етичних поведінкових норм; терплячість; єдність слова і дій; уміння 

спілкуватися; здорове суперництво (відсутність заздрощів, ревнощів, прагнення до 

самовдосконалення); частота вживання слова Я; форми суджень про навколишню 

дійсність; здатність і прагнення до самовиховання (В.М. Поліщук). 

Поясніть сутність кожного з них. Які якості особистості Ви вважаєте показниками 

її вихованості? 

 

 

Крок 3. 

Вставити пропущені слова та пояснити твердження 

У практиці виховної роботи шкіл використовують такі зовнішні показники вихованості 

особистості: 
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...  рівень (рівень оволодіння учнями системою моральних знань) і    ...    рівень  

(рівень реалізації моральних знань у повсякденній поведінці школяра). 

 

Папка ІІ. 10.  Місце і роль виховання у навчальному процесі 

Файл 1. 

Поясніть, як ви розумієте думку С.Л. Рубінштейна: “ Навчаючи, ми виховуємо, 

виховуючи, ми навчаємо”. 

 

Чи погоджуєтеся ви із твердженням, що розвивальна функція виховання реалізується за 

певних умов, які створюються побудовою самого змісту навчання і виховання, 

організацією навчально-вихованого процесу, активними його методами, за яких учень є не 

лише об’єктом, а і суб’єктом навчання і виховання? (Див. Додаток Е). 

 

 

ІІІ. БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ 

 

Файл 1. Круглий стіл 

Підготуйте повідомлення на теми “Самотність як вияв кризового стану особистості” і  

“Зміст роботи педагога, спрямованої на подолання проблеми відчуження “ізольованих” 

учнів” (Див. Додаток Є). 

 

Файл 2. Моделювання діалогів виховного впливу 

Учитель ставить низьку оцінку відмінниці, яка відмовилася відповідати на уроці із 

солідарності з іншими учнями  класу. Обурений батько (мати) приходить у школу й 

вимагає роз'яснень учителя. 

      Змоделюйте діалоги в системах: “учитель –  батько (мати)”; “учитель – учениця”. 

 

       Файл 3. Дискусія 

      Організація і проведення дискусії на тему “Діти Індиго" (за книгою Керроль Лі, 

Тоубер Джен “Діти Індиго" та іншими матеріалами) 

      Які типи незвичайних дітей спостерігають дослідники? Які основні принципи 

виховання, особливості спілкування з “Індиго”?   (Див. Додаток Ж). 

 

      Файл 4. 

Аналітичне завдання 

“Вартості особистого життя педагога та їхній вплив на виховання дітей” 

 

      Проаналізуйте та психологічно обґрунтуйте вартості особистого життя педагога: 

     Орієнтація на пріоритет духовних вартостей. Внутрішня свобода. Особиста гідність. 

Воля (самоконтроль, самодисципліна, енергія чину тощо). Мудрість, розум, здоровий 

глузд. Мужність, рішучість, героїзм. Лагідність, доброзичливість. Правдомовність. 

Поміркованість (в їжі, статевих стосунках, висловлюванні, в товариськості тощо). 

Урівноваженість в особистих і громадських справах. Оптимізм, почуття гумору, 

життєрадісність, бадьорість. Терпеливість. Гармонія душі та зовнішньої поведінки. 

Зовнішньоетична вихованість (звички, манери, гігієна та акуратність у побуті, відраза до 

лихослів'я тощо). Підприємливість, старанність, ініціативність. Працьовитість, 

цілеспрямованість, витривалість, наполегливість. Самостійність (у мисленні, діяльності 

тощо). Творча активність (розвинена уява, спостережливість, інтелект тощо). Твердість 

слова, точність. Самокритичність, почуття відповідальності. Ощадливість (у засобах, 

дбайливе ставлення до свого і чужого часу). Вміння мовчати і слухати інших. Культ 

доброго імені, надійність у праці, партнерстві, у збереженні чужої таємниці тощо. 
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Шляхетність і відповідальність у стосунках з особою іншої статі. Протидія згубним 

звичкам (алкоголізму, наркоманії, палінню тощо). Щедрість, допомога хворим, слабшим, 

сиротам, захист знедолених. Увага до власного здоров'я, заняття спортом. Вдалий вибір 

поля діяльності та повноцінна самореалізація. Розвиток естетичних смаків і творчих 

здібностей. Турбота про охорону довкілля. 

       

      Як ці вартості виявляються в реальному житті сучасного вчителя-вихователя? 

      Яким чином  сформувати у себе описані якості? Що цьому сприяє, а що заважає?  

 

     Файл 5. Психологічні задачі 
       

     Крок 1. 

Психологічно обґрунтуйте відповіді з аналізу  розв’язання педагогічних ситуацій 

 

1. Продзвенів дзвоник на урок. Учитель входить у клас і спостерігає наступну картину: 

у класі літає горобець, а учні намагаються його зловити... 

Учитель, заспокоюючи школярів, звернувся до горобця: “Ну що, бідолаха, злякався? 

Їсти, напевно, хочеш? А тебе ніхто не нагодував?” І, звертаючись до класу, попросив: “Що 

ж ви, хазяї, такі нечемні із гостем? Погодувати б треба”. Знайшлися і хліб, і вода. Учні 

заспокоїлися, горобець теж. Зрідка, щоправда, він робив перельоти по класу, проте  урок 

пройшов як звичайно. А ось наступний урок був зірваний. Інший учитель, зайшовши в 

клас, почав вимагати зізнання, хто запустив птаха в кабінет. Він обурювався поведінкою 

учнів, кричав, що вони зірвали йому урок. У результаті розгніваний вчитель покинув клас. 

Урок дійсно був зірваний. 

Поясніть методи виховного впливу кожного вчителя. Хто винний  у зриві уроку? 

 

2. Учителька біології прийшла на урок у 10 клас. Підготовлений плакат висів на дошці 

перевернутим. Усі чекали реакції вчителя... 

Педагог почала пояснювати урок, не звертаючи на це увагу. Звичайно, учням було  геть 

незрозуміло, про що розповідала вчителька. Після пояснення школярі попросили 

перевісити плакат правильно. На цю пропозицію учителька відповіла, що вона може 

викладати і пояснювати урок і у такий спосіб, а якщо учням незрозуміло, то наступного 

разу потрібно бути уважніше черговим, які готували цю наочність. 

Проаналізуйте, яким чином розвивалася б ця ситуація, якби педагог вчинив по іншому 

(почала шукати  винуватців та карати їх, мовчки перевісила плакат, вважаючи це 

досадною помилкою, просто перевісила плакат на  прохання школярів). Чому , на вашу 

думку, педагог вчинила саме так? 

 

3. Учень 10 класу на перерві злив спирт зі спиртівки й випив його... 

Учителька хімії, прийшовши  на урок і оцінивши ситуацію, не стала кричати й 

обурюватися, а просто сказала, що в спирт була додана отруйна речовина, від якої людина 

може померти. Учень, що випив спирт, зізнався. 

Поясніть вид  виховного впливу, застосованого педагогом. У чому  полягала його  

ефективність? 

 

4. Учень Н. систематично не виконував домашні завдання. При виставлянні 

незадовільних оцінок у щоденник він заявляв: “Ну й ставте!”.  Одного разу при черговому 

опитуванні учень знову відповідав погано. Учитель запропонував учневі відкрити 

щоденник і сказав: “Постав сам собі оцінку за відповідь”. Учень був задоволений. Клас 

пожвавішав, учні почали підказувати, що ставити. Нарешті, після довгого міркування, 

учень поставив собі сам у щоденник оцінку “незадовільно”. Учитель розписався в 
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щоденнику, а поруч дописав: “відмінно – за чесність”. Конфлікт було залагоджено, 

взаємини між учителем і цим хлопцем стали більше людяними й довірливими. 

Проаналізуйте психологічний підтекст ситуації. Що б ви робили на місці вчителя, 

якби учень поставив собі відмінну оцінку?   Обґрунтуйте ваші дії. 

 

5. Школярі вирішили зірвати урок молодої вчительки. При цьому вони домовилися на 

уроці хрюкати. Коли педагог увійшла в клас, пролунали відповідні звуки... 

Молода вчителька  звернулася до лідера класу: “От добре, Вітя, я вас саме на ферму 

зібралася повести на екскурсію. Будеш перекладачем? Допоможеш у спілкуванні із 

тваринами?” Усі засміялися. Урок пройшов як ніколи жваво й весело. 

Проаналізуйте психологічний підтекст ситуації. Який вид психологічного впливу 

використала  вчителька  в цьому випадку? [34]. 

      

Крок 2. 
Виберіть доцільний варіант спілкування у наведеній нижче ситуації. Обґрунтуйте свій 

вибір. 

 

Учителька української літератури розповідає учням 11-го класу про творчість поетів – 

дисидентів 70-80-х років XX ст. і помічає, що кілька учнів інтенсивно обмінюються 

записками. Одна записка під час передавання впала на підлогу у проході. 

1. Припиню розповідь і зосереджу увагу на учнях, що порушують дисципліну, 

психологічно гальмуючи їхні дії. 

2. Підійду до парти, біля якої лежить ця записка, підніму, прочитаю і продемонструю 

учням намір її оприлюднити. Авторові зроблю зауваження. 

3. Зроблю паузу і скажу: “Зробимо перерву на три хвилини. Прошу усіх бажаючих 

написати записки. Поштарем буде Андрій. Після дзвінка на перерву урок триватиме ще 

три хвилини”. 

4. Не зверну увагу на дії учнів, продовжу розповідь, познайомлю учнів з листами  

В. Стуса до  друзів з концентраційного табору [29, с. 296]. 

 

Крок 3. Виберіть доцільну лінію поведінки, обґрунтуйте ваш вибір. 

Ви підходите до групи своїх вихованців, учнів 10-го класу, які не бачать вас, і чуєте у 

їхньому лексиконі вкрай брутальні слова. Учні побачили вас і зрозуміли, що їх лихослів'я 

почула вчителька. 

 

1. Я висловлю своє обурення такою поведінкою: “Ви молоді, освічені люди і так 

ганьбите себе. Хіба можна опускатись до рівня покидьків суспільства?” 

2. Зроблю вигляд, що не чула їхньої лексики. Переведу розмову на інше. А за тиждень, 

достатньо підготувавшись, проведу з учнями бесіду про історію виникнення лихослівної 

лексики, невластивість її українській мові, українському менталітету, аргументую, що 

ця лексика була властива поневолювачам і використовувалася з метою принизити раба. 

Час від часу буду поглядати на юнаків, які так хизувалися цією лексикою. 

3. Проведу індивідуальну бесіду зі своїми вихованцями, присоромлю їх. 

4. Запрошу до школи батьків лихословів. Виявлю своє невдоволення поведінкою дітей, 

пообіцявши обговорити це питання на класних батьківських зборах [29, с. 119-299]. 

 

Крок  4. 
Щойно в учнів вашого класу закінчилося новорічне свято. Вже пізно. Потрібно 

прибрати класну кімнату. Якими будуть Ваші пропозиції та дії як учителя? 

A. Залишити класну кімнату неприбраною, але призначити чергових, які наведуть 

порядок наступного дня. 
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Б. Залишити все як є, а наступного дня зібратися всім колективом і навести порядок у 

класі. 

B. Зобов'язати учнів, котрі живуть поблизу школи, прибрати. 

Г. Зобов'язати колектив класу призначити чергових, які й приберуть у класі. 

Д. Запропонувати усім, хто бажає, залишитися прибрати класну кімнату, надати повну 

свободу у виборі виду роботи, регламентуючи при цьому тільки час виконання окремих 

завдань. 

Е. Таємно від учнів приготувати призи і після закінчення вечора організувати гру-

змагання: хто буде найбільш активним під час прибирання класної кімнати. 

Є. Завчасно організувати групу слухняніших учнів, з ними прибрати класну кімнату. 

Ж. Скласти графік чергування учнів на півріччя, тому ніяких проблем не буде [29, с. 

329]. 

 

ІV. БЛОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
 

       Файл 1. Проблемно-творчі питання  

“Порівняльна характеристика ефективного та неефективного заохочення” 

       

      Проаналізуйте характеристики ефективного та неефективного заохочення, наведіть 

приклади з практики діяльності вчителів та інших дорослих. 

Ефективне й неефективне заохочення (по П. Массену, Дж. Конджеру й ін.)  [19, с.40] 

 
Ефективне заохочення 
 

Неефективне заохочення 

Здійснюється систематично 

Супроводжується поясненням, що саме варте заохочення 
Учитель виявляє зацікавленість успіхами учнів 

 

Учитель заохочує до досягнення певних результатів 
Учитель повідомляє учнів про значущість досягнутих 

результатів 

Учитель орієнтує учня на вміння організовувати роботу з метою 
досягнення гарних результатів 

 

Учитель порівнює попередні та нові досягнення учня 
Заохочення певного учня співвідноситься із витраченими ним 

зусиллями 

 
Учитель пов'язує досягнуте з витраченими зусиллями, 

наголошуючи, що такий успіх можливий і в майбутньому 

 
Учитель впливає на мотиваційну сферу особистості учня, 

спирається на внутрішні стимули: учень виконує завдання тому, 

що йому цікаво або тому, що хоче розвинути вміння та 
отримати задоволення від процесу навчання 

Здійснюється час від часу. Здійснюється в загальних рисах 

Учитель виявляє мінімальну, формальну  
увагу до успіхів учня 

 

 
Учитель наголошує на участі у роботі  

в цілому 

Учитель повідомляє учнів про досягнення,  
але не підкреслює їх значущість 

 

Учитель орієнтує учня на порівняння результатів з 
результатами інших учнів,  

тобто на змагання 

Досягнення учня оцінюються порівняно  
з успіхами інших 

Заохочення не залежить від зусиль учня 

 
Учитель пов'язує досягнутий результат 

 тільки з наявністю здібностей або сприятливих обставин 

 
 

Учитель спирається на зовнішні стимули: учень намагається 

краще виконати  
завдання для того, щоб отримати схвалення вчителя, або 

перемогти в змаганні, або щоб отримати винагороду 

 

Файл 2.  
Познайомтеся із показниками рівнів моральної вихованості школярів [15; 28] та 

наведіть приклади поведінки дітей під час проведення спостережень у навчальних 

закладах. 

Дуже низький рівень 

Невихованість виявляється у негативному досвіді поведінки, нерозвиненості 

самоорганізації і саморегуляції, несформованості компонентів особистості, які порушують 

її цілісність або деформують її структуру. Учень має лише орієнтовні уявлення про 

моральні норми та навички; поведінкові вияви: частий прояв невихованості як дій, що 

суперечать моральним нормам. 
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Наведіть факти поведінки учня, які свідчать про його невихованість. Наведіть 

приклади застосування основного завдання для цієї категорії вихованців: навчання 

моральних норм. 

 

Низький рівень вихованості (незадовільна вихованість) характеризується слабким 

виявом позитивного, ще не стійкого досвіду поведінки, спостерігаються зриви, поведінка 

регулюється не внутрішньою потребою особистості, а зовнішніми вимогами, в основному 

вимогами старших та іншими зовнішніми стимулами і спонуками, саморегуляція і 

самоорганізація ситуативні, нерідко виражена психологічна готовність до спілкування і 

взаємодії. Спостерігається знання моральних норм, але відсутні навички їх виконання. 

Поведінкові вияви: можливі окремі аморальні дії. 

Опишіть поведінку учня низького рівня вихованості. Наведіть приклади застосування 

основного завдання для цієї категорії вихованців: навчання моральних навичок. 

 

Середній рівень (ситуативна вихованість) характеризується стійкою позитивною 

поведінкою, наявністю регуляції і саморегуляції, хоч активна суспільна позиція ще не 

виявляється, є деякі порушення цілісності особистісної характеристики, деяка потреба в 

практичній діяльності, усвідомлення необхідності у спілкуванні і взаємодії, наявність 

окремих комунікативних навичок. Спостерігається знання моральних норм, але довільне 

їх дотримання в ситуаціях, які можуть бути неприємними в разі дотримання. Поведінкові 

вияви: довільне виконання дій, які відповідають моральним нормам, можливість 

виконання аморальних дій. 

Опишіть поведінку учня середнього рівня вихованості. Наведіть приклади 

застосування основного завдання для цієї категорії вихованців: закріплення моральних 

навичок. 

 

Ознаками високого рівня вихованості (внутрішня вихованість) є наявність стійкого і 

позитивного досвіду моральної поведінки, саморегуляція поряд із прагненням до 

організації діяльності і поведінки інших осіб і вияви активної суспільної позиції. Цей 

рівень характеризується сформованістю всіх компонентів у їхній єдності, цілісністю 

особистісної характеристики, постійним прагненням до участі у практичній діяльності, 

стійкою психологічною установкою. Спостерігаються автоматизовані моральні звички, 

застосування засвоєних моральних норм. Поведінкові вияви: мимовільні дії, які 

відповідають моральним нормам. 

Опишіть поведінку учня високого рівня вихованості. Наведіть приклади застосування 

основного завдання для цієї категорії вихованців: виховання  моральних звичок. 

Зразковий рівень вихованості (внутрішня вихованість) характеризується моральними 

звичками і почуттями як потребою дотримуватися моральних норм і протидія їх 

порушенням. Поведінкові вияви: реалізація моральних вчинків і активна протидія тим 

вчинкам, які суперечать моральним нормам. 

Опишіть поведінку учня зразкового рівня вихованості. Наведіть приклади 

застосування основного завдання для цієї категорії вихованців:   закріплення існуючих 

моральних звичок. 

 

Файл 3. 

Познайомтеся із характеристиками дітей “групи ризику”.   
Вчителі часто інтуїтивно виділяють дітей, взаємини з якими можуть бути 

ускладненими. Сьогодні модно говорити про таких дітей як про “групу ризику”.  

До таких дітей належать: 

– злі (роздратовані, із зухвалою поведінкою); 

– аморальні (задля потреби у власному задоволенні готові “принести у жертву” інших); 

       – жорстокі; 
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       – нерозумні (роблять неправильні, примітивні узагальнення; реакції не адекватні до 

ситуацій); 

–  самовпевнені (вважають себе завжди правими). 

Крім цих “конфліктних”, виділяють дітей, які важко піддаються управлінню: 

– безпомічні; 

– ліниві; 

– ухиляються від усього, що пропонує вчитель; 

– нечутливі (їх не цікавлять проблеми, турботи інших); 

– консерватори (не бажають змін, а при їхньому виникненні займають захисну 

позицію); 

– залякані (весь час чогось бояться і цим обмежують свої можливості) (за Вудхоком та 

Френсісом). 

 

М.М. Рибакова виділяє такі типи “небезпечних” дітей: 

– незалежні, дуже самостійні, які не бояться виказувати своєї точки зору; 

– особливо чутливі до взаємин між людьми (загострено реагують на випади щодо себе 

та інших); 

– дуже розумні та ерудовані - вони критично оцінюють шкільні програми, дозволяють 

собі скепсис, іронію у ставленні до висловлювань вчителя; 

– зі слабкими розумовими здібностями; 

– відсутність успіхів намагаються компенсувати за допомогою фізичної сили; 

– неприємні для однолітків - через зовнішні особливості, риси характеру (наприклад, 

відчужені); 

– із вибірковою негативною поведінкою до окремих вчителів (часто без причини; 

антипатія може пояснюватися глибоко прихованими чинниками); 

– особливо пристрасні до чогось (до виду спорту, предмета тощо); 

– з яскраво вираженими індивідуальними особливостями (недовірливість, 

сором'язливість та інші); 

– із раннім виявом дорослих форм поведінки (зовнішній вигляд, манери, ставлення); 

– діти вчителів, які працюють у школі. 

Самі вчителі говорять, що кожний з таких учнів має викликати і учителя сигнал “Увага! 

Обережно! Не поспішайте з реплікою, відповідно, з рішенням” [11, с.103-104]. 

 

Подумайте, як ви будете намагатись спілкуватися з такими учнями, щоб уникнути 

конфліктів? 

 

V. БЛОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
Файл 1.  

Задати граф-схему вивченого матеріалу. Підготуйте самостійно наступні 

питання:  

Діяльність і формування особистості [18, с. 256-262]. 

Виховний вплив  [16, с. 109-114; 18, с. 245 –251]. 

Роль психологічних впливів і стратегій у вихованні [16, с. 114-115]. 

Вихователь як суб'єкт виховної діяльності [16, с. 133-137]. 

Організація педагогом виховного оточення [16, с. 137-138].  

Ознайомлення з класом як умова ефективної виховної роботи [16, с. 138-140]. 

Стосунки вчителя і класу [16, с. 140-141]. 

Роль учителя у згуртуванні класу [16, с. 141-142]. 

Робота вчителя із групами у класі [16, с. 142-145]. 

Стадії морального розвитку за Л. Колбергом. 
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Файл 2 .  Подумайте. Помедитуйте. 

“Сорок заповідей любові та свободи” 

Заповіді Любові 

1. Любов довготерпелива. 

2. Любов милосердна. 

3. Любов не заздрить. 

4. Любов змушує докоряти самому собі. 

5. Любов захищає Свободу. 

6. Любов не гордиться. 

7. Любов –  це подвиг. 

8. Любов відповідальна. 

9. Любов не дратується. 

10. Любов не тримає зла. 

11. Любов не радіє неправді. 

12. Любов радіє істині. 

13. Любов усе прощає. 

14. Любов усьому вірить. 

15. Любов смиренно-мудра. 

16. Любов усе перетерпить. 

17. Любов щедра. 

18. Любов робить людину сильною. 

19. Любов виражає себе естетично. 

20. Справжня педагогіка і справжнє виховання і є Любов. 

Заповіді Свободи 

1. Життя без Свободи –  духовна каторга. 

2. Свобода – вільний вибір. 

3. Свобода –  найвища властивість людського розуму. 

4. Свобода завжди ворожа диктатові, тоталітарності, авторитаризмові. 

5. Свобода позбавлена змоги здобути владу будь-яким коштом. 

6. Свобода делікатна. 

7. Свобода визначає суть і спосіб життя. 

8. Свобода визначає шляхи і методи саморозвитку. 

9. Свобода моральна і доброчесна. 

10. Свободі протидіє брехня.  

11. Свобода захищає соціальну справедливість. 

12. Свобода береже гідність кожного. 

13. Свобода об'єднує народи. 

14. Свобода творить людське “Я”. 

15. Свобода волі є спосіб керування самим собою. 

16. Свобода неможлива без самозречення. 

17. Свобода є розкріпачення внутрішніх сил. 

18. Свобода –  це самореалізація особистості. 

19. Свобода і самосвідомість неподільні. 

20. Свобода, помножена на Любов, є мета життя для себе та для інших [19, с. 592-600]. 
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VІ. БЛОК ТЕСТОВОГО ТА ЗМІСТОВОГО 

 КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

Тестові завдання для самоперевірки.  

 

Знайдіть правильні відповіді 

1. Головним завданням виховання є: 
А передати наявний досвід дітям 

Б активне і цілеспрямоване формування особистості 

В підготувати дітей до нових, вищих рівнів суспільних відносин 

 

2. Назвіть групу, в якій наведені засади гуманізації виховного процесу з погляду 

педагогічної психології. 

А визнання права особистості самостійно приймати рішення, ліберальність, 

толерантність, вихованець як об’єкт впливу 

Б визнання індивідуальності, неповторності вихованця,  заперечення насильства над 

дитиною,  розвивальна стратегії 

В відкриття власного Я дитини, турботах про зростання особистості дитини, її 

потенційних можливостей, розвиток її самосвідомості та релігійності 

 

3. Назвіть рядок, в якому перераховані  методи виховання. 
А методи формування свідомості,  заохочення,  спостереження,   переконування,  

інструктаж,  радіо                           

Б диспут, покарання,  режим,  екскурсія, телебачення                                                       

В методи формування свідомості, методи формування досвіду громадянської 

поведінки, методи стимулювання і корекції поведінки школярів 

Г методи стимулювання і корекції поведінки школярів, художня література, приклад, 

гра     

 

4. Назвіть групу, в якій наведені методи стимулювання позитивної поведінки. 

        Виберіть правильну відповідь. 
А розповідь, бесіда, лекція 

Б режим, привчання 

    В заохочення, покарання 

 

5. Назвіть групу, в якій наведені прийоми самовиховання. 

А гра, доручення,  вправа,  привчання,  режим, диспут 

Б розповідь,  бесіда,  лекція,  диспут,  роз'яснення,  метод виховання на прикладі 

В самоспостереження, самоаналіз,  самонавіювання,  самозаохочення,  самосудження, 

самовладання, самопереконування 

Г заохочення,  покарання, вимога,  змагання, громадська думка, перспектив 

 

6. Першим ступенем самовиховання (за віковим критерієм) є... 
А фізичне і вольове самовиховання 

Б моральне самовиховання 

В професійне самовиховання 

 

7. Психолого-педагогічний принцип, за якого навчально-вихований процес 

здійснюють з обов’язковим урахуванням особливостей учнів – це: 

А творчий підхід 

Б індивідуальний підхід 

В цілеспрямований вплив 
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Г нормативний акт 

 

8. Виберіть відповідь, в якій коректно перераховані  психологічні умови 

встановлення з класом конструктивних, врівноважених і доброзичливих стосунків. 
А потурання під час навчальних занять;  суб’єктивне оцінювання успіхів і недоліків у 

знаннях, вміннях і поведінці учнів; опора на актив групи, робота з негативно 

спрямованими угрупованнями 

Б доброзичливе ставлення вчителя до учнів; справедливе оцінювання успіхів і недоліків 

у знаннях, вміннях і поведінці учнів; ерудованість, широта кругозору вчителя; уміння 

вчителя спиратися на актив класу, позитивно спрямовані мікрогрупи 

В формулювання чітких вимог до учнів; інтуїтивність у прийнятті рішень; наявність 

улюбленців і “знехтуваних” серед учнів класу; 

 

9. Працюючи з важкими підлітками і старшокласниками, необхідно: 
А частіше використовувати жорсткі зауваження 

Б розбирати в присутності товаришів негативні риси їхнього характеру 

В скоротити до мінімуму зауваження, виключити зі свого арсеналу докори і погрози 

Г продемонструвати всій групі, як вони нерозумно, іноді безглуздо відповідають на 

заняттях 

 

10. Як повинен вчитель реагувати на вияви поведінки учня, що знаходиться в 

стані афекту?   
А повинен його насварити принизити 

Б повинен зробити йому зауваження, присоромити 

В повинен розвеселити його, підбадьорити 

Г повинен зачекати, поки афект пройде, і заспокоїти учня 

 

 

Матеріали першоджерел до теми “Психологія виховання ” 
 

ДОДАТОК  А 

Особистісно зорієнтоване виховання 

      Спираючись на принципи гуманістичної психології, українські психологи і педагоги (І. 

Бех та ін.) зробили висновок, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної педагогічної 

практики найперспективнішою є ідея особистісно зорієнтованого виховання, оскільки 

вона ґрунтується на самоцінності особистості, її духовності і суверенності. Організація 

такого виховання потребує спеціальної педагогічної практики, яка б спрямовувала 

розвиток суб'єктивного світу дитини на присвоєння історично вироблених соціальних 

цінностей та водночас розвивала творчу активність і самостійність у розв'язанні складних 

моральних проблем відповідно до норм, прийнятих у сучасному суспільстві. Цього можна 

досягти лише в умовах гуманістичного діалогу “вчитель – учень”, що передбачає 

розуміння учня, його визнання і поважне ставлення до нього 

     Савчин М. В.   Педагогічна психологія: Навч. посіб. – Академвидав, 2007. – С. 233 

 

Засади гуманізації виховного процесу з погляду педагогічної психології:  

– визнання індивідуальності, неповторності вихованця. Вони обов'язково мають 

гармоніювати із вселюдськими, моральними цінностями; 

– заперечення насильства над дитиною. Педагог повинен сприймати учня як 

активного, рівноправного суб'єкта виховного процесу, носія власної волі; 

– розвивальна стратегія. Ця стратегія втілюється в конкретних справах, турботах про 

зростання особистості дитини, її потенційних можливостей, розвиток її самосвідомості, 

про відкриття нею власного Я з усіма сильними і слабкими сторонами. 
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Основою ставлення вихователя до вихованця є гуманність, яка передбачає загальну 

позитивну налаштованість педагога до дитини, прагнення зрозуміти її потреби, інтереси, 

сприяння її розвитку, формуванню самобутності, завдяки чому вона стає 

індивідуальністю. Дитина має знати про наявність у собі істинного, вищого Я як джерела 

альтруїстичних почуттів, вищих потенційних можливостей, духовної енергії. 

