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Анотація до дисципліни 

Навчальний курс “Психологія освітньої діяльності” призначений для 

магістрантів, що спеціалізуються у відповідних освітньо-професійних 

напрямках і майбутня фахова діяльність яких вимагає оволодіння 

психологічними знаннями, уміннями та навичками, що стосуються 

успішного функціонування сучасної системи освітньої діяльності. 

Дисципліна включає в себе матеріал, зміст якого розкриває психологічні 

передумови забезпечення ефективності сучасної освітньої діяльності, 

оптимізації реалізації навчально-виховного процесу у новій українській 

школі. 

Навчальна програма враховує те, що магістранти – майбутні педагоги, 

вчителі – повинні володіти знаннями психологічних засад ефективного 

здійснення процесів навчання і виховання у новій українській школі, чітко 

розуміти відмінності між педагогічними та психологічними аспектами 

http://www.rshu.edu.ua/kafedry-ppf/kafedra-vtpp


життєдіяльності закладів освіти, уміти виділяти психологічні механізми 

впливу соціально-економічних, історичних, соціально-культурних умов, у 

яких функціонує сучасна школа, на перебіг навчально-виховного процесу у 

цьому закладі. 

 

 

Мета та завдання дисципліни 

Мета курсу «Психологія освітньої діяльності»: забезпечити загальну 

теоретичну підготовку магістрантів у галузі психології нової української 

школи, яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, що пов’язана 

з викладацькою діяльністю. 

Завдання вивчення дисципліни: 

1. Оволодіння глибинними знаннями загальних засад і теоретичних 

основ психології освітньої діяльності. 

          2. Сприяння розвитку творчого потенціалу магістрів в процесі 

освоєння даного курсу та набуття психологічних компетентностей 

управління особистісним розвитком. 

          3. Становлення особистісної позиції в аналізі та оцінюванні 

професійно-педагогічної діяльності. 

4.Усвідомлення закономірностей професійного становлення та 

особистісного зростання майбутніх фахівців. 

      5.Усвідомлення психологічних особливостей науково-педагогічної 

діяльності та шляхів її опанування. 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо на засадах сталого 

розвитку суспільства та поваги до прав і свобод людини. 

ЗК3. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність відповідально ставитися до завдань і обов’язків, мотивувати 

людей до досягнення спільної мети. 

ЗК10. Здатність працювати автономно та в команді, виявляти 

міжособистісну взаємодію незалежно від походження й культурних 

особливостей і повагу до різноманітності. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК1. Здатність до формування в учнів загальних і предметних 
компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків. 

СК7. Володіння основами цілепокладання, планування та проєктування 
процесу навчання й виховання учнів з урахуванням їхніх індивідуальних 
особливостей і особливих освітніх потреб. 



СК10. Здатність застосовувати сучасні методики діагностування досягнень 

учнів, здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації та 

професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору 

життєвого шляху. 

СК11. Здатність створювати психологічний мікроклімат в учнівському 

колективі, що сприяє навчанню й вихованню школярів, незалежно від їх 

соціально-культурно-економічних особливостей. 

СК14. Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної 

педагогічної діяльності, оцінки педагогічного досвіду для підвищення 

педагогічної майстерності. 

Програмні результати навчання (ПР) 

ПРН1. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з психології та 
педагогіки з метою розвитку загальної культури й соціалізації особистості. 

ПРН2. Конструктивно вирішувати особистісно й  професійно-значущі 
проблеми відповідно до загальноприйнятих морально-етичних норм та на 
основі гармонійного поєднання знань з природничих наук, методики їх 
навчання і культури педагогічного спілкування. 

ПРН11. На основі рефлексії й аналізу передового педагогічного досвіду 
впроваджувати інновації у власній професійній діяльності та вдосконалювати 
її впродовж життя. 

ПРН15. Самостійно організовувати навчання впродовж життя і 
вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час навчання 
предметні компетентності. 

ПРН16. Дотримуватися норм безпечної поведінки щодо себе, інших людей 

та збереження навколишнього середовища. 