Особистісно зорієнтований підхід до виховання (І.Д. Бех) ґрунтується на 

методологічних принципах гуманістичної психології. Принципи особистісно 

зорієнтованого виховання: антипод директивної педагогіки, ставлення до дитини як до 

суб'єкта виховання, діалог, партнерство у взаєминах, повага, вимогливість і добрози-

чливість; визнання самоцінності особистості, глибокої поваги до особистості та емпатії до 

неї, врахування її індивідуальності. 

 

Психологія виховного впливу.  

Кілька  педагогічних правил розв’язку конфліктів  

 

Правило 1. Не намагайтеся за кожним негативним учинком школяра бачити 

тільки негативні мотиви. 
Тут важлива “педагогічна пильність” – уважне ставлення до кожного гострого моменту 

у взаємодії зі школярами й колегами й вдумливий аналіз ситуації. Бачити тільки погане – 

збільшувати конфліктність ситуації. 

Учителька видаляє із класу ученицю за те, що та посміхається на її уроках. Навздогін 

дівчині, яка вже виходила за двері лунає: "Я над тобою ще не так посміюся!" Дівчина 

кульгає, тому сприймає заяву вчительки як глузування над своїм каліцтвом. Пізніше 

з'ясувалося, що вчителька сприймала посмішку школярки як знущання над своєю 

глухотою, про що учениця навіть і не здогадувалася. Учениця ж своєю посмішкою 

сподівалася згладити свою недугу. 

Правило 2. Ретельно готуйтеся до уроку, не допускайте некомпетентності у 

викладанні свого предмета. 
Учитель разом з учнем розв’язують біля дошки завдання й приходять до неправильної 

відповіді. Поки педагог шукав помилку, клас поводився дуже галасливо. Учитель, 

повернувшись до класу, попросив: "Прошу, тихіше, не збивайте!" Один із розумників 

додав: "дурника з  глузду!" Учитель вибігає із класу. 

Правило 3. Школярі більш схильні   виконувати розпорядження вчителів при 

опосередкованому способі впливу. 
Є два способи впливу на людину –  прямій і непрямий, опосередкований. Перший 

спосіб –  традиційний, що ігнорує особливості особистості –  заснований на вольовому 

тиску на психіку учня й тому найменш ефективний, хоча зовні прямий спосіб здається 

єдино правильним і навіть природним, логічно обґрунтованим для розв’язання питання. 

Однак для учня прямий вплив, та ще й з погрозами і роздратуванням, є психологічно 

неприйнятним і викликає відповідну протидію негативного характеру. 

Більш ефективний спосіб –  другої. Це метод непрямого впливу. Суть у тому, що через 

стимулювання інтересів, потреб, мотивів поводження школяра від нього можна домогтися 

більшого. Саме через спонукання, через стимули можна поставити учня в такі умови, коли 

він сам буде діяти в інтересах колективу й спільної справи, а одночасно й з метою 

власного самоствердження. 

Учень втрачає інтерес до навчання. У щоденнику – одні незадовільні оцінки. Навкруги 

все погано: учителі соромлять, удома забрехався. Учитель, беручи щоденник, не 

поспішає влаштовувати рознос. Перегортаючи щоденник, він запитує: "Що ж ми будемо 

робити? Нам з тобою треба постаратися поправити стан справ. Ти погано вчишся, я, 

мабуть, погано навчаю. Давай доведемо всім, що ми можемо виправитися". Результат 

неодмінно буде позитивним. Навіть якщо учневі не вдасться виправити всі оцінки, те 

однаково вчитель досяг мети – він завоював довіру дитини. 
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Правило 4. Школяра можна змінити на краще за допомогою спеціальних прийомів 

оцінки його особистості. 
Важливим засобом формування особистості школяра є педагогічно грамотна оцінка 

його як особистості. Мудра, науково інструментована оцінка людини є для неї сигналом 

про соціальне просування, про благополучне самоствердження в соціально вірному 

напрямку. Психологи пропонують наступні правила оцінки особистості: позитивна оцінка 

ефективна у поєднанні з високою вимогливістю; неприйнятні глобальна позитивна й 

глобальна негативна оцінки; 

глобальна позитивна оцінка викликає почуття непогрішності, знижує самокритичність, 

вимогливість до себе, закриває шляхи для подальшого вдосконалювання; глобальна 

негативна оцінка підриває в школяра віру в себе, викликає відразу до школи й до 

навчання. 

Найбільш доцільні: парціальна позитивна оцінка, коли в підсумку особистість 

пишається своїми досягненнями в одній конкретній справі й разом з тим усвідомлює, що 

успіх не дає підстав для самозаспокоєння у всіх інших; парціальна негативна оцінка, коли  

учень розуміє, що в даному конкретному випадку він зробив помилку, яку можна 

виправити, тому що для цього він має досить сил і можливостей. 

Правило 5. Спільна діяльність зближує людей і підвищує їхній авторитет.  
 Психологи рекомендують якомога частіше використовувати спільну діяльність як 

найбільш ефективну форму її організації. Не всяка робота у колективі по суті колективна. 

У групі часто бувають завдання індивідуальні, фронтальні,  однак між учнями не виникає 

ніяких нових взаємин. Інша справа –  завдання, які вимагають об'єднаних зусиль, а 

розподіл обов'язків на шляху до загальної мети буде формувати взаємну відповідальність. 

Можна рекомендувати наступні форми спільної діяльності на практичних і лабораторних 

заняттях: парна робота в микрогрупах, коментування усних відповідей і рецензування 

письмових робіт із наступним їхнім обговоренням у групі, колективний показ досягнень 

тощо. 

Правило 6. Передбачливість і коректність поводження вчителя знижують 

напруження у спілкуванні. 
Важливим профілактичним засобом є так званий орієнтувальний стиль поведінки, 

котрий передбачає коректність, люб'язність, передбачливість у спілкуванні зі школярами. 

Дуже важливо з конфліктної ситуації вийти із достоїнством. У такий спосіб будуть 

захищені ті соціально цінні норми, які відстоює вчитель. Щоб виграти психологічне 

протиборство у зіткненні двох полярних систем норм і цінностей, учителеві доцільно 

запам'ятати ці підказки. 

Підказка перша. “Два збуджених індивіда не в змозі прийти до згоди” (Дейл Карнегі). 

Постарайтеся прикласти максимум зусиль, щоб у гострій ситуації стримати себе, у 

жодному разі не сваріться й не дратуйтеся. Підліткова аудиторія високо цінує 

самовладання, витримку й гумор педагогів. 

Підказка друга. “Затримаєте реакцію! ” 

Не варто відразу ж вступати в полеміку з опонентом, особливо якщо його дії не 

являють загрозу для навколишніх. Треба зробити вигляд, що ви начебто не помічаєте 

порушника, хоча одночасно даєте зрозуміти, що добре бачите його дії. Такий прийом 

підкреслює другорядність зухвалої поведінки порушника й тому педагогові ніколи й нема 

чого відволікатися від проведення уроку. “Факт ігнорування” явного порушення дозволяє 

внести деяку розгубленість у дії дезорганізатора й знижує його активність. Відстрочена 

реакція часто дає психологічну перевагу вчителеві. 

Підказка третя. “Переведи реакцію! ” 

Цей прийом також використовують для розвінчання значущості вчинку й особистості 

порушника. Цей прийом технічно реалізується через виконання вчителем повсякденних 

дій на уроці (звертання до класу із привітанням, робота із журналом, погляд у вікно тощо), 

незважаючи на надзвичайну обстановку, яка, на перший погляд, не терпить зволікання. У 
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підсумку “герой” конфлікту залишається наодинці із собою. Цим знижується “задум” 

боротьби. 

Підказка четверта. “Будь раціоналізатором! ” 

Відомо, що все те, що стало смішним і незграбним в очах навколишніх, втрачає силу 

впливу й перестає бути небезпечним. 

Підказка п'ята. “Будь парадоксальним! ” 

Постарайтеся при нагоді звернути підступний задум порушника дисципліни на користь 

собі й справі. Бажано так “розкласти” суть ситуації для учня, щоб ще й подякувати 

порушника за допомогу (з іронією, природно). Учитель сприймається сильною й 

оригінальною особистістю. Діти не люблять сірості. 

Зразок застосування підказок 
Рік назад я прийняв 8 клас, у якому був учень Микола С. Від нього діставалося не 

тільки молодим учителям, але й більше досвідченим. Клас потрапив під вплив Миколи. На 

одному з перших уроків учень вирішив “прощупати” мене. Записуючи тему на дошці, я 

почув із задньої парти, де сидів Микола, звук, що нагадує ричання собаки. Я оторопів, але 

кілька секунд, не оглядаючись, продовжував писати на дошці (використана підказка 

“затримай реакцію”). Потім я спокійно оглянувся на клас: діти завмерли чекаючи (тепер 

реалізована підказка 1), спокійно глянув на годинники (“переведення реакції”) і сказав: 

“Зараз 11.45, завтра в цей же час остерігайтеся: той, хто гавкає, може вкусити! ” (відмінна 

раціоналізація ситуації). 

Вибух сміху, гул схвалення. Винуватець почервонів. Урок тривав. Більше подібних 

“проб” на моїх уроках не було. 

Розглянемо випадок успішного застосування підказки “Будь парадоксальним!”. Це 

відбулося на уроці іноземної мови.  

У класі стояла тиша. Учні уважно слухали вчителя. І раптом під партою Васі С. щось 

заворушилося. Усі повернули голови в його бік. Раптово на середину викотилася якась 

грудка. Клас захіхікав. Учитель насторожився. Вася почервонів. У його очах застиг 

переляк. Хлопці перевели погляд на вчителя. Той підійшов до сумки, розв'язав її. Звідти 

висунулася мордочка кошеняти. Вася знітився, клас завмер. Учитель взяв кошеня на руки 

й сказав: “Який ти молодець, адже сьогодні ми будемо вперше знайомитися зі словом 

“кішка”, а я забув принести картинку із зображенням кошеняти”. Учні засміялися. Вася 

полегшено зітхнув. Конфлікт був вичерпаний. 

Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. – М., 

Педагогическое общество России, 1999. –186 с. 
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ДОДАТОК  Б 

Самовиховання школярів 

 

Ураховуючи складність організації самовиховання учнів, В. Крутецький дає вчителям і 

вихователям такі рекомендації: 

1. Пробуджувати у школяра бажання розвивати у собі позитивні риси та якості і 

позбавлятися негативних. Водночас переконувати його, що людина самостійно формує 

свій характер і відповідає за нього, наводити приклади позитивних результатів 

самовиховання, долаючи невіру школяра, його скепсис і пасивне ставлення до такої 

роботи. 

2. Навчати учня критично аналізувати свою особистість, дії і вчинки, поведінку, бачити 

та усвідомлювати свої недоліки. Сприяти формуванню в нього морального ідеалу, з яким 

школяр порівнює власну поведінку і за необхідності коригує її. 

3. Допомагати школяреві складати програму самовиховання і визначати особливості 

поведінки чи риси особистості, які йому слід розвивати, а які долати. У цій програмі має 

бути з'ясовано, до чого прагне школяр, які існують шляхи зміни його особистості. Вона 

має бути посильною для учня, оскільки занадто складні цілі, досягнення яких не реальне, 

призводять до розчарування у своїх можливостях та здібностях і втрати бажання 

працювати над собою. 

4. Ознайомити учня з раціональними шляхами самовиховання, озброїти його 

найефективнішими прийомами формування позитивних рис та якостей особистості і 

переборення негативних. Пояснити, що становлення і загартовування характеру 

відбувається у процесі подолання труднощів у навчанні, роботі тощо.  

Степанов О.М.   Педагогічна психологія: навч. посіб./ О.М.   Степанов. – К.: 

Академвидав, 2011. – С. 281-282 

 

ДОДАТОК  В 

 

Вікові аспекти виховання учнів та індивідуальний підхід 

 

Необхідною умовою правильної організації виховного процесу є врахування 

своєрідності психічного розвитку учня на кожному з вікових етапів. 

Цілеспрямоване управління ігровою діяльністю дошкільників є неодмінною 

передумовою забезпечення успіху її виховної сили. В ній дитина не тільки реалізує свої 

власні потреби, прагнення, а й звикає до необхідності враховувати бажання інших людей, 

підпорядковувати свої дії та вчинки певним правилам поведінки. На цій основі виникають 

елементарні форми самоконтролю, формуються перші поняття про добро і зло, які стають 

своєрідними внутрішніми, моральними інстанціями дошкільників (Д.Б. Ельконін). 

Шкільне навчання ставить перед дитиною нові вимоги не лише стосовно оволодіння 

знаннями, уміннями та навичками, а й до її якостей, поведінки, особистості у цілому. Від 

оцінки навчальних успіхів, ставлення до вчителя, однокласників, поведінки в школі, на 

вулиці великою мірою залежить моральне самопочуття молодшого школяра, задоволення 

його потреби в спілкуванні, визнанні його особистості оточуючими. Ці фактори є 

важливою передумовою формування у дітей соціально-цінних мотивів не лише учбової, а 

й будь-якої іншої діяльності. 

Колективна форма організації учбової діяльності дає можливість розвивати в учневі 

такі риси, як відповідальність, критичне ставлення до процесу і результатів учіння, 

формувати потребу у взаємодопомозі. Слід приділяти увагу розгортанню в класі 

ініціативи, самостійності, системи взаємоконтролю і вихованню на цій основі в дітей 

взаємної відповідальності. 
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Навчання у підлітковому віці є не тільки засобом набуття знань, а й засобом 

формування дорослості і самоствердження, домагання визнання свого “Я ”  оточуючими, 

що є одним з суттєвих новоутворень в особистості підліткового віку. 

В організації роботи з учнями-підлітками необхідно враховувати суперечливий 

характер їх психічного розвитку. Ця суперечливість пов'язана з переорієнтацією підлітка з 

норм поведінки і цінностей, характерних для дітей, на норми і цінності дорослих людей. 

Підтримуючи прагнення до дорослості та самостійності, слід виховувати соціально 

цінну спрямованість. Виявляючи довіру підліткам, створювати умови для прояву 

ініціативи, самостійності. Це впливатиме на розвиток самосвідомості, самооцінки, 

домагань, соціально-психологічних очікувань, формування таких якостей, як впевненість 

у власних силах, вимогливість до себе, самокритичність, відповідальність, багатьох 

вольових якостей і розвитку здатності до саморегуляції поведінки. Слід виховувати 

здатність самостійно орієнтуватись в ідейно-політичних, моральних, естетичних та інших 

цінностях. 

Учіння у старшому шкільному віці є необхідною умовою визначення учнем свого 

життєвого шляху, обрання професії, засобом формування почуттів, волі, ідейно-

політичних, моральних переконань, естетичних смаків, ідеалів, світогляду у цілому. 

Моральні можливості старшокласників передбачають: здатність до співпереживання, 

проявів моральних почуттів; здатність до моральної оцінки діяльності, вчинків, поведінки 

людей; здатність керуватися нормами моралі і мотивами діяльності і поведінки, приймати 

морально виправдане рішення; здатність до моральної самооцінки і прогнозування своєї 

поведінки; здатність до захисту і утвердження норм моралі. 

Особливого значення у вихованні старшокласників набувають принципи 

самодіяльності, самоврядування, оптимальної самоактивності. 

Формування у юнаків та дівчат високоморальних ціннісних орієнтацій з проблем 

дружби, кохання, шлюбу, виховання дітей у сім'ї одне з багатогранних і складних завдань 

виховної роботи. 

 

В індивідуальному підході до дитини у процесі виховання можна вичленити два 

аспекти - психологічний і педагогічний. 

Психологічний – полягає у встановленні неповторної своєрідності учня, у визначенні 

його ставлення до оточуючих і себе самого, особливостей суб'єктивного сприймання 

зовнішніх впливів і специфіки реагування на них. 

Педагогічний аспект полягає у виборі таких засобів і форм впливу на учня, які 

найбільше відповідають його психологічним особливостям. 

Здійснення індивідуального підходу у процесі виховання означає передусім виявлення 

загальної спрямованості особистості учнів, їх нахилів, змісту інтересів. 

Необхідність індивідуального підходу пояснюється тим, що кожен учень реагує по-

різному, залежно від своєрідності рис його розуму, почуттів, волі, темпераменту, 

характеру. Важливе значення в здійсненні індивідуального підходу до учнів має 

педагогічна оцінка їхньої діяльності і поведінки. Наприклад, учень порушив правило 

навмисно, заслуговує іншої оцінки, ніж учень, що порушив це ж правило, але 

неусвідомлено. Потрібна глибоко аргументована оцінка педагога. 

Однією з вимог індивідуального підходу – чітка диференціація методів і форм 

виховного впливу на учнів. Наприклад, заохочення у першу чергу слід використовувати 

до учнів нерішучих, з відсутністю інтересів. На самовпевненого учня заохочення вплине 

негативно. 

Такту і почуття міри вимагає також використання вчителем і покарань, як форми 

виховного впливу. Але й найсуворіше покарання не повинно ображати учня, принижувати 

почуття його власної гідності. Потрібно варіювати засоби і форми виховного впливу на 

учня, щоб не виникав “смисловий бар'єр”, при якому виховні впливи втрачають сенс. 

Вчитель має враховувати особливості самооцінки, особливості темпераменту. У сангвініка 
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– більше дбати про сталість уподобань. Меланхолік потребує підбадьорення, схвалення. 

Вчитель має бути уважним до психічних станів, настрою, загального та фізичного са-

мопочуття, стомлюваності учнів у процесі навчання. 

Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Навч. посібн. – 2-ге вид., випр. і доп. –К.: 

Каравела, 2012. – С.157-158.  

 

Тактики індивідуального підходу 

 

Під час вибору методів виховного впливу слід враховувати  вікові особливості дітей. 

Так, дітям дошкільного віку не потрібно все доводити і наочно показувати, а пред'являти 

до них імперативну вимогу. У дітей молодшого шкільного віку значну роль відіграє 

наочно-дійове і наочно-образне мислення, тому для них важливе значення має приклад 

поведінки оточення та образів літературних творів. До них застосовують рівень наочного 

образу. У підлітковому і старшому шкільному віці з розвитком в учнів абстрактного 

мислення вчителям доводиться аргументувати свої вимоги, щоб вони внутрішньо їх 

прийняли. /.../ 

Добираючи тактику індивідуального підходу, вчитель повинен ураховувати і 

типологічні властивості нервової системи учня. У спілкуванні з надто збудливим, 

запальним та імпульсивним школярем необхідна спокійна, стримана і водночас тверда 

вимогливість. Несміливий, сором'язливий, образливий і невпевнений у собі учень завжди 

потребує доброзичливого ставлення до себе, постійного підбадьорювання, допомоги та 

обережного поводження. До таких дітей не слід застосовувати потужний вилив, суворі 

покарання або різкі оцінки. Також неприпустимо занадто енергійно, гнівно висловлювати 

догану учням, схильним до швидкого збудження, або тим, які легко і швидко 

гальмуються. У несміливих учнів це може призвести до перезбудження нервової системи і 

викликати афективні реакції, а в інших — до повної загальмованості і глибокого стану 

пригнічення. У роботі з учнями залежно від обставин і типу їхньої нервової системи 

вчитель повинен застосовувати спокійний, доброзичливий, вимогливий, а іноді і спокійно-

осудливий тон. Особливе терпінени він повинен проявляти, працюючи з учнями, для яких 

характерна інертність нервових процесів, які не здатні швидко реагувати на запитання і 

зауваження вчитель, не можуть, даючи відповідь, швидко зібратись зі своїми думками. 

Степанов О.М.   Педагогічна психологія: навч. посіб./ О.М.   Степанов. – К.: 

Академвидав, 2011. – С. 288. 

 

ДОДАТОК  Г 

Психологія перевиховання 

 

У педагогічній практиці доводиться займатися не лише вихованням, але й 

перевихованням. Передумовами перевиховання є незадовільні прояви у поведінці, 

негативна мотивація, деструктивна спрямованість особистості. Перевиховання – це 

цілеспрямований вплив вихователя з метою змінити у вихованця неправильно сформовані 

погляди, особливості поведінки, що ускладнюють процес формування особистості. 

Звичні форми поведінки є міцним, сформованим динамічним стереотипом. Однак 

перевиховання передбачає не руйнування існуючого стереотипу, а заміну його новим. Це 

відбувається у боротьбі старого і нового, тобто за одночасного гальмування негативних 

звичок і створення умов для формування досвіду позитивних стосунків. 

Вихователь, дбаючи про унеможливлення проявів старих звичок, включає вихованця у 

нові зв'язки, допомагає йому стати повноправним членом класу. Ізоляція дитини від 

сформованих колективів (клас, спортивна команда, гурток) змушує її шукати зв'язків поза 

класом, на вулиці, у дворі. Подолання старого і формування нового стереотипу неможливі 

без створення умов для цього і вивчення причин, які призвели до труднощів 
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(безнадійність, шкідливі впливи навколишніх, обстановка в сім'ї), щоб подолати або 

змінити їх. 

Реагування дитини залежить від зовнішніх впливів, умов, обставин, які 

переломлюються через внутрішній світ. Вихователь може пояснити підліткові, як 

необхідно поводитися, посилаючись на приклади гідної поведінки, намагаючись збудити в 

ньому докори сумління, бажання виправитися. Однак це не спричинить бажаний 

результат, якщо вихователь звертається до несформованих у дитини моральних якостей. 

Наприклад, апелювання до думки класу може не дати потрібного результату, якщо учень 

не дорожить нею. 

Позитивну мотивацію підлітка, сприятливі внутрішні умови для перевиховання  

формують опора на потребу у схваленні своїх дій, співчутті і захисті дорослого, бажання 

дитини зайняти конкретне місце в колективі. 

Дбаючи про позитивний вплив на підлітка, необхідно враховувати його психічний стан 

у момент впливу, мотивацію поведінки. Наприклад, мотивами підлітка, який грубіянить, 

зриває урок, може бути не бажання образити вчителя, а типове для цього віку бажання 

виділитися, утвердитися серед ровесників, привернути до себе увагу тощо. Перевиховання 

буде успішним, якщо вчитель знайде для підлітка таке завдання, від виконання якого 

дитина отримуватиме психологічне задоволення (наприклад, завдання, яке забезпечить 

здобуття гідного місця в колективі, допоможе перебороти почуття пригніченості, 

сприятиме прояву його дорослості). 

Особливої уваги педагога потребують учні, в яких сформувалися значні відхилення у 

розвитку особистості (аморальні мотиви поведінки, негативні норми і звички, емоційна 

нестійкість). 

У роботі з важковиховуваними підлітками, які виявляють нині надмірно виражені 

індивідуальні особливості характеру, важливо домогтися розуміння оточуючих у тому, що 

труднощі характеру такої дитини є результатом певних обставин, неправильного підходу 

у взаємодії з нею, а зміна ставлення до підлітка через деякий час вплине на зміну його 

характеру. 

 

Групи важковиховуваних школярів: 

а) емоційно нестійкі діти і підлітки. Вони піддаються будь-якій спокусі, роблять усе 

легко, хаотично переключаються з одного заняття на інше, виконують його абияк і знову 

кидають. У бесідах бувають відверті, каються, легко дають обіцянки, але так само легко їх 

порушують. В роботі з такими підлітками потрібен стійкий режим, тактовний контроль, 

перевірка виконання завдань. Через їхню непіддатливість педагогічному впливу не можна 

зупинятися на перших результатах, а намагатися закріпити їх у регулярній діяльності, що 

вимагає тривалого часу. Виховані друзі, індивідуальне шефство, усунення спокус 

позитивно впливають на таких дітей; 

б) збудливі, афективні діти і підлітки. Афективність є захисною дією, яка, 

закріплюючись, стає звичною реакцією. Для подолання афективності  необхідно виявити 

рівне, спокійне, співчутливе ставлення до дитини. Одночасно необхідно добитися змін 

ставлення до дитини в сім'ї. Все це з часом позитивно позначиться на характері, допоможе 

згладити ворожо-емоційні настанови, забезпечить дружелюбність, доброзичливість, 

витриманість, уміння володіти собою у міжособистісній взаємодії; 

в) недовірливі, потайні, вразливі діти і підлітки. Вразливість, недовірливість, 

замкненість формуються під впливом байдужого ставлення до підлітка, постійного на-

дання переваги іншим дітям. Не знаходячи виходу із ситуації, такі учні замикаються у 

собі, проявляють байдужість. Спілкування з такими дітьми вимагає особливого такту й 

обережності. Позитивно впливають на них турбота, увага, залучення в колектив через 

підбір приятелів, яким вони довіряють. Особливо корисно залучати таких дітей до 

посильної роботи, бо часто їм не вистачає віри у свої сили. Потрібні допомога та 

підбадьорення педагога, товариша з часом повинні привчити їх діяти самостійно; 
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г) діти і підлітки, які мають фізичні і морально-психічні вади. Усвідомлення дитиною 

своїх вад часто зумовлює появу комплексу неповноцінності, зосередження на своїх 

фізичних, психічних або моральних проблемах. Зосередження педагогічних зусиль на 

позитивному створює передумови для успішного перевиховання. Акцентування уваги на 

позитивному послаблює силу впливу негативних рис характеру. 

Найбільш складна виховна робота з підлітками-правопорушниками, адже вона 

потребує точного діагностування причин відхилення. 

У виховній роботі з педагогічно занедбаними учнями класний керівник вимушений 

шукати різноманітні варіанти подолання їх психологічного опору. Для цього необхідно 

створити педагогічні ситуації, спрямовані на встановлення довірливих стосунків із 

вихованцем, авторитетними для нього людьми. 

Не менш складною є робота з дітьми, які мають відхилення у розвитку своєї 

особистості. Їх аномальна поведінка може бути зумовлена патологією мозку (розлад 

нервової системи, розумова відсталість), а також впливом негативного соціального 

оточення, несприятливими стосунками в сім'ї чи школі, помилками сімейного і шкільного 

виховання. 

Унаслідок психолого-педагогічних прорахунків у деяких дітей відбувається деформація 

духовної та моральної сфер особистості, внаслідок чого вони потрапляють до категорії 

педагогічно занедбаних. Найбільш яскраво їх типові особливості (неслухняність, 

вередливість, впертість, лінощі) проявляються у підлітковому віці. З'ясування причин 

таких відхилень, увага до потреб та інтересів дитини за одночасної вимогливості до неї і 

залучення до групових форм суспільно-корисної діяльності є основним шляхом подолання 

цих відхилень.  

Робота з “важкими” дітьми обумовлює необхідність особливо коректного 

індивідуального підходу, що враховує уважне, доброзичливе ставлення до дитини; опору 

на його позитивні риси; довіру до моральних сил, потенційних можливостей. 

Прорахунки у навчально-виховній діяльності школи: 

– незнання і неврахування педагогами індивідуально-психологічних і вікових 

особливостей учнів у плануванні та організації навчально-виховної роботи; 

– необізнаність учителів із труднощами, суперечностями, проблемами особистісного 

розвитку конкретної дитини; 

– недостатні знання причин виникнення виховних проблем, що зумовлює помилки у 

виборі засобів виховного впливу; 

– відсутність системи в роботі з проблемними учнями та їхніми батьками; 

– формалізм, адміністрування в роботі школи, бездіяльність органів самоврядування, 

байдужість до участі дітей в організації життя школи; 

– недостатня увага до розвитку духовності учнів, до виховання у них таких моральних 

якостей, як турботливість, милосердя, чуйність, взаємодопомога, товариськість; 

– відсутність у школі практичного психолога, який би здійснював просвітницьку, 

профілактичну, консультативну та корекційну роботу  

      Савчин  М. В. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2007. – 

С.127-133. 

ДОДАТОК  Д 

Теорія  морального розвитку особистості Л. Колберга 

 

Л. Колберг запропонував теорію морального розвитку особистості. Залежно від віку і 

рівня розвитку він виокремив три рівні, в яких виділив декілька стадій: 

1. Доморальний рівень (до 10 років). Він охоплює дві стадії. На першій стадії дитина 

оцінює вчинок (хороший чи поганий) за важливістю його наслідків відповідно до 

критеріїв, які засвоїла від дорослих. Оцінювання залежить від схвалення чи покарання за 

конкретний учинок:. Дитина слухається дорослих, щоб уникнути покарання. На другій 

стадії вчинок оцінюється залежно від вигоди, яку можна з нього одержати. Якщо спочатку 
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дитина здійснює моральний учинок заради похвали дорослих, то поступово вона починає 

радіти за нього сама. Вимоги дорослих, засвоєні правила і норми будуть діяти у формі 

узагальненої вимоги «потрібно», яка в переживаннях дитини стає зародковою стадією 

формування почуття обов'язку. 