ПРН17. Ефективно взаємодіяти у складі команди, в 

мультидисциплінарному й полікультурному оточенні з дотриманням 

сучасних принципів толерантності, діалогу та співробітництва. 

 

Очікувані результати навчання: 

Знати:  
- психологічні основи організації освітньої діяльності та сучасні стратегії і 

моделі професійної освіти;  

- об'єктивні зв'язки навчання, виховання і розвитку особистості в 

освітньому процесі та соціумі;  

- предмет, цілі, специфіка, види, властивості, структура та функції 

освітньої діяльності.  

Уміти:  

- вільно орієнтуватися у сучасних психологічних теоріях педагогічної 

діяльності, професійних поняттях;  



- дослідити психологічні закономірності в динаміці професійної та 

особистісної сфери педагогів;  

- застосовувати різні психологічні способи і прийоми для активізації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів;  

- проводити порівняльний аналіз психологічного забезпечення та вимог до 

діяльності педагога з позицій основних концепцій розвитку і навчання.  

Володіти:  

- методикою, формами і методами контролю якості освітньої діяльності;  

- навичками культури розумової праці і самоосвіти;  

- прийомами організації та проведення психолого-педагогічної експертизи 

освітнього середовища. 

Набути соціальних навичок (soft-skills):  

 комунікації; 

 здатність навчатися протягом усього життя;  

 вміння влагоджувати конфлікти, працювати в команді.  

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних 

результатів навчання та компетентностей 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Психологія освітньої 

діяльності» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріалом таких дисциплін як: вікова психологія, педагогічна 

психологія, соціальна психологія. Вона є їхнім логічним продовженням і 

вміщує теоретичні проблеми розвитку, навчання та виховання студентів, 

питання особистості та науково-педагогічної діяльності викладача, а також 

передбачає практичне оволодіння слухачами вміннями та навиками 

навчально-виховної роботи у НУШ. 

Мотивація здобувачів вищої освіти здійснюється через можливість 

виконання всіх практичних робіт та самостійної роботи, застосування 

здобутих знань під час проходження виробничої (педагогічної) практики та 

виконання досліджень за темою своєї магістерської роботи. 

Спільна (групова) діяльність передбачає групову роботу здобувачів 

вищої освіти, їх наукових керівників та викладача з цієї дисципліни 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти передбачена між 

лекціями та при доборі матеріалу для виконання практичних робіт. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1. Психологічні основи педагогічної діяльності 

 

Тема 1. Сучасні стратегії та моделі освіти: психологічний аналіз  



Предмет, завдання і зміст курсу «Психологія освітньої діяльності». 

Цінності і цілі освіти. Освіта як система, процес і результат. Зміст освіти. 

Сучасні стратегії та моделі освіти: психологічний аналіз.  

 

Тема 2. Психологічні основи організації освітньої діяльності  

Основні психологічні концепції розвитку і навчання (біхевіоризм, 

гештальтпсихології, психоаналіз, гуманістична психологія, когнітивізм). 

Основи психологічної компетентності вчителя. Психологічні закони і 

закономірності процесу навчання. Організаційні вміння і психологічна 

компетентність педагога. Управління та дисципліна в освітньому процесі. 

  

Тема 3. Професійна мотивація педагогічної діяльності  

Мотиви вибору педагогічної професії і формування педагогічної 

спрямованості. Адаптація до професії і педагогічна майстерність. 

Індивідуальний стиль педагогічної діяльності. Мотиви та мотивація 

навчання. Природні передумови педагогічної професії. Індивідуально-

психологічні передумови професіоналізму і майстерності в педагогічній 

діяльності. Поняття психологічних здібностей. Професійно і соціально 

значущі якості особистості педагога. Психологія професійної педагогічної 

толерантності.  

 

Тема 4. Психологічні складові успішності, результативності та 

якості педагогічної діяльності  

Поняття успішності та ефективності педагогічної діяльності.  

Рівні продуктивності педагогічної діяльності. Успішність і розвиток 

самосвідомості і «Я-концепції». Особливості переживання особистісних 

досягнень у педагогічній діяльності. Види критеріїв оцінювання успішності і 

професіоналізму педагога.  