2. Конвенціальний рівень (10-13 років). На цьому рівні спостерігається орієнтація 

дитини на зовнішні форми поведінки і прийняті в суспільстві норми та закони. На третій 

стадії цього рівня судження дітей про вчинок ґрунтуються на його зовнішній оцінці та 

схваленні чи осудженні іншими людьми. Характерними ознаками є орієнтація дитини на 

думку референтного оточення і конформізм. На четвертій стадії високий інтелектуальний 

розвиток дітей і набутий життєвий досвід дають змогу їм виносити судження відповідно 

до установленого порядку й офіційних законів, прийнятих у суспільстві. Це 

спостерігається прн оцінюванні різних моральних проявів особистості у підлітковому віці, 

коли загострюється увага до дотримання в усьому соціальної справедливості. 

3. Постконвенціальний рівень (рівень автономної моралі) (з 13 років). На цьому рівні 

учень починає висловлювати свої судження про поведінку та оцінювати її за власними 

сформованими, перевіреними: і закріпленими критеріями. Тому на п'ятій стадії він випра-

вдовує вчинок, ґрунтуючись на повазі прав людини або на визнанні демократичності 

прийнятого рішення, Шоста стадія характеризується становленням у школярів морального 

світогляду як упорядкованої системи моральних поглядів, принципів і переконань, тому 

учень вважає вчинок правильним, якщо діяв згідно з совістю, незалежно від його 

законності чи думки інших людей. 

Перехід з однієї стадіїв іншу відбувається складно і часом суперечливо, оскільки 

пов'язаний зі значними змінами в інтелектуальному розвитку і моральній вихованості 

дитини, а також із рівнем соціального прогресу суспільства. Л. Колберг зазначає, що 

багато людей за своє життя не можуть перейти на четверту стадію, а шостої досягають 

менше 10% у віці 16 років і старше.  

       Степанов О.М.   Педагогічна психологія: навч. посіб./ О.М.   Степанов. – К.: 

Академвидав, 2011. – С. 267–268. 

 

ДОДАТОК  Е 

Закон єдності навчання і виховання 

Г.С. Костюк писав, що навчання виховує й розвиває учнів своїм змістом, самим 

процесом його засвоєння, взаєминами, що складаються між учителем і учнями, та свої 

науковими знаннями, воно дає їм наукове розуміння законів розвитку природи і 

людського суспільства, знання людей, їх стосунків і якостей. 

Навчальна діяльність ніколи не буває справою чистого інтелекту, навчально-

пізнавальна діяльність здійснюється не тільки з усебічним залученням раціональної сфери 

людини, а й з використанням емоційно-почуттєвої сфери. Дедалі більше фактів свідчить 

про те, що найвищий результат навчання буде за умови педагогічно грамотного поєднання 

цих сфер людської психіки. Навчання завжди включає емоційні й вольові процеси, які, 

породжуючись змістом навчання, впливають на його освітні й виховні результати. 

Навчальна діяльність зумовлена цілою низкою різноманітних мотивів, але разом із тим 

вона може успішно просуватися у тій мірі, в який враховує ці мотиви. Як стверджують 

психологи, вона є тим процесом, успіх якого залежить від того, як воно саме себе 

підкріплює своїми результатами (Г.С. Костюк). Звідси –  та велика роль, яка належить 

формуванню в учнів позитивних мотивів навчання, інтересу до знань, бажання вчитися. 

Отже, закон єдності навчання і виховання не тільки стверджує, що будь-яке навчання 

виховує, а й що навчання успішне, тобто ефективне, яке максимально підкріплює себе 

своїми результатами. 

Любов до науки, бажання вчитися та інші мотиви навчання, на відміну від знань, умінь 

і навичок, є опосередкованим, більш віддаленим наслідком навчально-виховної роботи. А 

це означає, що досягти цього наслідку можна тільки завдяки серйозній, цілеспрямованій, 
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продуманій діяльності учителя й учнів, якнайповніше використовуючи можливості змісту, 

методів, засобів і форм організації навчання. 

Успіхи учня в навчанні сприяють вихованню у нього позитивного ставлення до праці, 

до її результату, до людей праці. Процес навчання, його зміст і методи мають великі 

можливості не тільки для розумового і трудового виховання, а й для морального, 

естетичного, фізичного виховання. Кожен навчальний предмет може робити значний 

внесок у формування особистості учня, у розвиток його задатків і здібностей. Проблема 

полягає у тому, щоб сповна використати можливості змісту, форм і методів навчання з 

даного предмета. Закон єдності навчання та виховання і спрямовує саме на таке 

використання цих можливостей. 

ДОДАТОК  Є 

Самотність як прояв кризового стану особистості 

 

Проблема самотності є однією з глобальних проблем, яка стосується психологічного 

благополуччя особистості та її соціального здоров'я. Вона має складний і суперечливий 

зміст./.../ 

Соціально-психологічний аспект самотності полягає у розкритті факторів, реакцій на це 

явище, її типів. 

До факторів, що зумовлюють виникнення самотності, належать такі: свобода від 

прихильностей, відчуження, нерозуміння з боку інших людей, самотність, відокремленість 

як необхідність жити одному, вимушена ізоляція (важко хвора людина), зміна місця 

проживання. 

Реакції на стан самотності можуть бути різними. Так, найчастішою реакцією, яка 

відповідає стану самотності, це туга й пасивність. Є реакція добровільної ізоляції, ізоляції 

з метою побути наодинці, займатися улюбленою справою. Людина може вдаватись до 

втечі від своєї самотності, наприклад, йти до театрів, магазинів тощо. Часто люди 

боряться з станом самотності через розширення та поглиблення контактів. 

Розрізняють такі типи самотності, як зовнішню та внутрішню. Зовнішня самотність 

виявляється у тому випадку, коли індивід розуміє свій стан і готовий виправити його. При 

внутрішній самотності людина є “жертвою” внутрішніх обставин. 

Виділяють типи самотності залежно від того, як оцінюються суб'єктом реакції на 

дефіцит взаємин. З огляду цього підходу розрізняють: позитивний внутрішній тип та 

негативний внутрішній; або позитивний зовнішній (фізичне усамітнення) і негативний 

зовнішній тип (наприклад, втрата близької людини). 

Вирізняють також типи самотності, як наслідок емоційної або соціальної ізоляції. Хоч 

психологи основною причиною самотності вважають дефіцит спілкування, однак 

однозначної залежності між почуттям самотності і спілкуванням нема. Індивід може жити 

в сім'ї, працювати в колективі, але почувати себе самотньо. І навпаки, він може вести 

досить ізольований образ життя і почувати себе добре. 

У психології є дані про залежність самотності від сором'язливості. Але чи всі 

сором'язливі почувають себе самотніми? У них, навпаки, труднощами супроводжується 

процес встановлення контактів. Сором'язливі люди не мають широких контактів. 

Виокремлюють види самотності за часовими характеристиками, наприклад, хронічний, 

коли тривалий час відсутні соціальні контакти, ситуативний, коли ситуативно 

втрачаються контакти між людьми (наприклад, розлучення, смерть) і найбільш 

поширеним є тип тимчасової самотності [5; 208-215]. 

Почуття самотності має свої специфічні риси в залежності від віку. Так, до кінця 

немовлячого віку можна спостерігати негативні переживання у дітей у зв'язку з 

розлученням їх з мамою або іншими людьми, які доглядають за ними на зразок 

емоційного, теплого материнського догляду. Відсутність такого догляду, явище ізоляції 

дитини зумовлює відставання її у фізичному і психічному розвитку. У неї не формується 

почуття базового довір'я до світу. Останнє є основою формування ставлень до світу і 
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виникнення внутрішнього світу. Емоційне спілкування з дитиною повинно відбуватися з 

урахуванням зростаючої потреби у самостійності. У випадку гіперопіки дитини 

нехтування її потребою у самостійності призводить до нездатності дитини адаптуватися у 

цьому світі, він для неї буде чужим. 

З розвитком досвіду у дитини зростає її самостійність, виникає віддаленість від 

дорослих. Отже, потреба у самостійності і усамітненості є природними потребами 

зростаючої особистості. Почуття самотності це переживання відчуження від дорослого, 

відсутності контактів з ним. 

Якщо діти раннього віку не усвідомлюють своїх переживань, то у дошкільників 

поступово формується здатність до узагальнення і усвідомлення своїх переживань. Вони 

можуть відчувати і розуміти свою непотрібність, покинутість. 

Молодший школяр краще рефлексує і може сказати, з яких причин у нього нема 

настрою. Однією з причин своєї самотності молодші школярі можуть назвати відсутність 

друзів або невключеність у референтну групу. 

Важливими факторами самотності у підлітковому віці є ставлення батьків до дітей, 

розлучення батьків, система взаємин з однолітками. У підлітковому віці задоволеність або 

незадоволеність спілкуванням виступають не лише як ситуативні переживання, а й як 

стійкі утворення, які можуть бути основним фактором деструктивної поведінки. 

У старшому шкільному віці на виникнення почуття самотності впливають ставлення 

батьків, їх взаємини між собою, взаємини, які складаються з однолітками, з 

представниками протилежної статі. Потреба в дружбі, коханні зростає, але розвиток цих 

переживань часто пов'язаний з почуттям самотності, бо старшокласники, як і підлітки, ще 

не вміють розуміти інших, а тому ці важливі почуття для учнів старшого шкільного віку 

не набувають очікувального ними розвитку./.../ 

Г. Крайг пише, що депресія або стресові стани можуть виникати у підлітків і 

старшокласників з причини негативного образу тіла, фіксації свідомості на можливих 

невдачах відносно свого майбутнього, дисфункції сім'ї або проблеми психічного здоров'я 

батьків, конфліктів в сім'ї, економічних труднощів, низької популярності серед однолітків, 

низької шкільної успішності. Як зазначає Г. Крайг, у всіх учнів від 9 років і до старших 

класів самооцінка знижується, але більше все ж таки знижується самооцінка у дівчат. А 

тому багато дівчат виходять з підліткового віку з негативним Я-образом, відносно 

низькими очікуваннями від життя і значно меншою впевненістю у собі і своїх здібностях, 

ніж хлопці. 

Серед факторів захисту від перехідних процесів Г. Крайг виділяє З групи: по-перше, 

хороші взаємини з батьками і, особливо, в кінці підліткового віку – з однолітками, вони є 

амортизаторами стресу. По-друге, високий рівень компетентності у конкретній сфері: в 

спорті, музиці, учінні є основою впевненості у собі. По-третє, це роль відповідального за 

інших, що дозволяє об'єктивніше визначитись у цінностях. /.../ Спеціалісти радять, що для 

розвитку самовладання та вироблення антистресової поведінки корисними будуть 

стратегії планування і організації, встановлення пріоритетів, наявність близького друга 

або особи, якій можна було б довіритися. 

Лисянська Т.М. Педагогічна психологія: Навч. посібн. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: 

Каравела, 2012. – С.157-158. 

 

Проблема відчуження “ізольованих” учнів 
 

Під час діяльності між школярами можуть встановлюватись різні типи стосунків: 

співробітництво, взаємність, суперництво, змагання, емоційна або поведінкова протидія, 

нейтральне ставлення одне до одного. Повноцінному розвитку особистості сприяють 

стосунки співробітництва, взаємоповаги, взаємопідтримки, забезпечення рівноправних, 

ініціативно-творчих позицій кожного, толерантного ставлення до недоліків у роботі 

інших.  
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Однак у класі є й ізольовані школярі, з якими ніхто не спілкується, які не включені у 

спільну групову діяльність. Особливої уваги потребують учні з низьким статусом у класі, 

адже з ними не хочуть дружити, їм не симпатизують. Причинами такого стану окремих 

учнів можуть бути несумлінне виконання завдань класу, егоїзм, демонстративна 

байдужість до однокласників, негативні риси характеру, безініціативність, зовнішня 

непривабливість, фізичні вади тощо. Це часто зумовлює замкнутість, озлобленість цих 

дітей. 

Відчуженість – це порушення чи розрив суб’єктом контактів з найближчим оточенням, 

обмеженість соціальних зв’язків. На особистісному рівні відчуженість виявляється як 

почуття безсилля перед повсякденними проблемами, може бути пов’язана із змінами у 

сприйнятті самого себе (деперсоналізація), інших людей або оточуючої дійсності 

(дереалізація). 

Відчуження відрізняється від усамітнення (прагнення максимально звузити 

спілкування з іншими). Нерідко людина прагне добровільного усамітнення, ізольованості. 

У цьому випадку усамітнення має позитивні наслідки. Завдяки усамітненню підлітки і 

юнаки “зазирають своїми зіницями у власну душу”, піддають рефлексивному аналізу 

свою поведінку, думки, міжособистісні стосунки й, зрештою, відчувають катарсис від цих 

процесів.  

Підліток через власні душевні муки збагачує сферу своїх почуттів і думок, він 

проходить важку школу ідентифікації  із самим собою і з іншими, вперше опановуючи 

досвідом цілеспрямованого відокремлення (В.Мухіна). 

Самовідчуження як крайня форма процесу відособлення, має негативні наслідки для 

особистісного зростання, оскільки супроводжується станом емоційного дискомфорту, 

складними переживаннями (апатією, аполітичністю установок, дефіцитом теплого 

душевного спілкування), які гальмують формування особистісної ідентичності та 

призводять до деформації особистості. Частим наслідком відчуження є деперсоналізація, 

яка супроводжується  об’єктивною втратою індивідом можливості проявити себе як 

особистість або бути ідеально представленою іншим людям. 

Подолання проблеми відчуження потребує від педагога вміння керувати 

міжособистісними стосунками та спілкуванням. Важливого значення набуває організація 

педагогом спільної діяльності. 

Учитель, який організовує спільну діяльність, повинен дбати про максимальну Я-

включеність кожного учня в неї, тобто про перетворення дитини на суб'єкта діяльності. Це 

можливо, якщо зміст та організація діяльності відповідають потребам, мотивам, 

можливостям школяра. Без цього не проявиться його зовнішня і внутрішня активність.  

У спільній діяльності мають поєднуватися зусилля лідерів та ізольованих учнів, що 

передбачає їх взаємозалежність, взаємодопомогу. Кооперація повинна бути спрямована на 

досягнення загального результату, передбачати розподіл певних операцій.  

У спільній діяльності з часом ізольовані учні набувають певної самостійності, 

демонструють опановані навички в інших ситуаціях. Суспільна значущість спільної 

діяльності та очевидність результатів, усвідомлення школярами її необхідності породжує 

в них обов'язковість і відповідальність. У результаті спільної навчальної (ігрової, 

спортивної тощо) діяльності кожен учень починає ідентифікувати себе зі своїм класом 

(“ми – це наш клас”, “я зі своїм класом”, “я як всі у нашому класі” тощо), сприймати його 

як щось рідне та близьке. 

Педагог має бути особливо коректним й толерантним до ізольованих учнів. Важливо 

стимулювати їх до власних висновків, висловлювань ставлення до фактів, вчинків та дій. 

Категоричне нав'язування вчителем оцінок, різка зупинка висловлювання школярами 

помилкових суджень не стимулює їх до обстоювання своїх міркувань,  поглиблює 

відчуження. Лише самостійний аналіз фактів, зроблені висновки, відповідні оцінки 

свідчать про створення педагогом сприятливих умов для подолання ізольованості учня. 
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Учитель має  проводити певну роботу по згуртуванню класу. На згуртовування класу 

позитивно впливає формування колективного мислення, завдяки якому кожен учень 

відчуває себе безпосереднім учасником ухвалення рішення, виявляє ініціативу, 

критичність до недостатньо обґрунтованих пропозицій. Допомагає згуртовуванню класу й 

формування та урахування громадської думки, що діє як система певних вимог, які 

пред'являють один одному однокласники, оцінюють поведінку, діяльність і її результати.  

Проте, у класі можуть сформуватися мікрогрупи з негативним спрямуванням. 

Виникнення їх можливе на основі нездорових, шкідливих захоплень (токсикоманія, 

алкоголізм, наркоманія, кримінальної спрямованості тощо). 

Педагог повинен своєчасно ідентифікувати їх, вжити всіх заходів для нейтралізації, 

подолання їх негативної спрямованості, переключення уваги й активності дітей на 

позитивні справи. Передусім необхідно подбати про теплу, доброзичливу атмосферу у 

класі. Вплив на негативно орієнтовані мікрогрупи найефективніший через вплив на її 

лідерів. Для цього потрібно знати, хто вони, яке їх минуле, чим займаються, як впливають 

на підлітків, залучаючи їх у свої угруповання. Таку особу необхідно нейтралізувати, 

ізолювати, дискредитувати в очах членів групи.  

Отже, узагальнимо зміст роботи педагога, спрямованої на подолання проблеми 

відчуження: 

– створення різноманітних форм групової діяльності, котрі вимагають 

перерозподілу функцій та обов’язків, реалізації різних особистісних потенцій та 

ресурсів членів групи; 

– доручення високостатусному члену групи співробітництво з ізольованим 

учнем при виконанні важливої справи;  

– створення умов досягнення успішності відчужених учнів у позашкільній 

діяльностіз метою підвищення їхнього статусу;  

– застосування вчителем системного психологічного аналізу причин відчуженості та 

впровадження розвивальної (діалогічної) стратегії психологічного впливу (рівноправний 

діалог, віра в конструктивне, активне начало дитини, опора на неповторність та 

унікальність особистості, взаєморозкриття, взаємопроникнення, особистісне 

взаємозбагачення); 

– побудова ефективної виховної взаємодії  на основі довіри та позитивних стосунків, 

заснованих на взаємоповазі та емоційному контакті; 

– здійснення у діалозі  переконувальної комунікації, створення умов  для ініціативної 

свободи вибору поведінки у межах моральної самореалізації, за якої вихованець свідомо 

присвоює пропоновані моральні норми, перетворює на особистісну цінність як регулятор 

своєї поведінки; 

– оптимізація співвідношення між формальним спілкуванням,  зовнішньою діяльністю 

вчителя й школяра та особистісним спілкуванням; 

– знаходження спільної мови з ізольованими учнями, намагання коригувати їхні 

негативні психічні якості, тобто усунути негативні форми поведінки, які відштовхують 

ровесників, створення умов для самореалізації ізольованих дітей у класі, підкріплення у 

них відчуття самодостатності, самоцінності, адекватного самосприйняття; 

– навчання школярів застосуванню моральних форм впливу на окремих учнів, 

спрямовуючи їхню активність на  взаємопідтримку й доброчинні дії; 

– використовування мікрогруп у розподілі доручень і колективних навчальних завдань, 

в організації взаємодопомоги, виправленні відхилень в індивідуальній поведінці; 

– забезпечення позитивного підходу до ізольованого учня: позитивного 

оцінювання,  підкреслення досягнень, підбадьорювання, стимулювання особистісного 

зростання ізольованих осіб; 

– вплив  на школяра за мінімальної емоційної напруженості, мінімізація покарання без 

образливих акцентів на його негативних вчинках, розвиток соціальних мотивів поведінки; 
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       –    використовування яскравих прикладів з опорою на життєвий досвід відомих 

людей;  

      – позитивне стимулювання без моралізування; переконування, без  змушування;  

– уникнення обговорення у класі окремих провин дітей, оскільки це травмує їхню 

психіку, сприяє відчуженню; 

– забезпечення емоційного благополуччя (авансування успіху), підтвердження 

унікальності і соціального статусу кожного учня; 

– урахування індивідуальних особливостей процесу особистісної ідентифікації; 

–  співпраця з дорослими (батьками, вчителями, шкільним психологом) щодо корекції 

негативних форм відособлення та деструктивних виявів відособлення та деперсоналізації; 

       – формування толерантності у спілкуванні з іншими членами групи, прийняття їхньої 

неповторної індивідуальності; 

– впровадження тренінгових занять з метою зміни стереотипів поведінки ізольованих 

учнів, їхнього навчання ефективним формам встановлення позитивних двосторонніх 

контактів з членами групи без комплексів, психологічних захистів та конформістських 

тенденцій; 

– формування потреб у спілкуванні  та взаємодії з іншими людьми, 

стимулювання прагнень глибшого розуміння особистості іншого;      

– розвиток емпатійності, бажання встановлювати позитивні емоційні взаємини 

прихильності з ровесниками; 

– гуманне спонукання усамітнених школярів до поступового розкриття власних 

роздумів щодо свого буття, аналізу причин “заглиблення у себе”,  емоційного 

дискомфорту, прихованої тривожності, труднощів спілкування; 

– доброзичливе стимулювання школярів, яким вдалося ефективно вийти зі стану 

“закритості”, до “обміну досвідом” щодо способів подолання негативних емоційних 

наслідків занурення у самотність; 

– постійний та систематичний аналіз конфліктних відносин у групі, корекція порушень 

опосередкованості сумісної діяльності ціннісним змістом,  втрати почуття солідарності. 

Гуцало Е.У. Психологія. Державна атестація : навчально-методичний посібник / Е.У. 

Гуцало. – Кіровоград, поліграфічно-видавничий  центр “Імекс LTD”, 2010. –  С. 45-49. 

 

ДОДАТОК  Ж 

Індиго в деталях 

Історія про Дітей Індиго почалася близько 20 років тому. Вперше про них згадала в 

1982 році Ненсі Енн Тепп в своїй книзі “Як розібратися в житті за допомогою кольору”. 

Це була перша публікація з описом схеми поведінки дітей нового типу.  Термін "Діти 

Індиго” пов'язаний з кольором індиго (синьо-фіолетовим), адже саме такий колір має аура 

нових дітей. На думку Ненсі, ці нові душі з'явилися на світ, щоб сприяти нашому 

переходу до чергової стадії еволюції людської свідомості. Вона зазначила, що всі Індиго є 

високочутливими істотами, наділеними численними талантами і сильною інтуїцією. 

Після сміливих припущень Ненсі відомості про нових дітей посипалися звідусіль. 

Проблемою зацікавилося багато психологів, педагогів, філософів, лікарів й учених зі 

всього світу. Після проведених досліджень усі вони в один голос заявили, що діти дійсно 

змінилися. Сучасні “кіндери” відрізняються від дорослих більше, ніж коли-небудь за всю 

історію людства. 

Водночас нові діти породили новий тип батьківських проблем: мами і тати стали 

помічати, що колишні прийоми виховання вже не ефективні. Всюди можна почути 

батьківські скарги: “Моя дитина абсолютно некерована, ніякі виховні заходи на неї не 

діють”. Виникає цілком логічне запитання – може сучасним дітям потрібно щось більше? 

Правильна відповідь – Так! І це “щось” має бути засноване на безумовній любові, 

здоровому глузді і дружбі. Батькам необхідно навчитися слухати своїх дітей і бути 

уважними до них. Індиго – мудрі діти, вони знають відповіді на найглибші питання буття і 
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готові поділитися знаннями зі всіма, хто готовий їх вислухати. Звідки вони можуть це 

знати? Відповідь одна: інформація вже закладена в їхній душі.   

Порада батькам: якщо ви не можете самостійно впоратись з якимсь дорослим 

завданням, запитайте поради у своєї дитини. Навіть дуже юні Індиго продемонструють 

роботу розуму і колосальну інтуїцію. І не бійтеся говорити правду про свої проблеми, 

оскільки чесність – найліпша політика щодо Індиго! 

Крім того, всім Індиго властива висока самооцінка. Вони приходять в цей світ з 

відчуттям власної величі і часто поводяться відповідним чином. Індиго відчувають, що 

“знаходяться тут по праву”, і щиро дивуються, якщо інші люди не поділяють цієї думки. 

Причому вони самі не сумніваються у власній місії. Нерідко пояснюють здивованим 

родичам “хто вони є”. Наприклад, типова відповідь Малюка-Індиго на питання: “Чи 

потрібно любити себе? ” – “Звичайно, ось я люблю себе тому, що це робить мене 

сильним! ” Справді, мудрість Індиго гідна захоплення. 

 

Абсолютно всі діти нового типу дуже чутливі до енергетики і відчувають абсолютно 

незвичайні речі. Дуже рано мають власну думку про те, хто такий Бог і хто вони самі. /.../  

Духовні схильності Індиго пов'язані з глобальними завданнями, які стоять перед ними. 

Очевидно, що нові діти здатні змінити світ. Автори книги про Дітей Індиго говорять про 

те, що вони приходять до нас, щоб сповістити початок Нової Ери. Ці мудрі й духовні діти 

– ключ до поліпшення світу. Характерні риси Дитини Індиго (складені американським 

доктором психології Дорін Верче). 

1. Рішуча і наполеглива. 

2. Народжена пізніше за 1978 рік (саме цього року стали народжуватися перші діти не 

із золотистою, а з синьо-фіолетовою аурою). З 1982 року цей процес став масовим. 

3. Є творчою натурою, має схильності до музики, поезії. 

4. Схильна до шкідливих звичок. 

5. “Стародавня душа”, відчуває себе так, як ніби їй не 13, а вже 43. 

6. Інтуїтивна, здатна ухвалювати правильні рішення, покладаючись лише на свою 

інтуїцію. 

7. Незалежна і горда, навіть у принизливих для себе ситуаціях. 

8. Здатна на лють і жорстокість у випадку, якщо натикається на непереборну стіну 

байдужості і брехні. 

9. Схильна до безсоння, неспокійного сну, нічних кошмарів, часто насилу засинає або 

боїться заснути. 

10. Горить бажанням допомогти світові в якійсь великій справі. 

11. Відрізняється високою самооцінкою. 

12. У підлітковому віці часті періоди депресії, трапляються думки про самогубство. 

13. Шукає справжньої, міцної і щирої дружби, гостро потребує безумовної любові 

близьких людей, вимагає до себе багато уваги. 

14. Часто відчуває прихильність до рослин або тварин. Деякі Індиго настільки закохані 

в природу, що розуміють мову рослин і птахів, вони радіють, страждають і переживають 

разом з ними. 

15. Деякі речі дитина категорично відмовляється робити, наприклад, стояти в черзі. Всі 

Індиго терпіти не можуть, коли їх примушують робити щось просто тому, що “так треба” 

або “всі так роблять”. 

16. Колишні прийоми виховання на неї не діють. Вона абсолютно не реагує на суворі 

“виховні заходи”, наприклад, покарання, погрози або приниження. 

17. Дитина здається нетовариською, якщо не знаходиться в компанії подібних на себе. 

Якщо поряд немає нікого, хто володів би подібним менталітетом, вони часто замикаються 

в собі, відчуваючи, що ніхто в світі їх не розуміє. 
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Якщо ваша дитина відповідає хоча б 14 з вищезгаданих пунктів, то вона – Індиго. Але є 

і виключення: психологи вважають, що типів Індиго може бути дуже багато, так само, як і 

відтінків синього кольору. 

 

Виховання дитини Індиго – завдання неймовірно важке і відповідальне. Цей процес 

зажадає від батьків самодисципліни, послідовності, мудрості й уваги. І вже, звичайно, не 

обійтися без батьківської любові. Тому що історія про Дітей Індиго – це історія про 

любов. Почніть прямо зараз, адже доводити дітям свою любов ніколи не пізно. 

Успіх у вихованні залежить від декількох умов. Але, мабуть, головною з них є 

сміливість батьків. Далеко не кожен погодиться на відверту розмову з дитиною про свої 

недоліки і слабкості. Ще важче щось змінити в собі, перш ніж почати виховувати інших. 

Тому Індиго мало довіряють батькам і “застарілим” педагогам. Вони бачать, що дорослі 

навчають зовсім не тому, що роблять самі. Батькам слід не забувати про те, що Індиго 

інтуїтивно знають наші дорослі прийоми і бачать, коли ми думаємо одне, говоримо інше, а 

чинимо ще інакше. 

Одним з секретів виховання дитини Індиго є дисципліна. Діти потребують помірної 

суворості і мають виховуватися у певних рамках поведінки. При цьому межі дозволеного 

мають бути чітко позначені. Оскільки вседозволеність шкодить Індиго, діти не повинні 

“сидіти на голові” у батьків. 

Є і ще декілька важливих правил, про які потрібно пам'ятати, якщо ви маєте справу з 

дитиною Індиго. Їх можна позначити як кодекс батьківської честі. 

1. Дітям не можна брехати. Ні за яких обставин. “Напівправда”, до якої частенько 

вдаються батьки, прагнучи захистити дітей від суворої дійсності, також шкідлива. 

2. Розмовляйте з дітьми, як з дорослими. Це їм подобається. Відверта розмова з 

батьками дуже важлива для Індиго. Під час такої бесіди вкладайте любов у кожне сказане 

слово. 

Якщо відносини не ладнаються з підлітком, то відверта бесіда – єдиний вихід з 

ситуації, що склалася. Можливо, розмова буде не найприємнішою, але вислухайте все, що 

скаже дитина. Не дратуйтеся, не виправдовуйтеся і не читайте нотацій. Коли говорить 

дитина – ви чуєте саме життя, згодні ви з цим чи ні. Якщо щось не подобається, дихайте 

глибше і продовжуйте слухати і вчитися. Адже це якраз той випадок, коли “вустами 

немовляти глаголить істина”. 

3. Індиго потрібно поважати. Відомо, що всі діти, які стріляли в своїх товаришів по 

навчанню в американських і японських школах, були з Індиго. Також відомо, що серед 

них не було дітей, які мали б батьків за друзів і рівне право голосу вдома. 

Усі ми повинні зрозуміти, що нові діти прийшли сюди, щоб багато чому нас навчити, і 

якщо ми зможемо навчитися бачити світ їхніми очима, все в нашому житті зміниться на 

краще. 

Наталія Самойленко. –  Доступно на сайті www.zs.com.ua  [9, с.83-85]. 
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     Результат практикуму: студенти повинні засвоїти завдання та зміст виховання особистості, основні психологічні механізми 

виховання, принципи індивідуального підходу до організації виховного процесу, показники та критерії вихованості особистості. 

     

    Форми контролю за модулем: колоквіум, моделювання та розігрування конкретних педагогічних ситуацій, робота в малих групах, 

участь у “мозковому штурмі”, круглий стіл, діалого-дискусійна бесіда, інтерактивний виступ (міні-лекція) з подальшим 
коментуванням, рефлексивний діалог, співбесіда за матеріалами опорної  схеми,  перевірка виконання завдань самостійної роботи в 

зошитах, оголошення доповідей, повідомлень, виступ зі звітом, перевірка правильності “ключів” до тестових завдань, фокус-група. 
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Тема: ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 І ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 

БЛОК ТЕОРЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

 

І. ЗАСВОЄННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ 

 

1.1. Питання, які виносяться на обговорення 

1. Загальна характеристика педагогічної діяльності. Психологічний зміст та 

характеристика функцій педагогічної діяльності 

2. Психологічна структура педагогічної діяльності. Мотивація педагогічної 

діяльності 

3. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності. Спрямованість особистості вчителя. 

Педагогічні вміння  

4. Педагогічні здібності як умова ефективної педагогічної діяльності. Структура 

педагогічних здібностей  

     5. Психологія особистості вчителя. Професійна самосвідомість вчителя. Професійна 

компетентність 

     6. Психологія стилів педагогічної діяльності 

     7. Педагогічне спілкування. Стилі педагогічного спілкування 

     8. Психологічний клімат у педагогічних та учнівських колективах. Способи 

запобігання та конструктивного розв’язання конфліктів. Основні причини конфліктів в 

системі “вчитель – учень” 

 

1.3. Теми доповідей і рефератів (ІНДЗ) 

 
1. Комунікативна компетентність педагога 

2. Професіоналізм учителя у педагогічному спілкуванні 

3. Діалог і монолог в педагогічному спілкуванні 

4. Стилі педагогічного спілкування в сучасній соціальній педагогічній психології. Своєрідність 

стилів спілкування педагога (В.О. Кан-Калик) 

5. Роль психологічного впливу в педагогічній діяльності 

6. Психологічні бар’єри у педагогічному спілкуванні 

7. Роль педагога у формуванні позитивного соціально-психологічного клімату в шкільному 

класі та педагогічному колективі 

8. Взаємодія учителя із соціальним оточенням, адаптація його до умов професійної 

діяльності 

9. Педагогічний такт і педагогічна майстерність учителя 

10. Психологія авторитету учителя в учнівському колективі  

11. Соціально-психологічні проблеми адаптації молодого вчителя до умов педагогічної 

діяльності 

12. Індивідуальність і професійна деформація педагога 

13. Педагогічна взаємодія в системі “учитель-учень”, їхня співпраця 

14. Внутріособистісні конфлікти педагога 

 

Основні поняття теми: педагогічна діяльність, функції педагогічної діяльності, 

мотивація педагогічної діяльності,  конструктивний, організаторський, комунікативний, 

гностичний, дидактичний, виховний, розвивальний, мобілізуючий компоненти 

педагогічної праці, педагогічні, академічні, дидактичні, гностичні здібності, 

комунікативна спрямованість особистості вчителя, педагогічні вміння, педагогічні здіб-

ності, стиль педагогічної діяльності, педагогічне спілкування, стилі педагогічного 

спілкування, конфлікти. 
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ІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НАД ТЕМОЮ 

 

Папка ІІ.1.  Загальна характеристика педагогічної діяльності   

 

Файл 1. Дайте загальну характеристику педагогічної діяльності. У чому полягає роль 

педагогічної праці, яке її місце у розвитку суспільства? Що складає  психологічний зміст 

педагогічної діяльності? 

Назвіть цілі педагогічної діяльності вчителя [1, с. 382-384; 10, с. 231-233; 16, с.324-330; 

393-398; 18, с. 315-329]. 

 

Крок 1. 

Проаналізуйте пропоноване психологічне визначення педагогічної діяльності з 

погляду його змістовної адекватності. 
А педагогічна діяльність –   це створення таких зовнішніх обставин, які дозволяють 

опосередковано впливати на свідомість, почуття, вчинки людини 

Б педагогічна діяльність –   це оволодіння педагогом кращими зразками, еталонами та 

рівнем педагогічної діяльності, педагогічного спілкування, професійної поведінки, що 

забезпечує високі результати навченості, вихованості і розвитку учнів 

В педагогічна діяльність –  це цілеспрямований виховуючий та навчаючий вплив 

вчителя на учнів з метою особистісного, інтелектуального та діяльнісного його розвитку, а 

також основа його саморозвитку та самовдосконалення 

 

Крок 2. 

Вкажіть групу, до складу якої входять важливі ознаки педагогічної діяльності.  
А інтегративність, багаторівнева взаємодія,  емоційна депривація, негативна установка 

на підставі минулого досвіду спілкування, психолого-педагогічна культура 

Б рефлексія, поліфункціональність,  гіперсоціалізованість, егоцентризм, критичність 

В поліфункціональність, варіативність, рефлексія, інтегративність, багаторівнева 

взаємодія, соціальна відкритість 

 

Крок 3. Діяльність вчителя як організаційно-управлінська діяльність має суттєві 

характеристики.  

Установіть відповідність ознак педагогічної діяльності та їх змістових виявів у 

процесі роботи вчителя   
Суттєві ознаки 

педагогічної 

діяльності 

Характеристики вияву у роботі вчителя 

А багатовимірність 

 

Б однозначність 
 

В оперативність і не 

прогнозованість 

1 у різних, часто непередбачуваних подіях і ситуаціях, учитель повинен негайно сприйняти, подумки 

оцінити величезний обсяг інформації, яка надходить, і вчасно на неї відреагувати. Процес обміну 

інформацією з учням відбувається постійно 
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Г публічність 
спілкування 

 

 
Д співробітництво 

 

Е цілеспрямованість 
 

Є  вмотивованість 

 
Ж предметність 

2 кожну дію чи висловлювання вчителя і учнів оцінює оточення. Педагог завжди почувається “як на 
сцені”. Учні стежать, чи правильно він оцінює їхні знання і поведінку, чи справедливо діє в певній 

ситуації 

 
3 усі завдання, які постають перед класом, можна успішно розв'язати лише шляхом організації 

взаємодопомоги учнів  

 
4 спонуки вчителя до здійснення педагогічної діяльності 

 

5 у процесі роботи вчитель враховує мотиви поведінки, можливості і здібності школярів,  шукає до 
кожного індивідуальний підхід. Він вчить кожного учня систематично і повноцінно готувати уроки, 

виконувати різні за складністю завдання, відповідально ставитися до доручень, працювати над собою, 

розвивати свої пам'ять і мислення 
 

6 взаємодія вчителя з учнями з метою передачі знань зі свого предмету, виховний вплив на вихованців, 

налагодження конструктивних взаємин із батьками школярів 
 

7 учитель ставить і реалізує мету навчання і виховання школярів, формування у них системи 

цінностей, світоглядних позицій моральності тощо 
 

8 проводячи урок, учитель пояснює новий матеріал, стежить за увагою і роботою учнів, контролює 

бюджет часу, вибирає, хто буде відповідати на поставлене запитання тощо 

     Відповідь: А__, Б__, В__, Г__ , Д__ , Е__, Є___, Ж___ . 

 

     Крок 3. 

     Установіть відповідність між  поняттями та їх тлумаченням. 
 

 Психологічний 

зміст педагогічної 

діяльності 

 Тлумачення понять 

А  мотиви 
 

Б  предмет 

 
В  засоби 

 

Г продукт 
 

Д  результат 

1 індивідуально сформований досвід учня, його 
морально-етичний, естетичний та інші види досвіду 

 

2  спонуки до вияву активності у напрямку досягнення 
поставлених цілей 

 

3 організація навчальної діяльності учнів 
 

4  досягнення мети щодо індивідуального та  

особистостісного розвитку учня, його вдосконалення 
 

5   наукові знання, носіями яких є самі педагоги, тексти 

книг і посібників, персональні комп’ютери, пояснення, 
показ, спільна робота з учнями тощо 

     Відповідь: А__, Б__, В__, Г__ , Д__  . 

 

Крок 4. 

Установіть взаємозв’язок рівнів продуктивності педагогічної діяльності, її домінуючих 

мотивів та центрацій (смислових ієрархій інтересів учасників педагогічної системи), 

рівнями педагогічної майстерності вчителя (Див. Додаток А ). 

 

Крок 5. 

Назвіть групу, в якій наведені характеристики найвищого рівня продуктивності 

педагогічної діяльності. 

А вчитель переказує учням те, що знає сам; пристосовує своє повідомлення до 

особливостей аудиторії 

Б педагог здійснює системне моделювання знань учнів, володіє стратегіями 

формування необхідної системи навичок, умінь учнів 

В учитель здійснює системне моделювання діяльності і поведінки учнів;  володіє 

стратегіями перетворення свого предмету на засіб формування особистості учня, його 

потреб у самовихованні, самоосвіті, саморозвитку 

Г педагог володіє стратегіями навчання учнів, знаннями, навичками, уміннями з 

окремих розділів курсу (формулювати педагогічну мету, усвідомлювати шуканий 

результат, підбирати систему і послідовність включення учнів у навчально-пізнавальну 

діяльність) 
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Крок 6. Виберіть правильну відповідь. 

Репродуктивний рівень результативності діяльності вчителя характеризується 

тим, що... 
А педагог може пристосувати свої повідомлення до особливостей аудиторії 

Б учитель вміє переказати іншим те, що знає сам 

В учитель володіє стратегіями формування необхідної системи знань, умінь і навичок 

учнів зі свого предмета 

       Г педагог володіє стратегіями перетворення свого предмету на засіб формування 

особистості учня 

     

      Папка ІІ.2. Структура педагогічної діяльності [10, с. 233-236; 16, с.330-333; 18, с. 

321-326]. 

    Файл 1. Проаналізуйте  компоненти психологічної структури педагогічної діяльності. 

Охарактеризуйте їх. 

      

       Крок 1.  Установіть відповідність функціональних компонентів педагогічної 

діяльності  (за Н.В. Кузьміною)  та їхніх змістових характеристик 
Функціональні 

компоненти 

педагогічної 

діяльності 

Характеристики вияву у роботі вчителя 

А  гностичний 

 

Б  проективний 
 

В  конструктивний 

 
Г організаційний  

 

Д  комунікативний 

1 забезпечує реалізацію основних тактичних цілей у діяльності вчителя: планування власної роботи і 

діяльності учнів, структурування і дозування навчального матеріалу, розподіл його за ступенем склад-

ності, добір конкретного  
змісту для певних навчальних тем, вибір форм проведення уроку, використання різних технічних 

засобів навчання тощо 

 
2  виявляється у здатності вчителя вміло організовувати свою і учнівську діяльність на уроці, 

умінні керувати різною діяльністю учнів: груповою та індивідуальною, гуртковою та факультативною. 

Педагог повинен уміти виготовляти наочні посібники, створювати банк комп'ютерних даних тощо 

 

3 передбачає вміння вчителя налагоджувати педагогічно доцільні контакти, розкривати перспективні 

напрями розвитку особистості дітей, знаходити у кожного учня сильні сторони розвитку, викликати 

повагу до себе, запобігати виникненню конфліктних ситуацій, а в разі їх виникнення – швидко 

знаходити шляхи залагодження 

 
4  виявляється у створенні перспективної мети навчання і виховання,  розв'язуванні актуальних 

проблем, враховуючи їх значущість у майбутньому, плануванні послідовності викладу навчального 

матеріалу, передбаченні певних труднощів та пошуків  ефективних шляхів їх успішного подолання 
тощо 

 

5  система знань і вмінь учителя, які становлять основу його професійної діяльності, тобто знання свого 
навчального предмета, методики його викладання, засобів педагогічної комунікації, індивідуально-

психологічних якостей учнів та особливостей їхньої пізнавальної діяльності тощо 
 

     Відповідь: А__, Б__, В__, Г__ , Д__  . 

 

Крок 2.   

Знайдіть ПОМИЛКОВО внесений компонент у структуру педагогічної діяльності: 

 а) цілі і завдання; б) продукт педагогічної діяльності; в) педагогічні засоби і способи 

розв’язання завдань; г) онтогенез; д) результат педагогічної діяльності; е) мотиви і 

предмет. 

 

Крок 3.  Мотиви педагогічної діяльності 
У чому полягає своєрідність мотивів педагогічної діяльності? 

Розкажіть про свої мотиви обрання професії вчителя.  

Які мотиви, на Вашу думку, спонукають вчителя до продуктивної педагогічної 

діяльності (інтерес до роботи, розуміння обов’язків, почуття відповідальності за якість 

навчання і виховання дітей, бажання допомогти їм у засвоєнні навчального предмета, 

пробудити в них інтерес до знань, сформувати допитливість, розвивати здібності тощо). 
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Крок 4.   
Мотиваційна сфера педагога може бути інтерпретована в термінах центрації за  

А.Б. Орловим [24]. На його думку особистісна центрація вчителя є “інтегральною та 

системно-утворюючою” характеристикою діяльності педагога. Характер центрації 

визначає стиль, відношення, соціальну перцепцію вчителя. 

Виділяється 7 основних центрацій, які можуть домінувати у педагогічній діяльності в 

цілому, чи в окремих, конкретних ситуаціях: егоїстична (на інтересах свого “Я”); 

бюрократична (на інтересах адміністрації, керівництва); конфліктна (на інтересах колег); 

авторитетна (на інтересах, запитах батьків учнів); пізнавальна (на вимогах навчання та 

виховання); альтруїстична (на інтересах, потребах учнів); гуманістична (центрація 

вчителя на інтересах (проявах) своєї сутності та сутності інших людей (адміністрації, 

колег, батьків, учнів). 

Проаналізуйте кожну центрацію, наведіть приклади спостережень або власного 

досвіду.   

      Яка центрація педагога, на вашу думку, відтворює реальність традиційного 

навчання? Яка центрація є найбільш прогресивною? Розкрийте сутність гуманістичної  

центрації вчительської діяльності. 

      

      Крок 5.   

Підготуйтеся до дискусії з теми “Мотив влади в діяльності педагога” (Див. Блок 

практичної досконалості, файл 3). 

 

Папка ІІ.3. Учитель як суб’єкт педагогічної діяльності  

[16, с.337-344; 18, с. 329-337]. 

 

Файл 1.  

У чому суть педагогічної спрямованості особистості вчителя? 

Ознайомтеся із видами спрямованості особистості вчителя (істинно-педагогічна, 

формально-педагогічна, хибно-педагогічна (оманлива) [16, с.355-356; 18, с. 330-332]. 

Справжня педагогічна спрямованість полягає у стійкій мотивації на формування 

особистості учня засобами предмета, який він викладає, на формування потреби учня у 

знанні, носієм якого є педагог, на переструктурування цього предмета з урахуванням 

вікових та індивідуальних можливостей. 

Формальна педагогічна спрямованість виявляється у відсутності адекватної мотивації 

міжособистісної взаємодії, переживань за результати своєї діяльності, неврахуванні нових 

та індивідуальних особливостей школярів. Учитель формально виконує свою професійну 

роль. 

Оманлива педагогічна спрямованість особистості вчителя характеризується 

відсутністю потреби у міжособистісних контактах, байдужим ставленням до учнів, 

незацікавленістю у результатах їхнього навчання, виховання і розвитку. Педагог не займає 

професійну позицію у своїй діяльності, його основні інтереси знаходяться поза сферою 

педагогічної діяльності [16, с.355-356]. 

Наведіть приклади видів спрямованості особистості вчителів із власних 

спостережень. 

Файл 2. 

Дайте характеристику основних груп педагогічних умінь, якими повинен володіти 

вчитель (за А. Марковою) 

[1, с. 389-392; 10, с. 243-245; 18, с. 337-340]. (Див. Додаток Б) 
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Папка ІІ. 4. Педагогічні здібності 

 

Файл 1. 
Що таке педагогічні здібності? Представте структуру педагогічних здібностей. Назвіть 

види педагогічних здібностей (за В.А. Крутецьким). Як  співвідносяться педагогічні 

здібності та педагогічні уміння? 

Охарактеризуйте складові структури педагогічних здібностей [1, с. 384-388; 10, с. 238-

242; 16, с. 344-347; 18, с. 340-346]. (Див. Додаток В). 

 

Крок 1. 

Знайдіть помилково внесений компонент до системи основних педагогічних 

здібностей: а) дидактичні; б) академічні; в) перцептивні; г) мовленнєві; д) імбецильні;  

ж) організаторські; з) авторитарні; к) комунікативні; л) прогностичні. 

 

Крок 2. 

Установіть відповідність між  видами педагогічних здібностей та їхнім 

тлумаченням. 
 

  Педагогічні 

здібності 

 Тлумачення змістового наповнення здібностей 

А   дидактичні 
 

Б   академічні 

 
В організаторські 

 

Г комунікативні 
 

Д  перцептивні  

 
Е авторитарні 

(сугестивні) 

 

Є  мовленнєві 

 

 
 

 

 

1  здібності  до спілкування з дітьми, встановлення правильних взаємовідносин з учнями, батьками, 
колегами, наявність педагогічного такту 

 

2 здібність доступно, цікаво передавати школярам учбовий матеріал,  здійснювати керівництво 
пізнавальною діяльністю учнів 

 

3  здібності до оволодіння інформацією відповідної галузі знань, певним навчальним предметом, який 
викладає вчитель 

 

4   здібність проникати у внутрішній світ дитини, психологічна спостережливість, розуміння психічних 
станів учнів 

 

5   вміння організувати діяльність учнів, учнівський колектив, навчальний процес, свою власну діяльність 

 

6 здатність учителя до безпосереднього емоційно-вольового впливу на учнів, уміння завойовувати у них 

авторитет 
 

7 здібності чітко висловлювати свої думки і почуття за допомогою мовлення, міміки, пантоміміки  

     Відповідь: А__, Б__, В___, Г__ , Д__, Е__, Є__  . 

 

Крок 3. 

Вставити пропущені слова та пояснити твердження 

 

Поєднання психічних властивостей особистості, що забезпечують досягнення високих 

результатів у навчально-виховній роботі з дітьми – це …   …    . 

 

Особлива здатність педагога, яа виявляється у передбаченні наслідків своїх дій, у 

виховному проектуванні особистості учня, пов’язаному з уявленням про те, що з учня 

вийде у майбутньому  – це  …   здібності або прояви  ...  уяви. 

 

Якщо здатності педагога виявляються у вибірковій чутливості до способів згуртування 

учнів у групі, успішному створенні учнівського колективу, здатності залучати дітей до 

розв’язання складних групових завдань, то у нього добре сформовані … здібності. 

 

Якщо педагог здатен уважно слідкувати за змістом та формою викладу (чи думки учня) 

і одночасно тримає у полі зору всіх учнів, чутливо реагує на ознаки втоми, неуважності, 

непорозуміння, помічає порушення дисципліни, і, врешті решт слідкує за своєю 

поведінкою, то у нього є здібність до  ...  уваги. 
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Крок 3. 
Як взаємопов'язані дидактичні та академічні здібності? Чи може йтися про високий 

рівень реалізації дидактичних здібностей, якщо рівень розвитку академічних низький? 

 

 Папка ІІ.5. Психологія особистості вчителя 

 

Файл 1. Визначте основні суб’єктивні властивості, які повинен мати вчитель  

[10, с.237-238; 16, с. 352-359; 18, с. 332-334]. 

 

Файл 2. Ознайомтеся з блоками якостей узагальненої професіограми вчителя.  

Блоки якостей: 1) педагогічна спрямованість особистості (любов до дітей, психологічна 

готовність до вчительської праці, психологічно-педагогічна культура тощо);  

2) особливості пізнавальної сфери педагога (педагогічна і психологічна спостережливість, 

здатність довільно концентрувати і розподіляти увагу; творча спрямованість уяви; 

логічність мислення, здатність переконувати, чуття нового, гнучкість розуму; культура 

мовлення, багатство словникового запасу тощо); 3) педагогічний вияв емоційно-вольової 

сфери, виразність і прозорість почуттів, “сердечність розуму” (здатність свідомо керувати 

емоціями, регулювати свої дії, поведінку, володіти собою; терплячість, самостійність, 

рішучість, вимогливість, організованість і дисциплінованість); 4) характерологічні і 

типологічні особливості педагога (сила, врівноваженість і рухливість нервово-психічних 

процесів; комунікативність; педагогічний оптимізм, гуманність; об'єктивність в 

оцінюванні учнів і самооцінюванні; схильність до громадської діяльності); 5) 

протипоказання до педагогічної роботи (дисгармонійна Я-концепція, виражена 

неврівноваженість, піддатливість гнітючим настроям, підвищена дратівливість; дефекти 

мови, органів слуху і зору; серцево-судинні захворювання; акцентуації характеру, 

неврози, психози тощо). 

 

Найсприятливішими для педагогічної діяльності якостями вчителя є емоційна стійкість, 

адекватна Я-концепція (висока адекватна самооцінка, задоволеність собою, прийняття 

соціальних норм, адекватна взаємодія із соціумом), схильність до творчості, 

експериментування, професійна майстерність. Несприятливі якості педагога: невротизм, 

авторитарні і параноїдальні тенденції, комплекс неповноцінності, надмірна сенситивність 

і гіперсамоконтроль [16, с. 360-361]. 

 

Проаналізуйте свої власні особистісні якості й зіставте їх з вимогами суспільства до 

особистості вчителя. 

Охарактеризуйте рівень розвитку у себе ерудиції, інтуїції, спостережливості, 

оптимізму, винахідливості, передбачення, рефлексії,  психологічної та педагогічної 

компетенції. 

 

Файл 3. 
Дослідники виокремлюють глобальні характеристики педагога, де критеріями є 

уявлення про себе, оточення, мету і завдання власної діяльності [15, с.  294]:  

1. Позитивні характеристики: 1) емоційна стабільність, особистісна зрілість і 

соціальна відповідальність; 2) здатність виявляти інтерес та доброзичливість до співроз-

мовника; 3) сприяння розумовому і особистісному зростанню учнів; 4) адекватність у 

сприйнятті навколишньої дійсності, упевненість у собі, урівноваженість. 

Для цього необхідно: 1) уміти імпровізувати в навчально-виховних ситуаціях;  

2) мати здатність до емпатії, сенситивність до потреб учнів; 3) уміти надати викладанню 

матеріалу особистісної колоритності; 4) володіти стилем неформального спілкування, де 

домінують усні, а не письмові контакти; 5) подолати бажання самостверджуватися 

шляхом демонстрування влади або культивування пошани до власної персони (“доступ до 
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тіла”); 6) культивувати неформальний стиль спілкування, який звільняє від фальшивої 

ролі всезнайка і спонукає обирати складну, але правдиву роль людини, яка може 

помилятися (Ш. Амонашвілі). 

2. Негативні характеристики (як ознаки непрофесійності, які практично не мають 

шансів на нейтралізацію, оскільки є виявом власної, часто вже сформованої світогляднеої 

позиції): 1) байдужі, схильні насміхатися з учнів, через що в тих руйнується почуття 

безпеки, підриваються творчі сили (Р. Бернс); 2) сприймають дітей через призму власних 

тривог, страхів, незадоволених потреб, вводячи в аналогічні стани, що призводить до 

потенційного протистояння, а отже, реальних конфліктів; 3) негативно реагують на учнів, 

які до них не дослухаються (“не люблять”); 4) використовують будь-яку можливість для 

створення учням труднощів, оскільки це не дозволяє їм “розслабитися” (труднощі 

особистісного тилу – залякування, погрози тощо); 5) стимулюють до праці, здебільшого з 

використанням провини за допущені помилки; 6) конструюють навчальну діяльність з 

пріоритетністю конкурентних змагань (протиставлення учнів шляхом використання 

досягнень або прорахунків у позанавчальній діяльності не стільки за ставленням до 

навчання, скільки за інтелектуальним розвитком); 7) дозволяють нечесну поведінку учнів 

(під час виконання контрольних, самостійних робіт тощо): 8) прагнуть встановити 

жорстку дисципліну, застосовуючи покарання непропорційно до провини. 

 

 Проаналізуйте наведені характеристики з погляду актуальності їх виявів у реальній 

педагогічній практиці. 

 

Файл 4. ІНДЗ 

Що таке педагогічне мислення вчителя? [16, с. 362]. 

Що таке педагогічна рефлексія? Як вона виявляється у педагогічній діяльності? 

 

Папка ІІ.6. Стиль педагогічної діяльності 

 

Файл 1 . Що таке стилі педагогічної діяльності?  [1, с. 392-395; 16, с. 348-352; 18 с. 361-

368].  

 

Крок 1. 

Вставити пропущені слова 
Стиль діяльності педагога – індивідуальна система прийомів і методів роботи, що дає 

змогу вчителю, орієнтуючись на індивідуальні психологічні особливості учнів, досягати 

оптимальних показників у   …   і    …  . 

 

Крок 2. 
Розкрийте основні характеристики стилів педагогічної діяльності за способом 

управління учнівською групою [1, c.393-394; 16, с.351-352; 18, с. 366-367].   

(Див. Додаток Г). 

 

Крок 3. 

Охарактеризуйте індивідуальні стилі педагогічної діяльності, які скорочено позначають 

так: ЕІС; ЕМС; РІС; РМС (за А. Марковою) [1. с. 394-395; 16, с. 349-350; 18, с. 361-368].   
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Крок 4. Установіть відповідність типу індивідуальних стилів та деяких 

характеристик їх вияву у діяльності вчителя 

 
Функціональні 

компоненти 

педагогічної 

діяльності 

Характеристики вияву у роботі вчителя 

А   емоційно-

імпровізаційний 

стиль 
(ЕІС) 

 

Б   емоційно-
методичний стиль 

(ЕМС) 

 
В   

розмірковувально-

імпровізаційний 
стиль 

(РІС) 

 
Г  

розмірковувально-

методичний стиль 
 (РМС) 

1  педагог не завжди може забезпечити високий темп роботи учнів, варіювання прийомів і методів 

навчання. Нечасто застосовує колективні методи роботи. Під час опитування допомагає учням зв’язно і 

детально побудувати свою розповідь 
 

2   учитель на уроках розглядає складніший матеріал, а легший задає на самостійне домашнє 

опрацювання. Намагається активізувати учнів не зовнішньою привабливістю навчального предмета, а 
пробудженням до нього стійкого інтересу. Притаманна висока оперативність у роботі, часто змінює 

види роботи на уроці, практикує колективне обговорення проблем 

 
3  педагог виявляє значну консервативність у використанні засобів і способів педагогічної діяльності. 

Має високий методичний рівень, проте надає перевагу репродуктивній діяльності учнів, колективні 

обговорення проводить нечасто. Опитує незначну кількість учнів, дає багато часу на відповідь, 
особливу увагу звертає на дітей, які відстають 

 

 
4   учитель для розгляду на уроці вибирає найбільш цікавий матеріал, а менш цікавий, хоч і важливий, 

задає учням для самостійного опрацювання. Опитування проводить у швидкому темпі, виявляє 

нетерпіння, не чекає доки учень сформулює відповідь    

     Відповідь: А__, Б__, В__, Г__ . 
 

 

Крок 5. Виберіть правильну відповідь. 

За демократичного стилю педагогічної діяльності вчитель: 

А контролює виконання вимог, використовує свої права без врахування дій і думок 

учнів, не обґрунтовує власних дій; учні втрачають активність, мають низьку самооцінку; 

Б враховує думки школяра, заохочує його до самостійних суджень, сприяє формуванню 

у дитини високої самооцінки; підтримує самостійність суджень, враховує не тільки успіш-

ність, але і особистісні якості учнів 

В ухиляється від прийняття самостійних рішень, виявляє нерішучість; у класі нестійкий 

мікроклімат, замасковані конфлікти 

 

Крок 6. Виберіть правильну відповідь. 