 

Змістовий модуль2. Психологічні особливості навчальної діяльності 

Тема 5. Психологія навчальної діяльності у закладах професійної 

освіти  

Загальні психологічні особливості навчальної діяльності у закладах 

професійної освіти. Структура навчальної діяльності. Психологічні 

компоненти. 

  

Тема 6. Професійні кризи  



Психологія професійної діяльності педагога: криза і розвиток. Вплив 

професії на поведінку і особистість педагога, розвиток професійних 

стереотипів, агресія, стреси і феномен емоційного вигорання. Причини 

зниження рівня особистісно-професійного розвитку педагога на різних 

вікових етапах.  

 

Змістовий модуль3.Психологічна культура у педагогічній діяльності 

Тема 7. Психологія педагогічної творчості  

Методи та прийоми стимулювання творчої активності учнів. 

Використання завдань психологічної діагностики для творчого розвитку 

учнів. Засоби діагностики творчих можливостей учнів та творчої 

педагогічної діяльності викладача. Психологія педагогічної імпровізації.  

 

Тема 8. Психологічні основи емоційної саморегуляції у педагогічній 

діяльності. Міжособистісні конфлікти в освітньому середовищі  

Саморегуляція як цілісна система, функціональна структура, основні 

компоненти. Індивідуально-типологічні особливості саморегуляції. Методи 

емоційної саморегуляції педагога. Причини міжособистісних конфліктів у 

освітньому середовищі та шляхи їх подолання. 

Тема 9. Психологічні основи освітніх технологій  

Поняття освітньої технології. Різноманіття підходів до розуміння 

освітньої технології. Структура освітньої технології. Критерії ефективності 

освітньої технології. Психологічні основи традиційних та інноваційних форм 

організації навчальної діяльності.  

 

Тема 10. Психологічна компетентність педагога  

Сутність, зміст та структура психологічної компетентності педагога. 

Вплив психологічної компетентності на ефективність педагогічної 

діяльності. Арсенал психологічних ресурсів для запобігання професійних 

деформацій і розчарування у педагогічній діяльності 

 

Орієнтовні індивідуальні навчально-дослідні завдання  

Загальні методичні вказівки 

При самостійному опрацюванні елементів програми курсу магістру 

необхідно: 

 вивчити навчальний матеріал за вказаними підручниками та 

посібниками; 

 написати тезиси чи розробити логічну схему навчального матеріалу; 

 виконати інші письмові роботи, що вказані  до теми 

 виконати практичні завдання. 



Вивчення кожної теми здійснювати паралельно із вивченням матеріалу у 

ході  аудиторних занять.  

Перевірка засвоєння навчального матеріалу, що вивчається 

самостійно, проводиться у період  проведенням підсумкового модульного 

контролю і оцінюється у балах відповідно до загальної шкали оцінювання. 

Перевірка здійснюється у формі колоквіуму, контрольної роботи, тестового 

контролю чи виконання творчого завдання. Частково матеріал може 

перевірятися у ході семінарських   занять. 

Перелік тем рефератів 

1. Педагогічні здібності та вміння.  

Підходи до визначення педагогічних здібностей і вмінь. Типологія 

педагогічних умінь. Групи педагогічних здібностей та діагностика 

педагогічних здібностей.  

2. Психологія педагогічного впливу.  

Поняття «педагогічний вплив». Психологічні моделі педагогічного впливу. 

Способи педагогічного впливу. Психологічний аналіз способів педагогічного 

впливу. Оптимальні психологічні умови ефективності різних способів 

педагогічного впливу.  

3. Типологія сучасних педагогів.  

Диференційно-типологічний підхід в аналізі особистості педагога. 

Понятійний апарат процедури типологізації педагогів. Типи особистості 

педагога. Відмінність типологій сучасних педагогів від інших способів їх 

диференціації. Орієнтація педагогів на «розвиток» і «результативність» учнів 

(Тип Х і тип У педагогів за Д.Райнсом).  

4. Психологічна характеристика стресостійкості педагога.  

Труднощі в педагогічному процесі як основне джерело стресу. 