За ліберального стилю педагогічного спілкування: 

А вчитель уникає прийняття рішень, передаючи ініціативу учням, колегам; справи в 

групі ідуть самі по собі 

Б учитель одноосібно приймає рішення, установлює жорсткий  контроль за виконанням 

своїх вимог 

В учитель залучає учнів до прийняття рішень, ураховує їхні думки, заохочує 

самостійність 

 

Крок 7. Виберіть правильну відповідь. 

Для авторитарного стилю спілкування вчителя з дітьми характерні такі ознаки: 

А діти і дорослі діють самі по собі; відсутня дисципліна, продуктивна взаємодія з 

учнями 

Б різкі вимоги, часто у грубій формі; погроза, похвала, покарання мають суб'єктивний 

характер 

      В вимоги педагога спокійні, діловиті; звертання приятельське; спілкування завжди має 

особистісний  підхід. 

 

Крок 8. Виберіть правильну відповідь. 

За авторитарного стилю педагогічної діяльності учень розглядається як: 

А рівноправний партнер, якого залучають до прийняття рішень 
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Б об'єкт самодіяльності, який може робити все, що заманеться 

В  об'єкт педагогічного впливу, виконавець наказів та повчань 

   

Папка ІІ.7. Педагогічне спілкування  

 

Файл 1. Що таке педагогічне спілкування? Розкрийте поняття “стиль педагогічного 

спілкування” (Див. Додаток Д). [18, с. 368-372]. 

 

Крок 1. Виберіть правильне твердження. 

У чому полягає психологічна сутність поняття  “педагогічне спілкування”?  

А педагогічне спілкування вихователя з вихованцем полягає у забезпеченні таких умов 

діяльності, за яких би діти розуміли педагога 

Б педагогічне спілкування –  це професійне спілкування викладача з учнями на уроці і 

поза ним, спрямоване на створення  сприятливого психологічного клімату та досягнення 

спільної мети 

В під педагогічним спілкуванням варто розуміти такі дії вихователя, які спрямовані на 

досягнення бажаних результатів у системі формування здорової особистості 

 

Крок 2. Виберіть правильну відповідь. 

Вироблення в процесі діяльності стійкої форми застосування певних способів і 

засобів взаємодії з учнями називається: 

А позиція у спілкуванні 

Б сукупність знань про спілкування 

В стиль педагогічного спілкування 

Г бар’єрами спілкування 

 

 Файл 2. Прокоментуйте стилі педагогічного спілкування (за В. Кан-Каліком)   [18, с. 

373-376]. (див. Додаток Д ) 

 

 Крок 1. 

 Вставити пропущені слова та пояснити твердження. 

Педагогічне спілкування – форма  … взаємодії вчителя з учнем, його батьками і 

колегами по роботі, в якій реалізуються наперед визначені педагогічні функції і яка 

спрямована на інтелектуально-особистісне … учня. 

Важливо прагнути не до незаперечної поведінки – тиші й порядку, а до дисципліни 

творчої, спрямованої на оволодіння знаннями, вміннями і навичками, інакше кажучи, до 

свідомої поведінки. І у боротьбі за душі тихонь і наклепників не остання роль належить 

мудрому   ...   з цим колом учнів  [24, с. 186]. 

 

Файл 3. Познайомтеся із стадіями взаємодії педагога і учня. 
Взаємодія педагога та учня, як правило, проходить такі стадії: 

1) досягнення згоди, що передбачає нейтралізацію настороженості, тривожності 

партнера, пошук того, що об'єднує. Педагог та учень прагнуть з'ясувати те, що їх цікавить, 

домогтися узгодженості у міркуваннях і висновках; 

2) пошук спільних інтересів. На цій стадії важливо нагромадити все, що підкреслює 

близькість, схожість позицій; 

3) взаємне прийняття особистісних якостей і принципів. До цього етапу спілкування 

вже набуло позитивних ознак, що дає підстави для пошуку ґрунтовнішої основи 

поглиблення стосунків; 

4) виявлення якостей, які створюють загрозу для взаємодії. Вона характеризується 

настороженістю підлітка, яка суттєво знижується; відсутністю страху щодо розкриття 

своїх тривог; погодженням із думкою стосовно наявності у підлітка негативних якостей; 
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5) перехід до реалізації головної мети – виховного, навчального і розвивального 

впливів; 

6) узгодженість взаємодії, яка дає змогу розпочати принципову розмову про проблеми. 

На цій стадії негативні установки вже нейтралізовано, взаємної довіри досягнуто; 

з'являються можливості для розмови без побоювання бути незрозумілим, неупереджено 

сприймати аргументи партнера; відсутні особистісні конфлікти і психологічні бар'єри  [16, 

с. 339]. 

Наведіть приклади стадій взаємодії педагога і учня у реального педагогічному процесі. 

 

Файл 4.  ІНДЗ 

Виявіть особливості педагогічного спілкування. За яких умов педагогічне спілкування 

здійснюється ефективно?  

Від чого залежить ефективність педагогічного спілкування?  

Охарактеризуйте психологічні бар'єри спілкування вчителя [18, с. 376-381]. 

У чому полягають функції педагогічного спілкування? 

 

Крок 1. Виберіть правильну відповідь. 

Назвіть групу, в якій правильно  перераховані функції педагогічного спілкування.  

А пізнання особистості та її формування, обмін інформацією, організація діяльності, 

організація міжособистісної взаємодії, співпереживання, самоутвердження 

Б перетворення продуктів суспільного пізнання на акт індивідуального пізнання, 

організація когнітивної діяльності, безпосереднє чуттєве ознайомлення з навчальним 

матеріалом 

В перетворення школяра з об'єкта навчання і виховання на суб'єкта самонавчання, 

самовиховання, саморозвитку  

 

Папка ІІ. 8. Психологічний клімат у педагогічних та учнівських колективах  

Файл 1.   Підготуйте доповідь 
Психологічний клімат у педагогічних та учнівських колективах (Див. Додаток Е). 

Способи запобігання та конструктивного розв’язання конфліктів. 

Основні причини конфліктів в системі “вчитель – учень” [18, с. 384-388].  

(Див. Додаток Є). 

 

ІІІ. БЛОК ПРАКТИЧНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ 
 

Папка ІІІ.1. Практичне застосування знань 

 

Файл 1. Особа вчителя завжди сприймалася першокласниками з великою пошаною. Ми 

звикли сприймати це як аксіому. Проте, останнім часом дослідники виявляють зміну 

характеру взаємодії вчителя початкових класів та учнів. 

Отож, відзначаються такі особливості (В.М. Поліщук): 

1) знецінення престижності педагогічної діяльності; 

2) розкол учнівського, учительського середовищ, взаємна відчуженість; 

3) суперечність між прагненням до демократизації відносин (передусім з боку учнів) та 

домінуванням ідей директивної педагогіки; 

4) спрощені уявлення учнів про професійну педагогічну діяльність; 

5) взаємна втома, яка спричинена, зокрема, інформаційним масивом, що випереджає 

природний процес зміни поколінь; 

6) знецінення  загальнолюдських цінностей, пропагування  культу грошей, зокрема 

долара, а не пріоритетності знання, освіти в цілому; 

7) пропагування  індивідуалізму, практичного інтелекту, меркантилізму; 
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8) втрата розуміння феномену “людини” як найвищої цінності, а разом із тим – 

людського життя; 

9) зосередженість на вирішенні проблем, що пов'язані, як правило, з матеріальним 

добробутом [15, с. 290]. 

      Висловіть власну оцінку нової соціальної ситуації взаємодії вчителя та учнів. 

Спрогнозуйте результат та змоделюйте  заходи щодо виправлення кризового стану у 

сучасній педагогіці стосунків. А можливо, на Ваш погляд, не все так погано у нашому 

домі? 

 

Файл 2. Визначення характеру педагогічних впливів   
У наступних ситуаціях виберіть найбільш прийнятне для вас рішення. Оцініть, якій 

групі впливів ви віддаєте перевагу: репресивній, пасивній або конструктивній. 

Ситуація 1. Учень успішно відповів у дошки, одержав вищу оцінку, але потім учитель 

помітив у нього шпаргалку. Як  вчинити вчителеві? 

Варіанти розв’язку: 

1. Забрати шпаргалку й виправити оцінку. 

2. Зробити вигляд, що не помітив шпаргалки. 

3. Присоромити, але оцінку не виправляти. 

4. Похвалити за добре підготовлену шпаргалку. 

5. Сказати, що ця оцінка не буде враховуватися при підведенні підсумків чверті 

(півріччя, року), що її потрібно підтвердити. 

6. Висловити співчуття, що не помітили шпаргалки, але оцінки не виправляти.  

7. Висловити співчуття із приводу того, що учень не міг самостійно, без допомоги 

шпаргалки так само добре відповісти. 

 

Ситуація 2. N замучив учителя питаннями. Він задає каверзні запитання, намагаючись 

піймати вчителя на невмінні відповісти на них, на недоліку знань, ерудиції. На чергове 

питання вчитель не може відразу відповісти. Як  вчинити вчителеві? 

Варіанти розв’язку: 

1. Не відповідати на запитання N. 

2. Запропонувати відповістити на запитання на наступному занятті. 

3. Зізнатися у відсутності миттєвої відповіді на запитання, обіцяти подумати над ним. 

4. Запропонувати всьому класу відповістити на дане запитання й пообіцяти запитати 

про розв’язк  наступного разу. 

5. Вичитати N за питання не по темі, не по суті й не відповідати на нього. 

6. Жартома уникнути відповіді, по можливості наступного разу повернутися до 

питання. 

7. Похвалити N за гарне питання й пообіцяти обговорити його за наявності часу. 

 

Ситуація 3. Учитель опитує учнів щодо пройденого матеріалу в 7-му класі. Коли він 

звертається з питанням до однієї з учениць, то у відповідь одержує відмову в досить різкій 

формі: “Що ви від мене хочете?! Я не буду відповідати!”. Поведінка для даної учениці не 

характерна. Якою має бути реакція вчителя?  

Варіанти розв’язку: 

1. З'ясувати причину такої поведінки учениці. 

2. Указати на некоректність відповіді учениці, попросити підійти після уроку для 

пояснень. 

3. Проігнорувати слова учениці й звернутися з тим же питанням до іншого. 

4. Поставити  незадовільну оцінку. 

5. Не акцентувати увагу класу на даній ситуації, після уроку спробувати з'ясувати в 

учениці, що перешкодило їй відповістити на запитання. 
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6. Спокійно пожартувати: “Оленко! До чого такі емоції? Я не очікував(а), що моє 

безневинне питання тебе особисто зачепить”. 

7. Запропонувати письмово відповістити на дане запитання. 

 

Ситуація 4. Учитель повідомляє тему уроку в 10-му класі й збирається зафіксувати її 

на дошці, але, виявляється, що крейда не пише. При більш уважному розгляді виявилося, 

що замість крейди в нього в руках пофарбований дерев'яний брусок.  Як вчинити 

вчителеві? 

 

Варіанти розв’язку: 

1. Обуритися й відмовитися записувати на дошці тему уроку, необхідні пояснення 

диктувати усно. 

2. Почати з'ясовувати, хто це зробив, щоб покарати винного. 

3. Посміятися дотепному жарту й запропонувати кому-небудь принести нормальну 

крейду. 

4. Змінити передбачену спочатку форму проведення уроку, виключивши пояснення на 

дошці, і запропонувати через якийсь час кому-небудь із учнів  дати письмову відповідь на 

дошці. 

5. Дати перевірочну письмову роботу. 

6. Не акцентувати увагу на ситуації й запропонувати принести іншу крейду [26, с. 100-

102]. 

  

Файл 3. Дискусія 

Охарактеризуйте ознаки мотиву влади, підготуйтеся до проведення дискусії [18, с. 328]. 

 

Дискусія “Мотив влади у діяльності педагога” 

 

 Робота по темі. Дослідник професійних здібностей Н. А. Амінов говорить про те, що 

владу можна поділити на такі види: 

• Влада винагороди, її сила визначається ступенем задоволення вчителем потреб учня і 

залежністю від цього вимог учителя до поведінки учня; 

• Влада покарання, її сила визначається очікуванням учнем міри покарання за небажані 

для вчителя дії і тим, у яку залежність від поведінки учня поставить вчитель 

незадоволення його потреб; 

• Нормативна влада. Виявляється в інтеріоризованих учнем нормах, згідно з якими 

 вчитель має право контролювати виконання певних правил поведінки і наполягати 

на їх виконанні;  

• Влада еталона. Цей вид влади заснований на ідентифікації учня і бажанні бути 

схожим на вчителя; 

• Влада знавця.  Сила цієї влади залежить від обсягу особливих знань з предмета, 

інтуїції та навичок навчання, що приписуються учнем вчителю; 

• Інформаційна влада. Має місце, коли учитель володіє інформацією, яка здатна 

змусити учня побачити наслідки своєї поведінки в новому світлі   

 

Обговорення:  

Які види влади Вам доводилося спостерігати в роботі вчителя? Хто може навести із 

свого досвіду спілкування із вчителями чи власного досвіду педагогічної взаємодії 

приклади використання цих видів влади? Які були (або можуть бути) позитивні та 

негативні наслідки використання цих видів влади? За яких умов ці наслідки можуть бути 

негативними? Позитивними? 
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Файл 4. 
Ознайомтеся із структурою псевдоавторитету. 

Структура псевдоавторитету: 

1) наслідування негативних якостей (зокрема, брутальність) керівників вищого рангу, їх 

вияв особливо стосовно тих, хто знаходиться в безпосередній підлеглості; 

2) основний стиль спілкування – окрик, наказ, безцеремонність; 

3) недооцінка думок підлеглих, стосунки з якими базуються на навіюванні страху; 

4) гоноровитість: “...Той, хто надто самозадоволений і владний, лише компенсує 

почуття неповноцінності” (Т. Шибутані); 

5) інтерес до символів влади, зовнішніх ознак успіху; 

6) психопатичні якості характеру: підозрілість, завищена самооцінка, самовпевненість; 

7) “закулісне” свідоме приниження професійних якостей колег і водночас наголошення 

на власних заслугах; 

8) присвоєння собі неіснуючих заслуг [15, с. 293] 

Як впливає наявність описаних ознак на психологічний клімат у педагогічному 

колективі?  

 

Файл 5. 

Відомий психолог Ерік Берн (“Ігри, в які грають люди. Люди, які грають в ігри”) звів 

життєві позиції людей до чотирьох типів. 

Співвіднесіть їх зі собою, поміркуйте над їхньою сутністю, скажіть, як Ви зрозуміли 

кожну з них: 

1-ша позиція: У мене все гаразд – у Вас усе гаразд. 

Позитивне ставлення до себе та до інших людей. Життя така людина вважає приємним, 

задоволена ним. Цінує добрі стосунки, контакти, схвалення своїх вчинків. Впевнена у 

собі. Чутлива, викликає довір'я, спокійна. 

2-га позиція. У мене все гаразд – у Вас не все гаразд. 

До себе ставиться позитивно, інших вважає недосконалими, гіршими (їм не вистачає 

розуму, порядності, правдивості тощо). Вважає, що домінує над іншими і це демонструє. 

Має зарозумілий вигляд. Таких зазвичай не люблять. Має високу самооцінку, важка у 

спілкуванні, ненавидить інших, перебільшує свою роль у роботі. 

3-тя позиція. У мене не все гаразд – у Вас усе гаразд. 

Вважає себе слабкою, виділяє недоліки, через які вона поступається іншим. Не дуже 

подобається собі, тому що концентрує увагу на своїх слабкостях та невдачах (серед них і 

уявних). Дивиться на інших найчастіше знизу вгору. Не впевнена в собі. Неініціативна, 

недооцінює своєї ролі в роботі, піддається стресам. 

4-та позиція. У мене не все гаразд – у Вас не все гаразд. 

Цінує низько себе та інших. Втратила віру в себе і можливість отримати задоволення 

від життя, практично будь-які контакти сприймає як сильне розчарування. Схильна до 

пригнічення. Звикла до невдач, нетворчо ставиться до роботи.  

Як Ви думаєте, яка поведінка на уроці у вчителів з різними життєвими позиціями? 

Яка поведінка необхідна для професії вчителя? Який вибір життєвої позиції має 

робити майбутній вчитель? 

Охарактеризуйте життєву позицію вчителя, яка позитивно впливає на його 

особистість і на ставлення до вихованців. Поясніть на прикладах уроку [12, с.64]. 

 

Файл 6. Психологічний аналіз педагогічних ситуацій 

      Крок 1. 

      Виберіть тактику поведінки для забезпечення продуктивного спілкування. 

Обґрунтуйте свій вибір. 

      Учитель заходить на урок у шостий клас. Учні продовжують з'ясовувати між собою 

стосунки. 
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      1. Рішуче підійду до столу, подивлюсь уважно на учнів і скажу: “Зараз же припиніть. 

Розпочався урок, а ви не готові. Як це назвати?” 

      2. Спокійно, розважливо підійду до столу, подивлюсь на дітей і м'яко посміхнуся. При 

цьому додам із зацікавленою інтонацією: “Подивіться у вікно... Який чудовий день! 

Хотілося, щоб і настрій у вас був таким же світлим, як ось цей день”. 

      3. Підійду до столу, покладу на нього книжки, журнал і скажу: “Добрий день! Сідайте. 

Хто черговий?” 

      4. Зупинюсь у дверях, із здивуванням і докором подивлюся на учнів... Скажу: “Знову 

не готові до уроку? Я вийду, а ви приведіть себе в належний стан. Тоді почнемо урок на 

повних 45 хвилин”. Вийду з класу [23, с. 287]. 

 

Крок 2. 
Якщо учень знає, як себе потрібно поводити і, незважаючи на це, порушує встановлені 

норми поведінки, необхідно заставити його себе поводити правильно. 

Проаналізуйте, як це роблять вчителі у наведених ситуаціях: 

1) Побачивши, що п'ятикласники, сміючись, передають один одному аркуші паперу, 

педагог відібрав його і, виявивши вдалу карикатуру на себе, засміявся. “Це малював 

справді художник, — з виглядом знавця сказав він, - можемо з його допомогою випускати 

стінгазету” 

2) На урок до молодого вчителя зайшов підліток у “вишукано” зав'язаному на голій шиї 

шарфі і в рукавичках, які заважали писати. Кожне заняття починалось із нудних нотацій, з 

вимог зняти шарф і рукавички і відповідних скарг: “Мені холодно”. Про інцидент дізнався 

директор. На наступному уроці зачитали наказ: “У зв'язку зі слабким здоров'ям і 

небезпекою переохолодження дозволити учневі Н. бути на уроках у шарфі і рукавичках”. 

Ситуація різко змінилася. Н. просив відмінити наказ [12, с.81]. 

 

ІV. БЛОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
  

Файл 1. Зробіть аналіз розвитку організаторського функціонального компоненту 

педагогічної діяльності при виконанні завдань навчально-виховної педагогічної практики 

 

Файл 2.  
А.І. Уманський виділив 18 типових особистісних якостей хороших організаторів: 

1) здатність “заряджати” своєю енергією інших людей; 

2) здатність знаходити найкраще призначення для кожної людини; 

3) психологічна вибірковість, здатність розуміти і правильно реагувати на психологію 

людей; 

4) здатність бачити недоліки в діях і вчинках інших людей – критичність; 

 5) психологічний такт – здатність встановити міру впливу; 

6) загальний рівень розвитку як показник кмітливості, різнобічності загальних 

розумових здібностей людини; 

7) ініціатива, як творча, так і виконавча; 

8) вимогливість до інших людей; 

9) схильність до організаторської діяльності; 

10) практичність – здатність безпосередньо, швидко і гнучко використовувати свої 

знання і досвід для розв'язання практичних завдань; 

11) самостійність, на відміну від навіюваності і наслідувальності; 

12) спостережливість; 

13) самовладання і витримка; 

14) контактність; 

15) наполегливість; 

      16) активність; 
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17) працездатність; 

18) організованість. 

 

Поясніть, як саме ці якості може реалізувати вчитель на уроках? Оцініть свої 

організаторські здібності [12, с. 71]. 

Крок 1. 

Визначте у себе як у майбутнього вчителя ступінь розвитку організаторських 

здібностей: 

1. Часто Вам удається схилити більшість своїх товаришів до прийняття ними Вашої 

думки? 

2. Завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації? 

3. Чи подобається Вам займатися громадською роботою? 

4. Якщо виникли деякі перешкоди у здійсненні Ваших намірів, чи легко Ви відступаєте 

від наміченого? 

5. Чи любите Ви придумувати та організовувати з учнями різні ігри та розваги? 

6. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які можна було б виконати сьогодні? 

7. Чи прагнете Ви добитися, щоб Ваші друзі діяли відповідно до Вашої думки? 

8. Чи правда, що у Вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання ними своїх 

обіцянок, обов'язків, зобов'язань? 

9. Часто у розв'язанні важливих справ Ви берете ініціативу на себе? 

10. Правда, що Ви погано орієнтуєтесь у незнайомій для Вас ситуації? 

11. Чи виникає у Вас роздратованість, якщо Вам не вдається закінчити розпочату 

справу? 

12. Чи правда, що Ви стомлюєтесь від довгого спілкування з товаришами? 

13. Часто Ви виявляєте ініціативу при вирішенні питань, які стосуються інтересів 

Ваших друзів? 

14. Чи правда, що Ви рідко прагнете довести свою правоту? 

15. Чи берете участь у громадському житті школи, чи маєте в цей час громадські 

доручення? 

16. Чи правда, що Ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, якщо воно не 

буде прийняте Вашими товаришами? 

17. Чи охоче Ви приступаєте до організації різних заходів для своїх колег і школярів? 

18. Чи часто Ви запізнюєтесь на ділові зустрічі, побачення? 

19. Чи часто Ви буваєте в центрі уваги своїх товаришів? 

20. Чи правда, що Ви не дуже впевнено себе почуваєте в оточенні великої групи своїх 

друзів? 

 

На кожне питання дайте відповідь “так” чи “ні”. За позитивну відповідь на питання 1, 3, 

5, 7, 9, 11, 13, 17, 19  

і негативну відповідь на питання 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 отримуєте 1 бал. 

Коефіцієнт розвитку організаторських здібностей вираховують за формулою: 

К = М:20 

де М —  кількість відповідей, що збігаються. 

Рівень розвитку організаторських здібностей: 

Низький К = 0,20 -0,55 

Нижчий від середнього К = 0,56 -0,65 

Середній К = 0,66-0,70 

Високий К = 0,71 -0,80 

Дуже високий К = 0,81 - 1,00 

      [11, с. 85-86] 
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Файл 3. Опишіть якості тактовного вчителя. 

Психолого-педагогічний такт передбачає використання вчителем таких прийомів: 

– розповідь про аналогічний вчинок; 

– звертання за “невідомою” адресою; 

– “випадкове” підслуховування; 

– дотепний жарт; відповідь, зауваження вчителя (наприклад, урок веде новий учитель 

високого зросту і дуже незграбної статури. Він добре знає предмет, веде урок впевнено та 

урівноважено. Раптом чути голос дівчини, яку прозвали “Колюча”, вона запитує: “Миколо 

Федотовичу, а які завдовжки мають бути ноги в людини?” Учитель відповів: “Рівно такі, 

щоб дістати ними до підлоги”. Обличчя дітей засвітилися усмішкою); 

–  прийом опосередкованого впливу на учня; 

– прийом визначення перспективи; 

– прийом інсценування, переключення; 

– прийом парадоксу, непоміченої образи; 

– очікування заходу впливу, опора на авторитет педагога, авансування довір'ям, 

похвалою, моральна підтримка. 

Спробуйте навести приклади використання цих прийомів на уроці [12, с. 82]. 

 

Крок 1. 

Оцініть свою тактовність. 

 Для виявлення ступеня сформованості психолого-педагогічного такту займіться 

самотестуванням, дайте відповіді на запитання анкети з твердженням “так” або 

запереченням “ні”: 

1. Чутливі Ви до образ, Ви образливий? 

2. Скоро Ви забуваєте, коли когось образили? 

3. Чи залежить Ваш настрій від зовнішніх причин? 

4. Чи схильні Ви інколи до душевних поривань, внутрішньої стурбованості? 

5. Чи енергійно відстоюєте Ви свої інтереси, коли у ставленні до Вас виявили 

несправедливість? 

6. Чи відстоюєте Ви інтереси несправедливо ображених учнів? 

7. Чи легко Ви впадаєте у гнів? 

8. Чи захищаєте Ви сторонніх людей, у ставленні до яких було допущено 

несправедливість? 

9. Чи комунікабельна Ви людина? 

10. Можете Ви сказати, що навіть за невдачі не втрачаєте почуття гумору? 

11. Чи намагаєтеся Ви змиритися з тим, кого образили? 

12. Чи робите Ви перші кроки до примирення? 

13. Чи можете Ви дати волю рукам, коли хто-небудь сердиться? 

14. Чи може трагічний фільм Вас так схвилювати, що на очах виступлять сльози? 

15. Чи легко Ви пристосовуєтесь до нових умов? 

16. Чи зможете Ви звернутися до людини, яку недолюблюєте, по-дружньому, так, що 

вона й не помітить Вашого справжнього ставлення до неї? 

17. Чи дуже переживаєте Ви від несправедливості? 

18. Ви ставитесь до майбутнього песимістично? 

19. Чи вдається Вам при спілкуванні з людьми створити певний настрій? 

20. Чи довго Ви зберігаєте почуття гніву, роздратування? 

21. Чи довгий час Ви переживаєте горе інших людей? 

22. Чи можна сказати, що Ви ставитесь до людей радше насторожено, недовірливо, ніж 

довірливо? 

23. Чи вдається Вам відволікатися від гнітючих проблем, щоб не думати про них 

постійно? 

24. Чи здійснюєте Ви раптові, імпульсивні вчинки? 
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Ключ до тесту 

Установіть, яка кількість позитивних відповідей на питання 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 

15, 16, 17, 19, 21, 23 

 і кількість негативних відповідей на питання 3, 5, 7, 13, 18, 20, 22, 24. Знайдіть суму 

цих двох показників. 

12 балів. Перша стадія розвитку такту. Такт нестійкий, його виховний вплив ще не має 

глибокої педагогічної ефективності. 

16 балів. Друга стадія розвитку такту. Значних порушень такту не спостерігається. 

Проте вчителеві не вистачає гнучкості у реагуванні на різні ситуації, які вимагають 

тонкого психологічного підходу. 

20 балів. Третя стадія розвитку такту. Такт є стійким педагогічним умінням вчителя. 

Легше встановити діловий контакт зі школярами, ніж більш складний – психологічний. 

24 бали. Четверта стадія розвитку такту. Такт є звичкою, стійкою рисою характеру 

вчителя [25]. 

 

 V. БЛОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
Файл 1. 

Розкрийте зміст поняття “професійна компетентність педагога” [18, с. 346-353]. 

Охарактеризуйте сутність поняття “педагогічна майстерність вчителя” [18, с. 353]. 

З’ясуйте, що таке авторитет учителя і від чого він залежить [18, с. 353-356]. 

Проаналізуйте особливості монологічного і діалогічного педагогічного спілкування 

[18, с. 371-372]. 

Розкрийте суть психологічних бар’єрів у педагогічному спілкуванні [18, с. 376-381]. 

 

Файл 2. ТЕСТ "ОЦІНЮВАННЯ СТИЛЮ ВЗАЄМОДІЇ"
 

 

Спробуйте визначити свою готовність до забезпечення розвитку вихованця. 

Пропонуємо у стверджувальній формі об'єктивно відповісти на запитання, які 

стосуються вашого характеру, стосунків, звичок, схильностей. Якщо твердження 

відповідає вашій поведінці і ставленням до людей, то поставте знак "+", якщо не 

відповідає — .      Намагайтесь уявити, як би вчинили ви. 

 

1. У роботі з людьми я схильний, щоб вони беззаперечно виконували мої 

розпорядження. 

2. Мене легко захопити новими завданнями, але я легко стаю байдужим до них. 

3. Люди часто заздрять моєму терпінню і витримці. 

4. У складних ситуаціях я завжди думаю про інших, а потім уже про себе. 

5. Мої батьки рідко примушували мене робити те, чого я не хотів. 

6. Мене дратує, коли дехто виявляє забагато ініціативи. 

7. Я надто напружено працюю, оскільки не можу покладатися ва своїх помічників. 

8. Коли я відчуваю, що мене не розуміють, я відмовляюся від намірів довести що-

небудь. 

9. Я вмію об'єктивно оцінити своїх вихованців, виокремивши серед них сильних, 

середніх і слабких. 

10. Мені доводиться часто радитися із своїми помічниками перш ніж віддати відповідне 

розпорядження. 