Психологічна модель стресостійкості педагога. Стрес-показники педагогів 

різного рівня майстерності. Типи особистості педагога у контексті стійкості 

до психічного стресу. Типи стресостійких педагогів і їх психологічна 

характеристика.  

5. Синдром професійного вигорання педагога.  

Загальна характеристика синдрому професійного вигорання у психологічній 

літературі. Специфіка синдрому професійного вигорання у сучасних 

педагогів. Аналіз результатів досліджень з цієї проблеми.  

6. Психологічний аналіз педагогічних ситуацій і психологія моделювання 

педагогічної діяльності.  

7. Поняття педагогічної ситуації. Психологічний аспект педагогічних 

ситуацій. Методика психологічного аналізу педагогічних ситуацій різного 



виду. Технологія психологічного моделювання педагогічної діяльності. 

 

Перелік питань і завдань, які виносяться на самостійну роботу 

Тема 1. Сучасні стратегії та моделі освіти: психологічний аналіз 

Опрацювати основні нормативні документи, які санкціонують 

діяльність ЗВО: 1. Закон України «Про вищу освіту» 

2. Закон України «Про освіту» 

Тема 2. Психологічні основи організації освітньої діяльності 
1. Підготувати  реферат на тему: «Психологія педагогічного 

впливу» 

2. Використовуючи психологічну літературу, розкрити соціаль-

психологічний портрет сучасного студента 

Тема 3. Професійна мотивація педагогічної діяльності 

На основі опрацювання літератури виконати такі практичні завдання: 

1. Проаналізувати форми спільної активності, що виявлялися у Вашій 

групі, оцінити їхню ефективність. 

2. Підготувати  реферат на тему: «Характеристика студента як 

суб’єкта учіння» 

Тема 4. Психологічні складові успішності, результативності та 

якості педагогічної діяльності 
1. Скласти модель творчої особистості фахівця: 

а)щодо професійної діяльності; 

б)щодо ставлення до інших людей; 

в)щодо самого себе. 

2. Порівняти формальні і неформальні шляхи професійного 

самовдосконалення. 

3.Вказати шляхи вузької спеціалізації і розробити умови широкої 

освіченості і культури. 

Тема 5. Психологія навчальної діяльності у закладах професійної 

освіти 

1. Охарактеризувати сучасні моделі навчання студентів в 

порівнянні з характеристикою авторитарної моделі. 

2. Довести, що системо твірним чинником безперервної освіти 

виступають її цілісність, тобто глибока інтеграція всіх підсистем і процесів 

професійної освіти. 

Тема 6. Професійні кризи 

1. Написати тези «Синдром професійного вигорання педагога» 

2. Обгрунтувати, чому навчально-професійна діяльність є провідною у 

студентському віці.  

Тема 7. Психологія педагогічної творчості 
1.Підготувати  реферат на тему: «Педагогічні здібності та вміння» 



2.Обгрунтувати, чому творчий потенціал особистості залежить від її 

морального потенціалу 

Тема 8. Психологічні основи емоційної саморегуляції у педагогічній 

діяльності. Міжособистісні конфлікти в освітньому середовищі. 

Охарактеризувати шляхи конструктивного подолання барєрів і 

вирішення конфліктів у педагогічній взаємодії «викладач-студент» 

Тема 9. Психологічні основи освітніх технологій 

Опрацювати Наказ МОіНУ Про затвердження Положення про 

експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що 

застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України 

Тема 10. Психологічна компетентність педагога 

1. Написати анотацію на статтю Довженко Л.В. «Особливості 

використання студентами механізмів психологічного захисту». Нові 

технології навчання: Наук.-метод. зб. / кол. авт. – К. : Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти, 2007. – Вип. 50. – С.76-81. 

2. Розробити програму заходів щодо підвищення рівня психологічної 

культури здобувачів освітнього ступеня 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна література: 

1. Галузинський В. М., Євтух М. В. Основи педагогіки та психології 

вищої школи в Україні. К.:Інтел, 2005. 168 с. 

2. Головінський  І. З. Педагогічна психологія: Навч. посіб. для вищ. шк.-

К.:Аконіт, 2003. 288 с. 

3. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психология высшей школы: Учеб. 