11. Я рідко наполягаю на своєму, щоб не викликати у людей роздратування. 

12. Упевнений, що мої оцінки успіхів і невдач підлеглих правильні й справедливі. 

13. Я завжди вимагаю від учнів незаперечного дотримання моїх наказів і розпоряджень. 

14. Мені легше працювати одному, аніж керувати кимсь. 

15. Багато хто вважає мене чуйним і уважним до інших людей. 
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16. Мені здається, що від колективу не варто нічого приховувати – ні доброго, ні 

поганого. 

17. Якщо я зустрічаю опір, у мене зникає інтерес до роботи з людьми. 

18. Я ігнорую колективне керівництво, щоб забезпечити ефективність 

єдиноначальності. 

19. Аби не підірвати свій авторитет, я ніколи не визнаю своїх помилок. 

20. Для ефективної роботи мені часто не вистачає часу. 

21. У відповідь на грубощі я намагаюсь віднайти реакцію, яка не веде до конфлікту. 

22. Я роблю все можливе, щоб учні охоче виконували мої вимоги. 

23. З учнями у мене тісні контакти і приятельські стосунки. 

24. Я завжди прагну будь-що бути першим у всіх починаннях. 

25. Я намагаюсь виробити універсальний стиль керівництва, який придатний для 

більшості ситуацій. 

26. Мені легше підлаштуватися під думку всього колективу, аніж виступати проти неї. 

27. Мені здається, що учнів варто хвалити за кожне, навіть незначне досягнення. 

28. Я не можу критикувати вихованця у присутності інших вихованців. 

29. Мені доводиться частіше просити, аніж вимагати. 

30. Від хвилювання я часто втрачаю контроль над своїми почуттями, особливо коли 

мені набридають. 

31. Коли б я мав можливість частіше перебувати серед вихованців, то ефективність моєї 

діяльності значно б зросла. 

32. Я інколи виявляю спокій і байдужий до інтересів та захоплень вихованців. 

33. Я надаю більш підготовленим учням більше самостійності у розв'язанні складних 

завдань. 

34. Мені подобається аналізувати і обговорювати з вихованцями їхні проблеми. 

35. Мої вихованці справляються не лише зі своїми, але й з деякими моїми 

функціональними обов'язками. 

36. Мені важче уникнути конфлікту з керівництвом закладу, аніж з вихованцями, яких 

завжди можна поставити на місце. 

37. Я завжди домагаюсь виконання своїх розпоряджень всупереч обставинам. 

38. Найскладніше для мене – втручатися в роботу людей, вимагати від них додаткових 

зусиль. 

39. Щоб краще зрозуміти вихованців, я намагаюся уявити себе на їхньому місці. 

40. Я думаю, що керівництво людьми має бути гнучким: вихованцям не варто 

демонструвати ні беззаперечної непохитності, ні панібратства. 

41. Мене більше хвилюють власні проблеми, аніж інтереси підлеглих. 

42. Мені доводиться часто займатися поточними справами і в результаті переживати 

значні емоційні й інтелектуальні навантаження. 

43. Батьки змушували мене підкорятися навіть тоді, коли я вважав це неправильним. 

44. Роботу з людьми я вважаю для себе обтяжливим заняттям. 

45. Я намагаюсь розвивати в колективі взаємодопомогу і співробітництво. 

46. Я з благородством ставлюсь до пропозицій та порад вихованців. 

47. Головне в керівництві – розподіл обов'язків. 

48. Ефективність управління досягається тоді, коли підлеглі є лише виконавцями волі 

керівника. 

49. Учні – безвідповідальні, тому їх необхідно постійно контролювати. 

50. Краще за все надавати повну самостійність колективу і ні в що не втручатися. 

51. Для ефективнішого керівництва необхідно заохочувати найбільш здібних учнів і 

суворо вимагати виконання завдань порушниками. 

52. Я завжди визнаю свої помилки й обираю більш прийнятне вирішення проблем. 

53. Мені доводиться часто пояснювати невдачі в керівництві об'єктивними 

обставинами. 
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54. Порушника дисципліни я суворо караю. 

55. У критиці недоліків учнів я немилосердний. 

56. Іноді мені здається, що в колективі я зайва людина. 

57. Перш ніж дорікати учневі, я намагаюсь його заохотити. 

58. Я добре взаємодію з колективом і враховую його думку. 

59. Мені часто дорікають надмірною м'якістю до вихованців. 

60. Коли б мої учні робили так, як я вимагаю, я б досяг значно більшого. 

 

За отриманими результатами оцінюємо стиль взаємодії. За кожен "+" поставте собі 

один бал. Підрахуйте суму балів по кожному з трьох стилів управління. 
Стиль взаємодії Номери  тверджень 

Авторитарний 1, 6, 7, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 31, 36, 37, 42, 43, 48, 49, 54,  

55, 60 

Ліберальний 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 41, 44, 47, 50, 53, 56,  

59 

Демократичний 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 39, 40, 45, 46, 51, 52,  
57, 58 

Залежно від отриманих результатів ступінь вираження буде різний: мінімальний (0–7), 

середній (8–13), високий (14–20). Якщо кількість балів мінімальна з усіх трьох показників, 

то стиль треба вважати нестійким, невизначеним [19, с. 81]. 

 

Файл 4. Визначення моделі спілкування педагога з учнями 

Методика діагностики моделі педагогічного спілкування (І. Юсупов). 

Мета: діагностика моделі спілкування педагога.  

Інструкція. Переглядаючи кожне із пропонованих питань, відзначайте символом «+» 

відповіді “так”, якщо ви з ними погоджуєтеся, і символом “ні”, якщо на питання даєте 

негативну відповідь. Постарайтеся бути щирим, тоді результат буде достовірним. 

 

Текст методика діагностики моделі педагогічного спілкування 

1. Чи потребуєте ви ретельної підготовки до виступу за відомою і неодноразово 

прочитаною темою? 

2. Чи надаєте перевагу логіці викладу емоційному виступу? 

3. Чи хвилюєтеся перед виходом віч-на-віч із аудиторією? 

4. Чи надаєте перевагу під час виступу бути за кафедрою, трибуною, перед 

мікрофоном? 

5. Чи часто використовуєте методичні прийоми, які успішно застосовувалися вами 

раніше й давали позитивний ефект? 

6. Чи дотримуєтеся заздалегідь спланованої схеми виступу? 

7. Чи часто по ходу виступу включаєте в нього несподівані приклади, ілюструєте 

сказане свіжим випадком, свідком якого ви стали? 

8. Чи утягуєте ви в обговорення питання слухачів? 

9. Чи прагнете ви розповісти якнайбільше по темі, не спостерігаючи за обличчями 

слухачів? 

10. Чи часто вдається вам у ході виступу вдало пожартувати? 

11. Чи прагнете ви виступати, не відриваючись від тексту? 

12. Чи виводить вас із рівноваги непередбачений гул і пожвавлення серед слухачів? 

13. Чи потребуєте ви досить тривалого часу (5-8 хвилин), щоб установити порушений 

контакт і привернути до себе увагу? 

14. Чи підвищуєте голос, чи робите паузу, якщо відчуєте неуважність слухаючих? 

15. Чи прагнете, поставивши полемічне запитання, самостійно на нього відповідати? 

16. Чи  прагнете ви, щоб вам по ходу виступу задавали питання? 

17. Під час виступу чи забуваєте про те, хто вас слухає? 
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18. Чи є у вас звичка обрати серед слухачів дві-три особи й стежити за їхніми 

емоційними реакціями? 

19. Чи вибивають вас із колії скептичні усмішки на обличчях слухачів? 

20. Чи зауважуєте ви під час виступу зміни в настрої аудиторії? 

21. Чи заохочуєте слухачів вступати з вами в діалог? 

22. Чи відповідаєте ви на репліки аудиторії відразу ж? 

23. Чи використовуєте ті самі жести для підкріплення своїх фраз незалежно від 

ситуації? 

24. Чи захоплюєтеся ви монологом настільки, що вам бракує відведеного часу? 

25. Чи почуваєте ви себе після виступу утомленим настільки, що не в змозі  виступити 

ще раз того ж дня? 

 
Обробка даних 

 

Моделі спілкування  Так «+» Ні «—» 

Дикторська “Монблан ” 4, 6, 11, 15, 17, 23 1, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18,  

19, 20, 21, 22, 24 

Неконтактна “Китайська стіна ” 9, 11, 13, 14, 15 1, 7, 8, 12, 16, 18, 19, 20, 21 

Диференційована увага “Локатор ” 10,14, 18, 20, 21 2, 4, 6, 13, 15, 17, 23 

Гіпореффлексивна“Глухар ” 9, 11, 15, 17, 23, 24 8, 12, 16, 19, 20, 21, 22 

Гіперрефлексивна “Гамлет” 3, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 

25 

2, 5, 6, 11, 13, 23 

Негнучкого реагування 
 “Робот ” 

1, 2, 5, 6, 13, 15, 23 7, 8, 9, 11, 16,21,24 

Авторитетна “Я сам ” 5, 10, 14, 15, 18, 24 2, 8, 16, 21 

Активної взаємодії “Друг ” 7, 8, 10, 16, 20, 21, 22 1, 2,4,5, 6, 11, 13, 15, 17, 23 

 

Інтерпретація результатів. Підрахуйте число збігів плюсів і мінусів відповідно до 

наведеного “ключа” і визначте свою тенденцію. Якщо загальна сума збігів складе не менш 

80% від всіх пунктів по одній з моделей спілкування, можна вважати виявлену схильність 

стійкою. 

 

Моделі спілкування педагога 

Різні стилі комунікативної взаємодії породжують кілька моделей поведінки педагога в 

спілкуванні з тими, яких навчають, на заняттях. Умовно їх можна позначити таким чином. 

Модель дикторська (“Монблан” (гірська вершина). Педагог відсторонений від тих, 

кого навчає. Він ніби підноситься над аудиторією, цілковито занурений у царство знань. 

Вчитель відірваний від учнів, мало цікавиться особистістю школяра та своїми взаєминами 

з ним. Спілкування зводиться лише до повідомлення інформації. 

Наслідок: відсутність психологічного контакту, формалізація всієї системи навчально-

виховного процесу а звідси — безініціативність і пасивність школярів у педагогічній 

взаємодії. 

Модель неконтактна (“Китайська стіна”) дуже близька за своїм психологічним 

змістом до першої. Характеризує таке спілкування педагога зі школярем, коли педагог 

намагається підкреслити свою зверхність, виявляє зневажливе або поблажливе ставлення 

до нього, мимовільно підкреслюючи свій статус. Заняття має інформаційний, а не 

діалоговий характер, слабко виявляється бажання до співробітництва 

Наслідок: слабка взаємодія з учнями, а з їхнього боку – байдуже ставлення до педагога. 

Модель диференційованої уваги (“Локатор”) За цієї моделі переважає вибірковість 

викладача в організації взаємовідносин зі школярами. Педагог орієнтований не на весь 

склад аудиторії, а лише на частину, допустимо, на талановиті або ж, навпроти, слабких, 

лідерів і аутсайдерів. У спілкуванні він ніби ставить їх у положення своєрідних 

індикаторів, за якими орієнтується у настроях колективу, концентрує на них свою увагу. 
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Причиною такої моделі спілкування на заняттях може бути невміння поєднати 

індивідуалізацію навчання із фронтальним підходом. 

Наслідок: не створюється цілісна й безперервна система спілкування; порушується 

цілісність акту взаємодії в системі “педагог-колектив”, вона підмінюється 

фрагментарністю ситуативних контактів. 

Модель гипорефлексивна (“Глухар”) характеризує педагога, який під час взаємодії зі 

школярами чує лише себе, не спрямований на учня, не усвідомлює його переживань та 

потреб у ситуації контакту. Його мова здебільшого монологічна. У діалозі опонентові 

даремно намагатися вставити репліку, вона просто не буде сприйнята. Навіть у спільній 

трудовій діяльності такий педагог поглинений своїми ідеями й проявляє емоційну глухоту 

до навколишніх. 

Наслідок: практично відсутня взаємодія,  навколо педагога утворюється поле 

психологічного вакууму. Сторони процесу спілкування істотно ізольовані один від 

одного, навчально-виховний вплив представлений формально. 

Модель гіперрефлексивна (“Гамлет”) протилежна попередній. Педагог стурбований 

не стільки змістовною стороною взаємодії, скільки тем, як він сприймається 

навколишніми. Міжособистісні відносини зводяться в абсолют, набуваючи домінуючого 

значення для нього. Він сумнівається в дієвості своїх аргументів, у правильності вчинків, 

гостро реагує на нюанси психологічної атмосфери класу,  приймаючи їх на свій рахунок.  

Для якого педагога властиві постійні сумніви: чи правильно його зрозуміють, чи 

адекватно відреагують на те чи те зауваження тощо. Такий педагог подібний до оголеного 

нерва. 

Наслідок: загострена соціально-психологічна чутливість педагога приводить його до 

неадекватних реакцій на репліки й дії аудиторії. У такій моделі поведінки часто кермо 

влади виявляються в руках  школярів. 

Модель негнучкого реагування (“Робот”).  Вона характеризує поведінку педагога, 

який цілеспрямовано й послідовно діє на підставі певної програми, мети й завдання 

заняття, дидактично виправданих методичних прийомів, має місце бездоганна логіка 

викладу й аргументація фактів, відшліфовані міміка й жести, але педагог не зважає на 

обставини, що вимагають змін у спілкуванні. Він не враховує педагогічну дієвість, склад і 

психічний стан учнів, їхні вікові й етнічні особливості. 

Наслідок: низький коефіцієнт педагогічної взаємодії, коли ідеально сплановане й 

методично відпрацьоване заняття не досягає своєї мети. 

Модель авторитарна (“Я сам”). Сутність цієї моделі організації педагогічної 

взаємодії полягає в тому, що вчитель постає в ролі головної дійової особи, нерідко 

гальмуючи цим усі вияви ініціативи з боку школярів. Саме від учителя виходять питання 

й відповіді, судження й аргументи. Практично відсутнє творча взаємодія між ним і 

аудиторією. Однобічна активність педагога придушує всяку особисту ініціативу школярів, 

які усвідомлюють себе лише як виконавців, чекають інструкцій до дії. До мінімуму 

знижується їх пізнавальна й суспільна активність. 

Наслідок: виховується безініціативність школярів, губиться творчий характер 

навчання, спотворюється мотиваційна сфера пізнавальної активності. 

Модель активної взаємодії (“Друг”). Педагог постійно перебуває в діалозі з учнями 

тримає їх у мажорному настрої, заохочує ініціативу, легко схоплює зміни в 

психологічному кліматі колективу й гнучко реагує на них. Переважає стиль дружньої 

взаємодії зі збереженням рольової дистанції. 

Наслідок: виникаючі навчальні, організаційні й етичні проблеми творчо розв’язуються  

спільними зусиллями. Така модель найбільш продуктивна [15, с. 137-139]. 
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VІ. БЛОК ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 

Виберіть правильні відповіді. 

1. Структуру педагогічної діяльності вчителя утворюють такі компоненти: 

А принципи побудови теоретичної та практичної діяльності; загальнофілософський 

підхід до способів пізнання оточуючої дійсності 

Б педагогічні цілі і завдання, мотиви і предмет; педагогічні засоби і способи розв'язання 

завдань, аналіз і оцінювання здійснюваних заходів і здобутих результатів 

В конкретні методичні прийоми дослідження; понятійний апарат педагогічної науки,  

еталони зрілості особистості; прогнозування в розвитку психічних ресурсів дитини 

 

2. Засобами  передавання соціально-культурного досвіду в педагогічній діяльності 

є: 
А соціальний моніторинг, опитування громадської думки, робота з батьками школярів 

Б бесіди, інтерв’ю, аналіз продуктів діяльності, обмін думками, дискусії 

В  пояснення, показ (ілюстрація), спільна робота з учнями щодо розв'язання навчальних 

завдань, безпосередня  практика (лабораторна, польова, тренінги 

 

3. Продуктом та  результатом педагогічної діяльності є: 
А уявлення учнів під час цілеспрямованого спостереження на лабораторних, 

практичних заняттях; сформульовані висновки учнів про конкретні явища матеріального 

світу 

Б індивідуально сформований досвід учня; особистісний індивідуальний розвиток учня, 

його вдосконалення 

В похвала, нагорода, заохочення, переконання, приклад 

 

4. Яку функцію педагогічної діяльності визначають як уміння аналізувати, 

систематизувати, узагальнювати, класифікувати, оцінювати, структурувати явища, 

які досліджуються, бачити між ними зв'язки і співвідношення?  

Виберіть правильну відповідь. 
А організаторська функція 

Б комунікативна функція 

В дослідницька функція 

 

5. Соціально-психологічними характеристиками педагога є: 

А рівень фахово-теоретичної, методичної та практичної підготовки 

Б цілеспрямованість, науковий світогляд, громадянська позиція, патріотизм, любов і 

повага до дітей, педагогічний такт, товариськість, адекватна самооцінка, самовладання 

В ерудиція,  інтуїція, поетичність натури,  імпровізація, спостережливість,  

музикальність,  спортивна спритність, передбачення і рефлексія 

 

6. Знайдіть ПОМИЛКУ. 

Систему педагогічних здібностей утворюють такі здібності: 

А дидактичні, академічні, гностичні, конструктивні 

Б перцептивні, мовні, комунікативні, експресивні 

В організаторські, сугестивні, прогностичні, педагогічна рефлексія, педагогічна 

спостережливість 

Г педагогічна спостережливість, особливі потреби, невербальна комунікація 
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7. Перцептивні здібності вчителя визначаються: 
А здатністю педагога проникнути у внутрішній світ вихованця 

Б здатністю вчителя до безпосереднього емоційно-вольового впливу на учнів 

В здібністю чітко висловлювати свої думки й почуття за допомогою мови 

 

8. Назвіть групу, в якій правильно  перераховані найпоширеніші стилі діяльності  

вчителів у педагогічній практиці.  
А емоційно-імпульсивний, консервативний, інтуїтивний, інтелектуально-рефлексивний 

Б емоційно-імпровізаційний, емоційно-методичний,  інтелектуально-імпровізаційний, 

інтелектуально-методичний 

В інтелектуально-імпровізаційний, демократичний, попустительский, емоційно-

позитивний 

 

 

9. Закінчіть речення: 

Стиль педагогічного спілкування, який виявляється у небажанні вчителя 

здійснювати індивідуальний підхід до дитини,  ворожому ставленні до вихованців 

можна віднести до ... 
А спілкування на основі захоплення загальною спільною творчою діяльністю 

Б спілкування на засадах дружніх стосунків 

В спілкування-залякування 

Г спілкування-загравання 

 

10. Назвіть групу, в якій розташовано правильно, логічно та послідовно основні 

етапи педагогічного спілкування.  
А організація опосередкованого спілкування з учнями; аналіз отриманих даних, 

прогнозування системи спілкування, виділення досягнень, моделювання вчителем 

процесу спілкування з учнями в минулому 

Б моделювання вчителем майбутнього процесу спілкування з учнями; організація 

безпосереднього спілкування з учнями; управління спілкуванням у педагогічному процесі; 

аналіз реалізованої системи спілкування, виділення досягнення, недоліків, моделювання 

майбутньої діяльності 

В  управління спілкуванням у педагогічному процесі; організація безпосереднього 

спілкування з учнями; виділення недоліків,  підведення підсумків майбутньої діяльності 
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Матеріали першоджерел   
ДОДАТОК  А 

Рівні результативності діяльності вчителя 

      Педагогічна діяльність має ті самі характеристика що й інші види людської діяльності: 

це цілеспрямованість, мотивованість та предметність. Н.В. Кузьміна однією з особливих 

специфічних характеристик цієї діяльності називає продуктивність.  

       В залежності від продуктивності педагогічної діяльності виділяють п'ять рівнів: 

1 – репродуктивний (мінімальний) – педагог вміє передати іншим те, що знає сам; 

2 – адаптивний (низький, малопродуктивний) – педагог вміє пристосувати своє 

повідомлення відповідно особливостям аудиторії; 

3 –  локально-моделюючий (середній, середньопродуктивний) – педагог володіє 

стратегіями навчання учнів знанням, умінням, навичкам з окремих, розділів курсу (тобто 

вміє формулювати педагогічну мету, розуміти бажаний результат та добирати систему і 

послідовність включення учнів в учбово-пізнавальну діяльність); 

4 –  системно-моделюючий знання учнів (високий, продуктивний) – педагог володіє 

стратегіями формування необхідної системи знань, умінь та навичок з даного предмету в 

цілому; 

5 – системно-моделюючий діяльність та поведінку учнів (найвищий, 

високопродуктивний) –  педагог володіє стратегіями перетворення свого предмету в засіб 

формування особистості учня, його потреб у самовихованні, самоосвіті, саморозвитку. 

Вікова і педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огород-нійчук 

та ін. –  3-е вид., допов. –  К.: Каравела, 2012. – С.382. 

 

Рівні педагогічної майстерності 

 

Вчителі з високим рівнем педмайстерності глибоко володіють предметом та 

методикою його викладання, мають широкий науковий і культурний кругозір, знають 

психологію дітей, вміло використовують методику викладання. Вони знають, як 

організувати групову та індивідуальну роботу учнів, згуртувати клас, у них щирі стосунки 

з дітьми. Як правило, педагоги досягають високих результатів у розвитку, навчанні та 

вихованні школярів. 

Педагоги середнього рівня педмайстерності знають предмет, володіють методикою, 

мають широкий культурний і науковий кругозір. Однак їх педагогічні уміння 

(конструктивні, комунікативні, організаторські) недостатньо розвинені, такі вчителі 

мають середні здібності, люблять дітей, але не завжди розуміють і знають їх 

індивідуально-психологічні особливості. 

Низький рівень педагогічної майстерності свідчить, що педагоги задовільно знають 

предмет, не володіють методикою його викладання, мають обмежений науковий і 

культурний кругозір, не завжди здатні застосовувати свої знання. Психологію дітей 

знають слабо, що спричиняє конфлікти з учнями, невміння встановити дисципліну. Часто 
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це зумовлено недостатньою особистісною зрілістю, наявністю у педагогів акцентуацій 

характеру, неврозами, психозами тощо. 

Савчин М. В.   Педагогічна психологія: Навч. посіб. – Академвидав, 2007. –   С.347-348.   

 

Мотивація педагогічної діяльності 

 

Мотиви педагогічної діяльності називають професійними. До структури цих мотивів 

входять мотиви вибору педагогічної професії, мотиви, які виявляються у процесі праці 

вчителя, а також мотиви удосконалення педагогічної діяльності. 

До мотивів вибору педагогічної професії відносять інтерес до роботи з дітьми, 

наслідування майстерного вчителя, здібності до організаторської діяльності. 

Серед мотивів, які виявляються у процесі діяльності вчителя, діють мотиви 

попередньої групи і мотиви, які тісно пов'язані з метою розвитку особистості учня, 

наприклад, вчитель готується до проблемного викладу навчального матеріалу, щоб 

підвищити його розвивальну дію. 

До мотивів удосконалення педагогічної діяльності належать мотиви особистісно-

професійного росту, самоактуалізації і самореалізації тощо. 

В залежності від того, які домінують мотиви педагогічної діяльності, узагальнено-

зовнішні чи внутрішні, а також, як вони пов'язані зі ставленнями вчителя, його 

соціальною перцепцією, говорять про виявлення у педагогічній діяльності семи центрацій, 

зокрема, егоїстична (на інтересах свого "Я"); бюрократична (на інтересах адміністрації, 

керівництва); конфліктна (на інтересах колег); авторитетна (на інтересах, запитах батьків, 

учнів); пізнавальна (на вимогах навчання та виховання); альтруїстична (на інтересах, 

потребах учнів); гуманістична (центрація вчителя на інтересах (проявах) своєї сутності та 

сутності інших людей – адміністрації, колег, батьків, учнів). Саме гуманістична центрація 

зумовлює таку організацію учбової діяльності учнів, яка забезпечує розвиток 

індивідуального оптимуму кожного з них. 

Лисянська Т.М. Педагогічна психологія. – К.: Каравела, 2012. – С. 234. 

 

У педагогічній діяльності вчителя, яка характеризується предметним змістом і певною 

зовнішньою структурою, психологи наголошують на важливості мотивації. Як і будь-яка 

інша діяльність, педагогічна діяльність є полімотивованою. Серед усієї різноманітності 

мотивів, які мають місце в роботі вчителя, провідну роль відітрають професійні. Це 

складна система, до якої входять мотиви вибору педагогічної професії; мотиви, які 

проявляються безпосередньо в процесі праці вчителя; і мотиви вдосконалення 

педагогічної діяльності./.../ 

До мотивів вибору педагогічної професії належать: інтерес до роботи з дітьми, 

здатність до організаторської діяльності, сімейні традиції, бажання працювати так, як 

улюблений вчитель та ін. Вони часто збігаються з мотивами, які проявляються у процесі 

педагогічної діяльності. Ці мотиви, зародившись ще в період навчання у педагогічному 

закладі, поступово розвиваються впродовж усього періоду роботи вчителя, стають актив-

нішими і дієвішими, наповнюються новим змістом. /.../ 

У педагогічній діяльності вчителя існують ті самі мотиваційні орієнтації, що і в 

навчальній. У ній виокремлюють зовнішні мотиви (наприклад, мотив досягнення) і 

внутрішні (наприклад, мотив задоволення результатами своєї діяльності та особистісно-

професійного зростання тощо). Такий поділ дуже умовний, бо ці мотиви тісно пов'язані 

між собою і розрізнити їх дуже важко. Поглиблений аналіз зовнішніх мотивів завжди ви-

являє в них елементи внутрішньої мотивації, і навпаки. 

У педагогічній діяльності як специфічній формі взаємодії дорослого і дитини 

з'являється орієнтація на домінування, яку американський психолог Генрі Мюррей (1893–

1973) назвав мотивом влади. Ще в 1938 р. він визначив мотив влади як усвідомлену 

потребу в домінуванні, вказав на її характерні ознаки та відповідні їй дії. Ознаками цієї 
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потреби є бажання: контролювати своє соціальне оточення; впливати на поведінку інших 

людей і відповідно спрямовувати її за допомогою порад, спокус, переконань чи наказу; 

спонукати інших діяти відповідно до своїх потреб і почуттів; добиватися від них співро-

бітництва; переконувати інших у своїй правоті./.../ 

Аналізуючи мотив влади в діяльності педагога, Н. Амінов визначає його складові: 

1) мотив нагороди. Задоволення цього мотиву залежить від того, наскільки вчитель 

може задовольняти потреби учнів, якщо їхня поведінка буде бажаною для нього; 

2) мотив покарання. Він проявляється тоді, коли учні з певних причин не виконують 

вказівок учителя або коли він помічає небажані вчинки учнів; 

3) нормативна влада. Мотив проявляється тоді, коли постійно контролюється 

дотримання правил поведінки, які повинні виконувати всі; 

4) влада еталона. Вона ґрунтується на відповідності учнів встановленим показникам і 

схожості з учителем; 

5) влада знавця. Сила її прояву залежить від приписуваних учителю з боку учнів 

особливих фахових знань, інтуїції або навичок з його предмета. Якщо виявиться, що ці 

якості відповідають сподіванням учнів, то влада вчителя буде достатньо високою; 

6) інформаційна влада. Ця влада проявляється тоді, коли вчитель володіє інформацією, 

здатною змусити учня по-новому бачити наслідки своєї поведінки в школі або поза нею. 

 Степанов О.М.   Педагогічна психологія: навч. посіб./ О.М.   Степанов. – К.: 

Академвидав, 2011. – С. 326- 329. 

ДОДАТОК  Б    

Педагогічні уміння 
Педагогічні уміння найповніше описала А. Маркова. Охарактеризовані нею уміння І. 

Зимня об'єднала у дев'ять основних груп: 

1. Уміння бачити в педагогічній ситуації проблему і оформляти її у вигляді 

педагогічної задачі; при постановці педагогічної задачі орієнтуватися на учня як на 

співучасника навчально-виховного процесу, який активно розвивається і має власні цілі та 

мотиви; вивчати і перетворювати педагогічну ситуацію; конкретизувати педагогічні задачі 

в поетапні та оперативні; приймати оптимальні педагогічні рішення в умовах 

невизначеності; гнучко перебудовувати педагогічні цілі та задачі залежно від зміни 

педагогічної ситуації; достойно виходити зі складних педагогічних ситуацій; передбачати 

близькі і віддалені в часі результати розв'язання педагогічних задач та ін. 

2. Уміння цієї групи поділяють на три підгрупи: 

а) уміння, які відповідають на запитання “чого навчати” , а саме: уміння працювати зі 

змістом навчального матеріалу (обізнаність із новими концепціями і технологіями 

навчання); виокремлювати ключові ідеї навчального предмета; оновлювати його (шляхом 

використання нових понять, термінів, проведення дискусій у відповідній галузі знань); 

інтерпретувати інформацію, яка надходить із періодики; формувати у школярів 

загальнонавчальні і спеціальні навички та вміння; установлювати міжпредметні зв'язки; 

переносити засвоєні знання і прийоми роботи в нові ситуації та на розв'язання нових 

задач; 

б) уміння, які відповідають на питання “кого вчити”: уміння діагностувати стан 

розвитку окремих психічних функцій (пам'яті, мислення, уяви, уваги, мовлення та ін.) 

учнів і цілісних характеристик видів діяльності (учбової, трудової), навченості і 

вихованості школярів; вивчати реальні навчальні можливості школярів; розрізняти 

успішність та особистісні якості учнів; виявляти не тільки наявний рівень, а й зону най-

ближчого розвитку школярів, умови їх переходу з одного рівня розвитку на інший; 

передбачати можливі та враховувати типові ускладнення в учнів; при плануванні та 

організації навчально-виховного процесу брати до уваги мотивацію самих дітей; 

проектувати та формувати у школярів відсутні у них рівні діяльності; розширювати 

діапазон для самоорганізації учнів; працювати як зі слабкими, так і з обдарованими 

дітьми, створювати для них індивідуальні програми навчання; 
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в) уміння, які відповідають на питання “як учити”: уміння добирати і застосовувати 

поєднання прийомів і форм навчання та виховання; ураховувати затрати часу і зусиль 

учнів та вчителя; порівнювати й узагальнювати педагогічні ситуації та комбінувати їх; 

використовувати диференційований та індивідуальний підходи до школярів; 

організовувати їхню самостійну учбову діяльність; знаходити декілька способів 

розв'язування однієї педагогічної задачі. 

3. Уміння використовувати психолого-педагогічні знання та поінформованість про 

сучасний стан психології та педагогіки, передовий педагогічний досвід; хронометрувати, 

фіксувати, реєструвати процес і результати своєї праці; співвідносити труднощі учнів із 

недоліками у своїй роботі; бачити сильні і слабкі сторони праці; оцінювати свій 

індивідуальний стиль, аналізувати й узагальнювати власний досвід, порівнювати його з 

досвідом інших учителів; будувати плани розвитку своєї педагогічної діяльності. 

4. Уміння створювати умови психологічної безпеки і реалізації внутрішніх резервів 

партнерів по спілкуванню. 

5. Уміння використовувати прийоми, які сприяють досягненню високих результатів у 

спілкуванні: розуміти позицію учня, проявляти інтерес до його особистості; 

інтерпретувати і розуміти його внутрішній стан за нюансами поведінки; приймати думку 

учня (“децентрація” вчителя); створювати атмосферу довіри і терпимості до несхожості 

іншої людини; надавати перевагу організувальним впливам порівняно з оцінними і 

особливо дисциплінуючими; послуговуватись демократичним стилем керівництва; 

володіти різними ролями як засобом попередження конфліктів у спілкуванні; бути 

готовий подякувати учневі, а за потреби попросити в нього вибачення; проявляти 

однакове ставлення до всіх дітей; відмовитися від корпоративного стереотипу “учитель 

завжди має рацію”; з гумором ставитися до окремих аспектів педагогічної ситуації; не 

помічати деяких негативних моментів у діях дітей; бути готовим до посмішки; бути 

привітним до учня; вміти слухати і чуті школяра, не перериваючи його мовлення та учбо-

вих дій; впливати на учня опосередковано, створюючи умови для появи в нього бажаної 

якості; не боятися зворотного зв'язку з учнями. 

6. Уміння займати і утримувати стійку професійну позицію педагога, який розуміє 

значущість своєї професії, здатний протистояти труднощам; розвивати і реалізовувати 

свої педагогічні здібності (їх перцептивний і управлінський компоненти); керувати своїми 

емоційними станами, надавати їм конструктивного, а не руйнівного характеру; 

сприймаючи власні та учнівські можливості, зміцнювати позитивну Я-концепцію; 

оволодівати педагогічною майстерністю; здійснювати творчий пошук. 

7. Уміння усвідомлювати можливості і перспективу свого професійного зростання; 

визначати особливості власного індивідуального стилю; зміцнювати свої сильні сторони, 

переборювати слабкі, залучати компенсаторні ланки здібностей; бути відкритим для 

пошуку нового; переходити від рівня майстерності до творчого, новаторського рівня. 

8. Уміння визначати характеристики знань учнів на початку і наприкінці навчального 

року; з'ясовувати стан діяльності, навичок і вмінь, видів самоконтролю і самооцінки в 

учбовій діяльності; виявляти окремі показники научуваності (активність, орієнтування, 

кількість дозованої допомоги, необхідної певному учневі для поступу у розв'язуванні 

навчальних завдань); встановлювати причини відставання і здійснювати індивідуальний 

та диференційований підхід; поетапно відпрацьовувати всі компоненти навченості і 

научуваності; стимулювати: готовність до самоосвіти. 

9. Уміння, пов'язані з оцінюванням учителем стану вихованості і виховуваності 

школярів: розпізнавати за поведінкою учнів узгодженість їхніх моральних норм і 

переконань; бачити особистість школяра у взаємозв'язку того, що він говорить, думає і як 

поводиться; створювати умови для стимуляції слаборозвинених рис особистості окремих 

учнів (заохочувати до активності, сприяти зниженню тривожності, підтримати прагнення 

до лідерства тощо). 
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Степанов О.М.   Педагогічна психологія: навч. посіб./ О.М.   Степанов. – К.: 

Академвидав, 2011. – С. 337-340. 

 

ДОДАТОК В  

Структура педагогічних здібностей 

  

В. Крутецький виокремив у структурі педагогічних здібностей  дев’ять складових: 

1. Дидактичні здібності. Це здібності, які дають змогу вчителю успішно розробляти 

методи передавання учням знань, навичок і вмінь з урахуванням загальних 

закономірностей навчання. Вони допомагають учителю добре планувати і 

реконструювати навчальний матеріал, робити його доступним і зрозумілим для учнів, 

керувати їхньою пізнавальною активністю. У їх основі — постійна орієнтація вчителя на 

психологію учня. Такий педагог має завжди зважати на рівень підготовки і розвитку 

учнів, уявляти, що діти знають і чого ще не освоїли. Усвідомлюючи, що ясного і 

зрозумілого дорослому може не розуміти учень, педагог має спеціально добирати і 

наперед планувати характер та форму викладання; подаючи матеріал, за певними 

ознаками правильно визначати, як різні учні засвоюють пояснення, і перебудовувати його 

в разі необхідності./.../ 

2. Академічні здібності. Вони полягають у схильності до певної галузі науки 

(математики, фізики, хімії, біології, літератури та ін.). Учитель, який володіє ними, має 

глибокі знання з фахового предмета, які не обмежуються шкільною навчальною 

програмою. Він проявляє стійкий пізнавальний інтерес до цієї науки, постійно стежить за 

її досягненнями і відкриттями, цікавиться суміжними галузями знань і пропагує їх на 

уроках. Такий учитель регулярно проводить дослідницьку роботу і зацікавлює нею учнів. 

3. Перцептивні здібності. Такі здібності виявляються у психологічній 

спостережливості педагога щодо учнів, адекватному сприйманні і розумінні їхнього 

внутрішнього стану з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей. За наявності 

цих здібностей учитель чи вихователь за незначними зовнішніми проявами в міміці, 

жестах, поведінці помічає найменші зміни у внутрішньому стані школяра (ображений, 

схвильований, стурбований) і передбачає його можливі дії та вчинки. 

4. Мовленнєві здібності. Це здібності вербально чітко, переконливо і в певній логічній 

послідовності виражати свої думки та почуття, використовуючи засоби міміки, жестів і 

пантоміміки. Мова вчителя має бути жвавою, образною, інтонаційно виразною, емоційно 

забарвленою, простою, зрозумілою, з чіткою дикцією і без стилістичних та фонетичних 

помилок. Одноманітне, монотонне мовлення швидко втомлює учнів і розпорошує їхню 

увагу, викликаючи в корі головного мозку гальмівний процес, який робить учня на уроці 

апатичним і сонливим. 

Оскільки в кожному класі є швидкі і повільні учні, здібний учитель завжди визначає 

оптимальний темп роботи класу і дотримується його у процесі викладання. Швидкий темп 

мовлення не сприяє засвоєнню матеріалу, втомлює і викликає захисне гальмування, а за 

повільного темпу учні, схильні швидко працювати, починають нудьгувати і займатися 

сторонніми справами на уроці. Гучність мовлення має бути середньою, бо слабкий голос 

учителя погано чути, тому він спричиняє напруження, а надто гучне мовлення нервує 

школярів. 

5. Організаторські здібності. Цей вид здібностей охоплює створення і згуртування 

учнівського колективу та з алучення його до розв'язання як власних, так і громадських, 

суспільно важливих справ. Учитель, який володіє такими здібностями, швидко 

налаштовує в класі робочий настрій і захоплює всіх своєю діловитістю, акуратністю і 

точністю. Вона також виражається у здатності правильно планувати і організовувати свою 

роботу, розподіляти її в часі і вкладатися в намічені терміни. Зі зміною обставин педагог із 

такими здібностями легко вносить корективи у свої плани і досягає поставленої мети. 
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5. Авторитарні здібності. Це здібності безпосереднього емоційно-вольового впливу на 

учнів. За їх допомогою вчитель завойовує авторитет серед дітей, який забезпечує йому 

визнання і повагу. Вони залежать від багатьох особисгісних якостей педагога, зокрема 

розвитку його волі (дисциплінованість, наполегливість, витримка, рішучість, вимогливість 

та ін.), почуття відповідальності за навчання і виховання школярів, переконаності у 

власній правоті, вміння передавати цю переконаність вихованцям. 

7. Комунікативні здібності. Вони розкриваються під час спілкування з дітьми, у вмінні 

знаходити правильний підхід, установлювати з учнями конструктивні відносини і 

підтримувати їх, суворо дотримуватися вимог педагогічного такту. 

8. Прогностичні здібності (педагогічна уява). Це особлива здатність педагога, яка 

виражається у передбаченні наслідків своїх дій, виховному проектуванні особистості 

учня, пов'язаному з уявленням про те, ким він стане у майбутньому, в умінні прогнозувати 

розвиток якостей вихованця.  

9. Здібність до розподілу уваги одночасно між кількома видами діяльності. 

Досвідчений вчитель під час роботи на уроці уважно стежить за змістом і формою 

викладу матеріалу, за логікою своїх міркувань і правильністю відповідей учнів, тримає в 

полі уваги роботу всього класу і помічає в окремих учнів прояви неуважності, втоми чи 

нерозуміння, випадки порушення дисципліни і зайнятості сторонніми справами. 

Степанов О.М.   Педагогічна психологія: навч. посіб./ О.М.   Степанов. – К.: 

Академвидав, 2011. – С. 172-94. 

ДОДАТОК  Г 

Стилі педагогічної діяльності 

Стиль діяльності педагога – індивідуальна система прийомів і методів роботи, що дає 

змогу вчителю, орієнтуючись на індивідуальні психологічні особливості учнів, досягати 

оптимальних показників у навчанні і вихованні./.../ 

У психологічних особливостях стилів педагогічної діяльності виокремлюють змістові, 

динамічні і результативні характеристики. До змістових характеристик стилю належать: 

переважна орієнтація вчителя на процес, процес і результат або результат діяльності; 

рівень адекватності здійсненого планування; творче використання на уроці засобів 

педагогічної діяльності та ін. Динамічні характеристики стилю визначаються рівнем 

гнучкості в поведінці та діяльності вчителя (на уроці, під час проведення виховних 

заходів, у позаурочний час), імпульсивністю чи обережністю у прийнятті рішень, 

залежністю поведінки від ситуацій на уроці, рівнем особистісної тривожності тощо. 

Результативними характеристиками стилю є рівень однорідності одержаних учнями знань, 

навичок і вмінь, рівень сформованості інтересу до навчання, зокрема до конкретного 

навчального предмета. Деякі дослідники педагогічної діяльності вчителя виокремлюють 

технічну характеристику стилю, що визначається системою прийомів, методів і способів, 

які він використовує у роботі./.../ 

У педагогічній психології найповнішу типологію стилів педагогічної діяльності 

запропонували сучасні вчені А. Маркова та А. Ніконова. Обравши за основу класифікації 

змістові (переважна орієнтація вчителя на процес або результат своєї праці, здійснення 

орієнтувального і контрольно-оцінювального етапів своєї праці) і динамічні 

характеристики стилю (гнучкість, стійкість, здатність до переключення та ін.), а також 

результативність (рівень знань і навичок учіння у школярів, а також інтерес до предмета), 

вони визначили чотири типи індивідуальних стилів, які характеризують відмінності у 

діяльності вчителів: 

1. Емоційно-імпровізаційний тип. Учителі з таким стилем діяльності переважно 

орієнтуються на процес навчання, доступно, логічно і цікаво пояснюють новий матеріал, 

але під час пояснення не налагоджують зворотний зв'язок з учнями. Опитуванням вони 

охоплюють значну кількість здебільшого сильних учнів, які їх цікавлять; проводять його у 

швидкому темпі, ставлять неформальні запитання, але проявляють нетерпіння, не дають 

учням договорити, не чекають, доки вони самі сформулюють відповідь. Учителі з таким 
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стилем недостатньо уваги приділяють плануванню навчальної роботи: для розгляду на 

уроці вибирають найцікавіший матеріал, а менш цікавий, хоч і важливий, задають учням 

для самостійного опрацювання. Вони недостатньо займаються повторенням і 

закріпленням матеріалу на уроці, а також контролем знань. Їхній діяльності властива 

висока оперативність та різноманітність прийомів і методів, використовуваних у 

викладанні.  

2. Емоційно-методичний стиль. Для вчителів із таким стилем у роботі властива 

постійна орієнтація на процес і результати навчання. Вони здійснюють адекватне 

планування навчально-виховного процесу, поетапно відпрацьовують весь навчальний 

матеріал, уважно стежать за рівнем знань як сильних, так і слабких учнів. Особливу увагу 

приділяють повторенню і закріпленню матеріалу, постійно контролюють якість засвоєних 

знань. Таким учителям притаманна висока оперативність у роботі, залежно від складності 

матеріалу та обстановки вони часто змінюють види робіт на уроці, практикують 

колективне обговорення різних проблем і одержаних результатів. На відміну від учителів 

з емоційно-імпровізаційним стилем, на уроках вони розглядають складніший матеріал, а 

легший задають на самостійне домашнє опрацювання. При цьому намагаються 

активізувати учнів не зовнішньою привабливістю навчального предмета, а пробудженням 

до нього стійкого інтересу. У їхній роботі інтуїтивність переважає над рефлексивністю. 

3. Розмірковувально-імпровізаційний стиль. Учителі з ознаками домінування цього 

стилю орієнтуються на процес і результати навчання і здійснюють адекватне планування 

всієї навчально-виховної роботи. Порівняно з учителями емоційних стилів вони 

проявляють меншу винахідливість у доборі та варіюванні прийомів і методів навчання, не 

завжди можуть на уроці забезпечити високий темп роботи учнів, рідше застосовують 

колективні методи роботи (спільна діяльність, обговорення проблем тощо). Під час 

опитування в разі виникнення труднощів допомагають учням шляхом уточнень, навідних 

запитань, непрямих підказок, дають їм змогу зв'язно і детально побудувати свою 

розповідь. 

4. Розмірковувально-методичний стиль. Орієнтуючись переважно на результати 

навчання і адекватно плануючи навчально-виховний процес, учителі з таким стилем 

проявляють значну консервативність у використанні засобів і способів педагогічної 

діяльності. Високий методичний рівень (систематичне повторення і закріплення 

навчального матеріалу, контроль знань учнів) поєднується у них з невеликим, 

стандартним набором використовуваних методів навчання і наданням переваг 

репродуктивній діяльності учнів та нечастим проведенням колективних обговорень. Такі 

вчителі опитують незначну кількість учнів, даючи кожному з них багато часу на 

відповідь. Особливу увагу звертають на дітей, які відстають. Загалом для педагогів із 

розмірковувально-методичним стилем характерна висока рефлексивність. 

Кожний із цих стилів реалізується у спілкуванні і передбачає домінування його 

монологічної чи діалогічної форми. Вибір конкретного стилю педагогічної діяльності 

залежить від індивідуально-психологічних особливостей учителя, його досвіду роботи і 

професійної компетентності. 

Степанов О.М.   Педагогічна психологія: навч. посіб./ О.М.   Степанов. – К.: 

Академвидав, 2011. – С. 366-368. 

 

А.К. Маркова визначає стилі педагогічної діяльності таким чином. 

Авторитарний стиль. Учень розглядається як об'єкт педагогічного впливу, а не 

рівноправний партнер. Вчитель особисто вирішує, приймає рішення, встановлює 

жорсткий контроль за виконанням своїх вимог, використовує свої права без врахування 

ситуації та думок учнів, не пояснює свої дії учням. Внаслідок чого учні втрачають 

активність чи  здійснюють її тільки під керівництвом вчителя, характеризуються низькою 

самооцінкою та агресивністю. При авторитарному стилі сили учнів спрямовані на 

психологічний самозахист, а не на засвоєння знань та особистісний розвиток. 
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Головними методами впливу такого вчителя є наказ та повчання. Для вчителя 

характерна низька задоволеність професією та професійна нестійкість. Вчителі з цим 

стилем керівництва головну увагу звертають на методичну культуру, в педагогічному 

колективі займають позицію лідера. 

Демократичний стиль. Учень розглядається як рівноправний партнер по спілкуванню, 

колега у спільному пошуку знань. Вчитель приймає рішення разом з учнями, враховує їх 

думку, підтримує самостійність суджень, враховує не тільки успішність, але і особистісні 

якості учнів. Методами впливу є спонукання до дій, порада, прохання. У вчителів з 

демократичним стилем керівництва школярі частіше відчувають стан спокійного 

задоволення, високої самооцінки. Вчителі з цим стилем більше уваги звертають на свої 

психологічні уміння, для них характерна велика професійна стійкість, задоволення своєю 

професією. 

Ліберальний стиль. Вчитель відходить від прийняття рішення, передає ініціативу 

учням, колегам. Організацію та контроль діяльності учнів здійснює без системи, проявляє 

нерішучість, коливання. В класі нестійкий мікроклімат, замасковані конфлікти. 

Вікова і педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огороднійчук 

та ін. –  3-е вид., допов. –  К.: Каравела, 2012. – С.393–394. 

ДОДАТОК  Д 

Стилі педагогічного спілкування 

В. Кан-Калик виокремив п'ять стилів педагогічного спілкування за критерієм 

включеності спілкування у діяльність педагога: 

1) захопленість учителя спільною з учнями творчою роботою, що є безпосереднім 

вираженням його ставлення до своєї справи і своєї професії; 

2) дружня прихильність, яка слугує загальним фоном і передумовою успішної взаємодії 

учителя з класом. Проте перехід дружньої прихильності у фамільярність чи панібратство 

може негативно вплинути на педагогічну діяльність загалом. Товариськість має бути 

педагогічно доцільною і не вступати в суперечність із загальною системою взаємодії 

вчителя з учнями; 

3) дистанція, яка є вираженням авторитарного стилю діяльності і сприятливо впливає 

на зовнішні показники дисципліни, організованості учнів, але може призвести до появи 

конформізму, фрустрації, неадекватної самооцінки, зниження рівня домагань тощо; 

4) залякування, що є індикатором професійної недосконалості вчителя. Невпевнені у 

досягненні бажаних результатів, педагоги застосовують погрози і покарання щодо 

неслухняних учнів; 

5) загравання – стиль, до якого вдаються малодосвідчені вчителі в роботі з важкими 

дітьми. Із метою уникнення складних ситуацій на уроці їм ставлять легкі запитання і 

немотивовано хвалять їхні відповіді. 

Характеристика моделей стилів спілкування: “Монблан”, “Китайська стіна”, “Локатор”, 

“Робот”, “Я сам”, “Гамлет”, “Друг” та “Тетеря” . 

“Монблан”. Такий педагог, подібно до гірської вершини, підноситься над класом, витає 

у світі знань, науки, захоплений ними, але перебуває на недосяжній для учнів висоті, ніби 

відсторонюється від класу. Він мало цікавиться особистістю дитини і своїми взаєминами з 

нею, зводить свої педагогічні функції лише до повідомлення інформації. Ця позиція дуже 

характерна для деяких учителів-початківців, які, одержавши у вищому навчальному 

закладі фундаментальні знання, захоплені і гордяться ними. За таких умов між педагогом і 

дітьми немає психологічного контакту. Таке спілкування формує пасивність учнів і не 

розвиває пізнавальної ініціативи. 

“Китайська стіна”. Суть цієї поширеної моделі полягає в тому, що у взаємодії між 

педагогом і дітьми існує дистанція, яку він встановлює. Обмежувачами, що створюють цю 

дистанцію, є: постійне наголошування вчителем на своїй перевазі над учнями; прагнення 

повідомляти інформацію, а не навчати; поблажливо-покровительське ставлення до дітей 

та ін. Наслідком дії цієї моделі може бути: відсутність міжособистісного контакту між 
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педагогом і дітьми, слабкий зворотний зв'язок у навчально-виховному процесі, 

безініціативність учнів, байдужість до вчителя тощо. 

“Локатор”. Для цієї моделі характерне вибіркове ставлення вчителя до учнів. Нерідко 

він концентрує свою увагу на певній групі учнів (сильних або слабких), залишаючи без 

уваги інших. В одних випадках педагог захоплений учнями, які цікавляться його 

предметом, частіше запитує їх на уроці, саме їм дає спеціальні завдання, залучає до 

роботи в гуртках і факультативах. Бувають учителі, які стурбовані слабкими учнями, 

постійно працюють з ними, залишаються після уроків, дають різноманітні розвивальні 

завдання. Вони вважають, що решта учнів самі справляться із засвоєнням матеріалу. Під 

цю модель підпадають і педагоги, які працюють на уроці тільки з активною групою учнів, 

не залучаючи до навчального-виховного процесу неініціативних дітей. За такої моделі на 

уроці не створюється цілісної і неперервної системи спілкування. 

“Робот”. Представник цієї моделі завжди діє цілеспрямовано і послідовно на основі 

розробленої програми, не звертаючи уваги на обставини, які вимагають зміни у 

спілкуванні. Він робить ніби все правильно: у нього є обґрунтований план дій, чітко 

сформульовані педагогічні завдання, визначена логіка їх розв'язання. Однак він не 

розуміє, що педагогічна дійсність постійно змінюється, виникають нові обставини, на які 

потрібно негайно реагувати через систему спілкування і вносити відповідні зміни в 

методичний і психолого-педагогічний аспект навчання і виховання. За такої моделі учні 

починають розуміти формальний характер здійснюваних педагогічних впливів і 

відчувають, що вчитель не звергає уваги на зміну педагогічної ситуації. У нього 

заплановані види і форми роботи не приведені у відповідність із наявними педагогічними 

завданнями, а тому залишаються не здійсненими або дають низький педагогічний ефект, 

навіть коли вони реалізовані на уроці. 

“Я сам”. Учитель робить себе головним, а часом і єдиним ініціатором педагогічного 

процесу, покладаючи край різним формам учнівської ініціативи. Він усе робить сам: 

ставить запитання, задає завдання і установки, оцінює, дає рекомендації тощо. За таких 

умов педагог стає єдиною рушійною силою навчально-виховного процесу. Це призводить 

до його перевантаження, змушує опікуватися всіма справами, а значить, заважає в повну 

силу займатися головним. Усуваючи учнівську ініціативу, учитель не формує в дітей 

навчальних потреб і мотивів, а розглядає їх як виконавців його розпоряджень. У такому 

разі знижується творчий характер навчання і виховання, бо школярі нічого не роблять 

самостійне, а лише чекають вказівок, вимог та інструкцій. 

“Гамлет”. Ця модель стилю спілкування характеризується постійними сумнівами, які 

мучать вчителя при взаємодії з дітьми: чи правильно його зрозуміють, чи правильно 

витлумачать його зауваження, образяться чи ні. Зрештою він більше переймається не 

стільки змістовою частиною спілкування, скільки питаннями міжособистісних стосунків. 

“Друг”. У представників цієї моделі в системі взаємин переважають дружні стосунки, 

так необхідні в роботі. Проте побудоване тільки на них педагогічне спілкування може 

втратити діловий контекст і набути лише особистісного забарвлення. Якщо вчитель дбає 

про серйозні зміни в інтелектуальному розвитку дітей, не можна допускати домінування 

такого варіанта відносин у педагогічній роботі. 

“Тетеря”. Такий педагог у процесі взаємодії я учнями чує тільки себе: під час 

пояснення нового матеріалу, опитування чи індивідуальних бесід з дітьми. Він занурений 

у свої думки, нові ідеї, педагогічні завдання і не завжди відчуває партнерів по 

спілкуванню, не спрямований на дітей і не зважає на те, як вони його сприймають. При 

цьому втрачається зворотний зв'язок, без якого важко керувати навчально-виховним 

процесом. Внаслідок дії цієї моделі спілкування навколо вчителя на уроці утворюється 

своєрідний психологічний вакуум. Педагог втрачає здатність оперативно сприймати та 

інтерпретувати соціально-психологічну атмосферу в процесі уроку. Під час планування 

методичної структури заняття він не враховує ймовірних труднощів у сприйманні учнями 
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навчального матеріалу. Через недостатній особистісний вплив на них значно знижується 

навчально-виховний ефект взаємодії. 

Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. — М., 1987. – C. 

96-105. 

 

Стиль спілкування вчителя з дітьми 

Стиль спілкування вчителя з дітьми визначає їхню поведінку в класі під час уроку, в 

позаурочний час. Учитель на уроці має можливість впливати на клас і кожну дитину 

зокрема через ті форми, які прийняті традиціями і правилами школи. При всій 

одноманітності зовнішнього боку роботи вчителя у класі можна виокремити низку 

типових стилів його впливу на учнів. 

Імперативний (авторитарний) стиль вимагає безумовного, незаперечного 

підпорядкування, тому його називають жорстким стилем. Дитині відводиться пасивна 

позиція: вчитель прагне маніпулювати класом, вважаючи, що головною задачею є 

організація дисципліни. Він підпорядковує дітей своїй владі в категоричній формі, не 

пояснюючи необхідність нормативної поведінки, не вчить керувати своєю поведінкою, 

здійснює психологічний тиск. Імперативний стиль ставить учителя у відчужене 

положення від класу або окремого учня. Емоційна холодність, яка позбавляє дитину 

близькості, довіри, швидко дисциплінує клас, але викликає в дітей психологічний стан 

покинутості, незахищеності і тривоги. Цей стиль сприяє досягненню навчальних задач, 

але роз'єднує дітей, оскільки кожен відчуває напругу і невпевненість у собі. 

Імперативний стиль позбавляє дитину можливості усвідомлювати свої обов'язки і права 

як школяра, пригнічує ініціативу і не розвиває мотивації цілеспрямованого управління 

своєю поведінкою. При цьому діти, залишившись у класі без нагляду вчителя і не маючи 

навичок саморегуляції поведінки, легко порушують дисципліну. Такий стиль керівництва 

свідчить про тверду волю вчителя, але не несе дитині любові і спокійної впевненості в 

доброзичливому ставленні вчителя до неї. Діти фіксують свою увагу на негативних 

проявах авторитарного вчителя, починають боятися його. 

Демократичний стиль забезпечує дитині активну позицію: вчитель прагне поставити 

учнів у стосунки співробітництва при розв'язанні навчальних задач. При цьому 

дисципліна виступає не як самоціль, а як засіб, що забезпечує успішну роботу. Вчитель 

пояснює дітям значення нормативної дисциплінованої поведінки, вчить керувати своєю 

поведінкою, створюючи умови довірливості і взаєморозуміння. Демократичний стиль 

ставить учителя і учнів у позицію дружнього взаєморозуміння. Цей стиль викликає в дітей 

позитивні емоції, впевненість у собі, дає розуміння цінності співробітництва в спільній 

діяльності і забезпечує радість при досягненні успіху. Цей стиль об'єднує дітей: поступово 

у них з'являється почуття “Ми”, відчуття причетності до спільної справи: кожна дитина 

хоче сама виконувати завдання вчителя, сама дисциплінує себе. Демократичний стиль не 

виключає відчуження як тимчасового прийому роботи вчителя з класом. 

Цей стиль передбачає включення всіх дітей у контроль за загальним порядком. Він 

покликаний забезпечити активність позиції, моральних настанов дитини, дає їй 

можливість усвідомити свої права і обов'язки, передбачає розвиток мотивації ці-

леспрямованого управління своєю поведінкою. Діти, залишаючись у класі без нагляду 

вчителя, намагаються дисциплінувати себе самі. 

Демократичний стиль керівництва свідчить про високий професіоналізм учителя, його 

позитивні моральні якості і любов до дітей. Цей стиль є найбільш продуктивною умовою 

розвитку особистості дитини, саме за його умов у дитини розвивається почуття 

відповідальності. 

Ліберально-потуральний стиль поблажливо слабкий, допускає шкідливу для дитини 

потуральність. Цей стиль не забезпечує дисципліну в класі, організацію навчального 

процесу, спільну діяльність дітей. Дитина не усвідомлює своїх обов'язків. Ліберально-

потуральний стиль спілкування дорослого з дитиною антипедагогічний і тому 
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неприпустимий у практиці суспільного виховання дітей. 

Павелків Р.В. Вікова психологія: підручник / Р.В. Павелків. – К.: Кондор, 2011. – С. 203-

204. 

 

 

ДОДАТОК  Е    

 

Психологічний клімат у педагогічному та учнівському колективах 

 

Соціально-психологічний клімат (клімат морально-психологічний; клімат 

психологічний; атмосфера психологічна) – якісна сторона міжособистісних відносин, яка 

проявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють або перешкоджають 

продуктивній сумісній діяльності і всебічному розвитку особистості в групі.  

Психологічний клімат педагогічного колективу – емоційно-психологічна атмосфера 

колективу, в якому на емоційному рівні відображаються особисті та ділові 

взаємовідносини членів колективу, що визначаються їх ціннісними орієнтаціями, 

моральними нормами та інтересами. Це комплекс психологічних умов, які сприяють 

ефективній реалізації спільної діяльності та всебічному гармонійному розвиткові особи-

стості в групі. 

Основні характеристики здорового психологічного клімату педагогічного 

колективу: 
– задоволеність взаємовідносинами, процесом праці, керівництвом; 

– єдність офіційної і неофіційної сфер спілкування; 

– мажорний життєстверджуючий настрій у колективі; 

– атмосфера колективної турботи в педагогічному колективі, взаємоповаги і підтримки, 

узгодженої взаємодії; 

–  взаєморозуміння по вертикалі; 

– участь членів колективу в управлінні; 

– згуртованість та організованість; 

– свідома дисципліна; 

– продуктивність праці;  

– узгодженість функціонально-рольових очікувань (єдність уявлень про те, що і в якій 

послідовності повинен робити кожен із членів групи для реалізації спільних для всіх 

цілей); 

– ціннісно-орієнтовна єдність (єдність установок і ціннісних орієнтацій співробітників 

школи); 

– колективістська ідентифікація (ставлення до своїх-колег як до самого себе); 

– адекватне покладання відповідальності при успіхах і невдачах у спільній діяльності. 

      Психологічний клімат дитячих колективів має свою специфіку. Цьому питанню багато 

уваги приділяв А. Макаренко. Він не вживав поняття психологічний клімат, а замінював 

іншими – стиль взаємин у колективі, тон взаємин. Нормальним він уважав у колективі 

лише “мажорний тон”, з наступними ознаками: вияв впевненості кожного, спокою, 

бадьорості, готовності діяти;  єдність членів колективу;  захищеність всіх членів 

колективу;  розумна і корисна активність; вміння бути стриманим у діях та словах. 

      О.В. Скрипченко визначає такі риси сприятливого психологічного клімату: взаємна 

повага між членами групи; дух товариськості, поєднаний з високою внутрішньою 

дисципліною членів групи; зведення до мінімуму формального голосування як засобу 

розв’язання питання; наявність дискусій, у яких беруть участь усі члени групи; всебічне і 

повне використання наявних у членів групи  умінь і навичок; безконфліктний розподіл 

обов'язків; відсутність тиску з боку лідера; об'єктивність в оцінці стану справ у групі; 

достатня поінформованість членів групи про стан справ у групі; довіра і висока 

вимогливість членів групи один до одного; доброзичлива і вимоглива критика; 
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взаємодопомога в ситуаціях, які викликають фрустрацію; готовність членів групи і лідерів 

до прийняття відповідальності за стан справ у групі; толерантність, тактовність, 

делікатність у взаєминах в групі; відсутність особистої неприязні. 

Формування психологічного клімату учнівського колективу залежить від характеру 

міжособистісних стосунків. Несприятливий психологічний клімат може бути 

спричинений недостатньою згуртованістю школярів, їх психологічною несумісністю, 

наявністю в класі неформального лідера з агресивним характером; прихованою 

конкуренцією мікрогруп; наявністю в групі  “любимчиків” класного керівника тощо. 

 

ДОДАТОК   Є    

Психологія конфлікту 

 

       Конфлікт (лат. conflictus – зіткнення) – зіткнення інтересів, значущих, конкуруючих, 

несумісних чи протилежних ідей, поглядів, потреб, дій осіб і груп. 

       Види конфліктів в учнівській групі 

 Внутрішньогруповий конфлікт – це дисгармонізація міжособистісних взаємин у групі, 

руйнування рівноваги існуючих структур групи (статусної, владної, рольової, 

комунікативної). Таке визначення конфлікту підкреслює його деструктивність. Однак, 

конфлікт у групі, як і будь-який міжособистісний конфлікт, має потужний позитивний 

заряд, тому що він є генератором нових групових структур і творцем міжособистісних 

стосунків нового типу. 

Група є складним багаторівневим і багатофункціональним утворенням, у ній можуть 

розвиватися конфлікти різних видів. 

   

Характеристика видів внутрішньогрупових конфліктів. 

1. Конфлікти можуть виникати у взаємодії стабільно існуючих мікро-груп усередині 

класу. Міні-групи (від двох до 6-8 школярів) відіграють важливу роль у житті групи в 

цілому. Їхні взаємини впливають на загальний клімат класу, продуктивність  його 

діяльності. Саме міні-група виступає ініціатором зміни тих чи інших правил та норм.  

Міні-груп  утворюються в залежності від статусу їх учасників: виділяється підгрупа 

високостатусних, з лідером у центрі, групи середньо- і низко статусні. Виокремлюються 

“ізольовані” школярі. Між підгрупами в класі можуть складатися різноманітні стосунки. 

Це одиничні позитивні зв'язки, або всі групи низького й середнього статусу можуть бути 

орієнтовані на високостатусних.  Іноді в групі можна виділити “джерело” конфліктів – 

одну людину або стійку пару. Ці школярі стають ініціаторами конфліктних стосунків із 

представниками інших мікро-груп.   

2. Конфлікти можуть виникати через орієнтацію певних, насамперед, високостатусних, 

членів групи на зовнішню референтну групу, яка протистоїть у своїх цілях або цінностях 

даній групі або її формальному лідеру. У цьому випадку  високостатусний школяр стає 

ніби  носієм суперечливої системи вимог і норм. Це може спровокувати невдоволення 

формального лідера  або інших членів групи й розпалювати  конфлікт. 

3. Можливо виникнення конфліктної ситуації у взаємодії формального лідера    з 

певною неформальною групою, яка не погоджується із завданнями або стилем його 

керівництва. Конфлікти такого роду  часто починаються як міжособистісні.   Однак, рідко 

хто  зважується на конфлікт усередині групи свого постійного членства, не будучи 

впевненим у підтримці з боку референтної мікро-групи. У результаті будь-який 

міжособистісний конфлікт у малій групі швидко переростає у груповий. 

 4. Конфлікт може виникнути внаслідок розриву стосунків усередині якої-небудь 

підгрупи. У випадку, якщо інші члени групи не підключаться до конфлікту, він 

завершується  частковим  переструктуруванням неформальних 
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 зв'язків у групі. Члени угруповання, що розпалося, повинні знайти своє місце в інших 

співтовариствах, інакше відбудеться значна зміна групи в цілому стосовно її статусної й 

лідерської ієрархій. 

5. Можливі нормативні групові конфлікти. Вони пов'язані з феноменом групового 

тиску більшості на меншість, яка не бажає приймати норми й цінності більшості. Цікаво, 

що якщо один із членів групи відкрито виступає проти тих або інших групових правил, це 

призводить до об’єднання  зусиль іншої частини у боротьбі за збереження групових 

традицій і правил. 

6. Типовими для групової діяльності є конфлікти між лідерами. В одному випадку вони 

виникають між чинним лідером і його наступником, або між лідерами двох рівних за 

силою мікро-груп. Крім того, для класу традиційними є конфлікти між лідерами різної 

орієнтації. Такі протиборства не є об'єктивно необхідними, і пов'язані, як правило, з 

поганим керівництвом з боку дорослих, які не можуть допомогти школярам розбити клас 

на “сфери впливу”, знайти кожному лідерові свою специфічну зону лідирування. 

7. Досить поширеними є конфлікти між неформальним (експресивним) лідером і 

формальним (інструментальним). Їхні інтереси постійно зіштовхуються: неформальний 

лідер “бореться” з формальним за владу в сфері ділового керування групою. 

Експресивний лідер у своїх цілях часто знаходиться в опозиції до інструментального, 

вважаючи, що той приділяє більшу увагу не емоційному клімату групи, а її 

продуктивності.   

Інформаційні  матеріали  на тему 

"Основні причини конфлікту в системі  "вчитель – учень" 

Основні причини конфліктів у системі “вчитель – підліток”: 

• з погляду вчителя: порушення дисципліни на уроці; погане виконання домашнього 

завдання; нездорові стосунки між учнями; 

• з погляду учнів: образи з боку вчителя; брутальність, нестриманість, наказовий тон; 

необ'єктивне оцінювання тань; небажання бачити в учневі союзника й партнера зі спільної 

діяльності. 

У розв'язанні конфліктів у системі “вчитель – підліток” переважають такі способи 

врегулювання: 66,7% – учитель припиняє конфлікт Із учнем, накладаючи на нього різні 

санкції; 50% – проводиться індивідуальна робота з учнем; 19,4 % – враховуються 

індивідуальні й вікові особливості в роботі з підлітками; 18% – учителі намагаються не 

помічати наявності конфліктної ситуації. 

      Причиною підвищеної конфліктності у школі є авторитарна структура керування 

педагогічним процесом. Конфлікт е необхідною умовою для розв'язання назрілих 

проблем. Він може бути використаний як інструмент для розкриття суперечностей, що 

заважають нормальному розвиткові організації або взаємин людей. Потрібно змінити 

ставлення до конфлікту як до негативного явища. 

Конфлікт у школі може також мати як позитивні, так і негативні наслідки. Проблема 

полягає в тому, щоб визначити реальні причини конфлікту і знайти оптимальні шляхи 

його розв'язання. Причини таких конфліктів різні, але їх поєднує недостатньо продуманий 

і організований процес навчання й керування.  

Отже, виокремимо основні причини, що ведуть до конструктивних конфліктів у школі: 

1. Недостатнє розуміння навчального матеріалу внаслідок поганого пояснення або 

відсутності такого. Засвоєння учнем нових знань залежить від того, наскільки зрозуміло 

вчитель пояснює навчальний матеріал. Важливе не механічне завчання теми, а її 

розуміння. Нездатність або небажання вчителя пояснити матеріал знижує 

результативність навчальної діяльності школяра. 

 Виникають прогалини у знаннях і внаслідок цього – невдоволення школяра та батьків. 

2. Невмотивованість оцінювання навчальної діяльності. Оцінювання навчальної 

діяльності підлітка – дуже важливий момент не тільки уроку, а й усього процесу навчання. 

Оцінювання має бути закономірним результатом тих зусиль, що були витрачені на 
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навчання. Якщо вчитель занижує бал, – це спричиняє невдоволення учня. Але це також 

підриває віру у справедливість учителя, позбавляє бажання вчити даний предмет, змушує 

сумніватись у своїх можливостях. Будь-який бал, а особливо низький, має бути 

обов'язково обґрунтований. Учень має знати, що він не зміг виконати, на які запитання 

відповів неправильно і що потрібно зробити, щоб наступна відповідь була кращою. 

3. Некоректне, нешанобливе ставлення до учнів. Культурна й вихована людина не 

дозволить собі некоректної поведінки, не пригнічуватиме учня психологічно, не 

демонструватиме перевагу й не опускатиметься до хамства і брутальності. Добрі стосунки 

між учителем та учнем сприяють навчанню й вихованню у школі, роблять сам процес 

спілкування приємним і бажаним. А неповага і брутальність ніколи не будуть 

помічниками в роботі вчителя. Вони викликають відповідну реакцію підлітка, 

загострюють стосунки і призводять до конфлікту. 

4. Невмотивовано завищена вимогливість. Вимогливість необхідна в навчальному 

процесі. Підліток не завжди у змозі самотужки контролювати свою навчальну діяльність і 

тому в міру вимогливий учитель спонукає школяра до навчання, а іноді і змушує 

виконувати необхідні завдання. Але невмотивовано завищена вимогливість учителя 

викликає протест у підлітка, а іноді і зворотну реакцію, коли учень узагалі припиняє 

працювати, демонстративно не виконуючи завдання вчителя. Це призводить до 

напруження у стосунках, нерозуміння й конфліктів. 

5. Невідповідність прав і обов'язків учня. Кожна людина має як права, так і певні 

обов'язки. І підліток тут не є винятком. Але часто через недотримання даного правила 

виникають конфліктні ситуації двох видів. Перший вид конфліктної ситуації викликає 

підліток, що прагне розширити свої права, але при цьому мати якнайменше обов'язків. Він 

маніпулює поняттями “Я-дорослий” і “Я-дитина” залежно від своїх бажань і ситуацій, у 

які потрапляє. І природно, що така позиція школяра, за якої він має багато свободи й ні за 

що не відповідає, викликає протест і дорікання дорослих. 

Другий вид конфліктної ситуації створюють дорослі, позбавляючи дитину її прав і 

розширюючи коло обов'язків. Як приклад – обов'язок беззаперечного виконання всіх 

вимог дорослих за неможливості їх обговорення дитиною, висловлення свого ставлення й 

відмови від виконання. Обидві ситуації призводять до конфліктів, виходом із яких є 

врівноважування прав і обов'язків підлітка. 

6. Неритмічність роботи. Неритмічність виконання нашої роботи негативно впливає на 

її результат. Це саме стосується і навчальної діяльності школярів. Якщо періоди 

бездіяльності чергуються з неймовірно швидким темпом навчання, про робочу атмосферу 

годі й говорити. Навчання перетворюється на муку, на випробування міцності нервової 

системи вчителів і учнів. І, звичайно, тут не уникнути виправданих обурень і конфліктів. 

7. Низький рівень дисципліни. Уся робота у школі побудована на певних вимогах до 

дисципліни учнів під час уроку і в позакласний час. Підтримка дисципліни – процес 

складний. Учитель із досвідом впорається із даним завданням легше і швидше, ніж 

початківець. Ідеальний варіант, коли високий рівень дисципліни підтримується самими 

учнями усвідомлено. Але це не характерно для підліткового віку, а простежується вже у 

випускних класах, коли рівень свідомості учнів уже досить високий і вони розуміють 

важливість отримання знань для свого майбутнього життя й роботи. Підлітки, зокрема, 

мають потребу в постійному контролі рівня дисципліни. Неприпустима поведінка на уроці 

може бути наслідком нецікавого пояснення або нерозуміння матеріалу, бездіяльності на 

уроці, втоми, невихованості підлітків тощо. 

Утім, установлюючи необхідний рівень дисципліни, учитель має зробити все, щоб не 

пригнічувати підлітка психологічно. Не використовувати, по можливості, авторитарних 

методів впливу, а прагнути розуміння і взаємної згоди з учнями. Немає проблем із 

дисципліною на уроці в того вчителя, який є цільною особистістю і прагне до розумної 

рівноваги, до спільної діяльності зі школярами, дає їм міцні та глибокі знання. 
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8. Неузгодженість дій і вимог до учнів. Неузгодженість дій і вимог також є причиною 

конфліктних ситуацій. Якщо до учня пред'являють взаємовиключні вимоги або дорослі 

говорять одне, а роблять інше – це, природно, викликає протест і обурення в дітей. Якщо 

вчитель говорить підліткові про те, що  курити та вживати спиртні напої не можна, що 

лаятися – недобре тощо, то він насамперед сам має дотримуватися даних правил і норм 

поведінки. Також слід погоджувати навчальні норми й вимоги, що вчителі ставлять до 

учнів, вироблені критерії оцінювання знань, умінь і навичок школярів.  

 

Виділяють такі типи конфліктних особистостей:  

1. Демонстративна особистість. Якості демонстративної особистості дуже часто 

виявляються в підлітків, а особливо в тих, що не можуть або не хочуть виявити себе в 

навчанні або громадському житті. Чим більше виражений демонстративний компонент у 

поведінці особистості, тим вищий рівень її конфліктності. 

Прагнення бути в центрі уваги може виявлятись у неадекватній поведінці на уроці або 

на перерві, у брутальності, різкості й нестриманості стосовно інших людей, 

маніпулюванні становищем і можливостями батьків, перебільшенні своїх фізичних 

можливостей і спроб тиску силою тощо. Природно, що подібні дії викликають опір з боку 

навколишніх і створюють конфліктну ситуацію. Серйозні конфлікти виникають між 

учителем і учнем, коли учні намагаються тиснути на вчителя матеріальними або іншими 

можливостями своїх батьків, виявляючи при цьому зневажливе ставлення до школи, 

учителів, предметів і знань загалом. 

2. Ригідна особистість. Ригідні особистості важкі у спілкуванні і часто є причиною 

конфліктів. “Ригідний” – значить непластичний, що не вміє перелаштовуватися, тобто 

враховувати у своїй поведінці зміни ситуації та обставин. А ще ригідний – це марнославна 

людина, яка має потребу в постійному підтвердженні своєї значущості, це людина із 

завищеною самооцінкою. Подібні якості ведуть до того, що в ситуації конфлікту ригідна 

особистість виявляє гостру вразливість, підозріливість, підвищену чутливість до 

несправедливості, 

Ригідний учитель – це людина, що не допускає навіть думки про те, що є ще чиясь 

думка, крім її власної. Вона ігнорує бажання інших людей, заперечує прогресивні 

нововведення, не бере до уваги ніяких пояснень і причин. Переконати таку людину 

практично неможливо. Невміння або небажання зрозуміти учня призводить до постійних 

серйозних проблем і конфліктів. Також складний у спілкуванні і ригідний підліток. Це 

дитина, яку неможливо переконати. Для неї не буває важливих доказів, не існує 

авторитетів. Вона зарозуміла і впевнена у своїй правоті та непогрішності. 

Конфлікти, що виникають із такими людьми, важкі й затяжні. Вони рідко 

вичерпуються, а частіше переходять з одного в інший, і, мабуть, єдиний спосіб уникнути 

конфліктів із такими людьми – це не вступати в полеміку з ними, а надати можливість 

кожному залишитися при своїй думці. 

3. Некерована особистість. Некерованість підлітків також може бути причиною 

конфліктів. Відсутність самоконтролю й непродуманість учинків – досить серйозний 

привід для виникнення непорозумінь і проблем, що виникають як під час уроків, так і в 

позакласний час. Непередбачуваність та Імпульсивність підлітків у поведінці змушують 

учителя постійно бути дуже уважним і не випускати учня з поля зору, щоб запобігти 

різним можливим неприємностям або небезпечним ситуаціям. Це призводить до 

перенапруження нервової системи вчителя, нервового зриву й конфлікту. 

4. Педантична особистість. Надточність і педантизм учителя можуть призвести до 

бурхливих обурювань і невдоволення підлітків, коли за, здавалося б, незначну помилку 

або неточність у виконанні роботи помітно знижують бал. Підлітки зазвичай у цьому 

випадку вважають, що бал занижено необґрунтовано і вчитель поводиться прискіпливо.  

Вчитель, у свою чергу, ставить надто високі вимоги до учня, забуваючи при цьому, що всі 

ми можемо помилятися.   
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5. Раціональна особистість. Якщо більшість людей намагається уникнути конфліктів, 

то раціоналісти готові вступити в конфлікт у будь-який момент, аби він допоміг у 

досягненні їхніх намірів. Це люди, що “підуть по трупах”, не зважатимуть ні на вік, ні на 

заслуги. Вони готові втягти в конфлікт усіх навколо себе. 

6. Безвладна особистість. Не менше невдоволення й конфліктів викликають безвладні 

люди. Безвладний учитель – це не вчитель. На уроках у такої людини немає ні 

дисципліни, ні навчання. Діти не звертають уваги на такого вчителя, маніпулюють ним у 

плані балів, відмовляються працювати. І піддатливість учителя зовсім не викликає в 

підлітків схвалення. Нагулявшись досхочу, учні починають розуміти, що їм, зрештою, 

потрібно вчитися, виникає невдоволення і ставлять питання про заміну вчителя. 

Безвладні учні – також часта причина конфліктів у школі. Скільки сил доводиться 

витрачати вчителям і класному керівникові для того, щоб навчити підлітків жити своїм 

розумом. Утім, дуже часто бувають ситуації, коли у класі є сильний лідер або група дітей, 

що ведуть клас не завжди у правильному напрямку. Так, вони можуть зривати і 

прогулювати уроки, не виконувати домашні завдання – і ніхто у класі при цьому не 

обурюється й не намагається щось змінити. Спрацьовує так зване “стадне почуття”, що 

позбавляє можливості підлітків думати, аналізувати свої вчинки і вчинки інших. І навіть 

якщо дії однокласників і оцінюються реально, то бракує сили волі або бажання все це 

припинити. Ніхто з підлітків не хоче брати на себе відповідальність і щось змінювати, 

щоб не стати чужим і зневаженим у своєму колі. І, на жаль, подібні ситуації характерні 

для підліткового середовища. 

Бар'єри характеру і різні темпераменти також бувають причинами конфліктів. 

Темперамент – це ті вроджені особливості людини, що обумовлені інтенсивністю й 

динамічністю психічних процесів: ступінь урівноваженості, емоційності, загальної і 

мімічної рухливості. Характер — сполучення найстійкіших, суттєвих особливостей 

особистості, що виявляються у поведінці людини, у ставленні до довкілля і до самої себе. 

Виявляється він у ставленні до інших людей і до суспільства в цілому; ставленні до праці 

самооцінюванні; вольових якостях. 

Так, холерик і сангвінік через свою рухливість швидко починають стомлювати й 

дратувати меланхоліків і флегматиків, викликаючи їхні дорікання через незакінчені 

справи й невиконані зобов'язання. 

Меланхоліки та флегматики дратують холериків і сангвініків своєю повільністю, 

схильністю до довгих роздумів і смутку. 

Зіткнення з людьми в холерика проходять за типом миттєвої емоційної розрядки. 

Попередніх думок про суперечку немає, її провокує те, що обурило або не влаштовує 

холерика в розмові зі співбесідником. І як наслідок – спалах обурення. 

Меланхоліки довго обмірковують і переживають ситуацію, вибудовують ланцюг 

доказів, довго не наважуючись висунути претензії опонентові, виношуючи їх у собі. 

Способи розв'язання конфлікту в людей із різними індивідуально-типологічними 

характеристиками різні. Холерик вирішує все зопалу, віддаючи перевагу поразці перед 

невизначеністю. Меланхолік довго обмірковує, не наважуючись щось робити. Він 

сумнівається, шукає виправдання, будує нескінченні системи доказів і контрдоказів. 

Однак такий болісний процес зовсім не виключає можливості активно, докорінно змінити 

сформовану ситуацію. 

Більшість підлітків можна віднести до холериків і сангвініків (хоча, звичайно, серед 

них можуть бути флегматики та меланхоліки, але їх набагато менше). Учителі ж належать 

переважно до флегматиків і меланхоліків. Тому підлітки не завжди витримують 

розмірений темп уроку, втомлюються від монотонної роботи і починають відволікатися. 

Учителеві, щоб уникнути проблем із поведінкою на уроці та підвищити ступінь засвоєння 

матеріалу, доводиться чергувати різні види робіт. При цьому урок має бути насиченим, 

але не  нудним. Складні завдання чергуються з досить простими, усні з письмовими. Але 

вся складність полягає у тому, що у класі обов'язково є кілька учнів-меланхоліків або 
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флегматиків, що не можуть встигнути за надто швидким темпом роботи класу і відстають. 

І тому вчителеві необхідно враховувати ці індивідуальні особливості підлітків і на-

магатися не випустити учнів з поля зору під час уроку, коригувати темп і характер завдань 

під час уроку. 

Якщо вчитель не враховує особливості темпераменту учнів на уроці, холерики й 

сангвініки, виконавши завдання (швидко, але не завжди якісно), починають відволікатися 

і заважати іншим учням. Це викликає невдоволення вчителя й зауваження на адресу учнів. 

Меланхоліки і флегматики, не встигаючи за всім класом, обурюються швидким темпом і 

великою кількістю завдань або просто перестають працювати на уроці. Тому під час 

планування й проведення уроку слід враховувати індивідуальні особливості учнів класу. 

К. Юнг запропонував розподіл людей за складом особистості на екстравертів і 

інтровертів. Г. Айзенк розробив методику визначення ступеня екстра- та 

інтровертованості і ступеня невротизму. Відповідно до цієї теорії, екстраверти – це люди 

“звернені назовні”, товариські, балакучі, які люблять гучні компанії, веселі, рухливі, 

запальні, часом агресивні, що не контролюють свої почуття й емоції. На відміну від них, 

інтроверти – “звернені в себе”, орієнтуються на власні почуття, стримані, сором'язливі, 

віддають перевагу книзі перед живим спілкуванням, серйозні у прийнятті рішень, 

контролюють свої емоції, рідко агресивні, цінують етичні норми. 

Крім того, людина з підвищеним рівнем невротичності й тривожності дуже вразлива, 

тяжче й довше переживає конфлікти, їй важко опанувати себе, вона часто пригнічена й 

засмучена, постійна тривога виснажує й не дає радіти життю, коло друзів звужується і 

вона менше спілкується. 

Тому у спілкуванні людей із такими протилежними характерами мимоволі виникають 

непорозуміння, проблеми, конфлікти. І важливо, щоб учитель, як грамотніший і 

досвідченіший, ураховував дані розбіжності й особливості дітей і намагався запобігти або 

розв'язати всі непорозуміння та конфлікти, не загострюючи й не поглиблюючи їх. 

З огляду на ступінь самостійності, усіх людей можна умовно поділити на тих, хто 

вважає себе господарями долі (інтернали) і тих, хто хоче пливти за течією (екстернали). 

Інтернали переконані, що їхня поведінка визначає, зумовлює все, що вони одержують 

від довкілля. Екстернали мають схильність приписувати відповідальність за все, що 

діється, зовнішнім чинникам: іншим людям, довкіллю, долі. 

Інтернали, що вміють перебирати всю відповідальність на себе, виявляються в 

конфліктній ситуації послідовнішими, витривалішими, упевненішими в собі, емоційно 

стабільнішими. Вони спокійніше приймають власне “Я”, незважаючи на можливу його 

суперечливість, розбіжність самооцінювання й оцінювання навколишніх. 

Екстернали з їхньою підозрілістю, тривожністю, депресивністю, схильністю до агресії 

стосовно інших людей, догматичністю, авторитарністю всіляко намагаються зняти із себе 

відповідальність за те, що відбувається, відгородитися від суперечливих обставин, утекти 

від неминучих переживань. 

І цю особливість людського характеру має враховувати вчитель, працюючи з 

підлітками. Він має пам'ятати про те, що інтернали усвідомлено йдуть на конфлікт, 

бажаючи щось змінити у світі, людях і стосунках. Екстернали частіше звинувачують у 

причині конфліктної ситуації інших, захищаючи і вигороджуючи себе . 

Гончаренко С. Конфлікт. Шляхи подолання. //Психолог. – 2005. – № 3 (147) 

 
Результат практикуму з теми: студенти повинні з'ясувати комплексний характер педагогічної діяльності на основі аналізу 

різних теоретичних підходів до її розгляду; засвоїти зміст основних компонентів та етапів педагогічної діяльності; структуру 
педагогічних здібностей, психологічні вимоги до особистості вчителя; навчитись аналізувати проблематику опитування та оцінювання 

знань учнів тощо. 

 
Форми контролю за модулем: співбесіда за запитаннями самоперевірки,  перевірка знань і вмінь шляхом використання 

інтерактивних технологій навчання, участь у “мозковій  атаці”, письмовий звіт, презентація, моделювання та розігрування конкретних 

педагогічних ситуацій, робота в малих групах, письмовий висновок щодо відповідності професіографічних вимог вчителя вашим 
можливостям та особистісним якостям. 
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