Пособие.-3-е изд., перераб. и доп.-Мн.:Университетское, 2003.- 368 с. 

4. Кудіна В. В., Юрченко В. І. Психологія вищої школи: Курс лекцій. К.: 

КСУ, 2004. 176 с. 

5. Мороз О. Г., Падалка О. С., Юрченко В. І. Педагогіка і психологія 

вищої школи. К.: НПУ, 2003. 267 с. 

6. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / за ред. Мороза О. Г. 

К.: НПУ, 2000. 337 с. 

7. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навч.посіб. К.: 

Каравелла,2008. 336с. 

8. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч.посіб. 

К.:Вища школа, 2004. 335с. 

 

Додаткова література: 

1. Балабанова Л.М. Психолого-педагогічні проблеми студентського віку // 

Психологія: Зб. наук. праць. К.:НПУ,2009. Вип.4(7). С.169-170. 



    2. Жалдак Л. Управління гуртуванням студентської групи // Освіта і    

управління. 2009. №3. С.99-102. 

3. Жигайло Н. Психологічні проблеми адаптації студентів-першокурсників 

і шляхи їх вирішення // Педагогіка і психологія професійної освіти. 2004. 

№4. С.107-112. 

4. Лузан П.Г., Жалдак Л.М. Студентська група: Про оптимізацію 

міжособистісних взаємин у ній//Педагогіка толерантності. 2009. С.53-56. 

5. Поторій Я.І. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студента // 

Практична психологія та соціальна робота. 2002. №2. С.36-39. 

6. Скрипник В. Особливості перебігу та самосприйняття соціально-

психологічної адаптації студентів 1 курсу // Психологія і суспільство.-

2005. №2. С.34-40. 

7. Ткачук С. Психологічний аналіз самотворення позитивної  «Я-

концепції» // Психологія і суспільство. 2003. №3. С.107-113. 

8. Юрченко В.І. «Я-концепція» як показник особистісного зростання 

майбутнього вчителя // Психологія: Зб.наук. праць. К.:НПУ,1999. Вип.4.-

С.31-35. 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.lib.vsu.ru/project/golossary.phtml.  

2. http://www.kulturolog.h10.ru/articles/gendcult.htm. 

3. htpp://www.pseudology.org/Kon/Articles/ 

4. http// www.bilimdon.uz/library/docs/p.132-russian.zip) 

5. http://www.gender-cent.ryazan.ru/ 
 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук чи персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет, інше обладнання з необхідним 

програмним забезпеченням для: комунікації та опитувань; виконання 

домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження 

тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль). 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

 

Код 

компетентності 

(згідно 

ОПП) 

Назва 

компетентності 

Код 

програмного 

результату 

навчан

ня 

Назва 

програмного 

результату 

навчання 

Мето

ди 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результа

тів 

навчанн

я 

http://www.lib.vsu.ru/project/golossary.phtml
http://www.kulturolog.h10.ru/articles/gendcult.htm
http://www.pseudology.org/Kon/Articles/
http://www.bilimdon.uz/library/docs/p.132-russian.zip
http://www.gender-cent.ryazan.ru/


ЗК2. 

Здатність діяти 

соціально 

відповідально та 

свідомо на засадах 

сталого розвитку 

суспільства та 

поваги до прав і 

свобод людини. 

ПРН16. 

Дотримуватис

я норм безпечної 

поведінки щодо 

себе, інших 

людей та 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

МН 

1,2, 5, 

6,7.  

МО 2, 4,  

7, 8. 

ЗК3. 

Знання і 

розуміння 

предметної 

області та 

розуміння 

професійної 

діяльності. 

ПРН2. 

Конструктивн

о вирішувати 

особистісно й 

професійно-

значущі 

проблеми 

відповідно до 

загальноприйнят

их морально-

етичних норм та 

на основі 

гармонійного 

поєднання знань 

з природничих 

наук, методики їх 

навчання і 

культури 

педагогічного 

спілкування. 

МН 

1,2, 3,4,5. 

МО 2, 4,  

6, 8. 

ЗК7. 

Здатність 

відповідально 

ставитися до 

завдань і 

обов’язків, 

мотивувати людей 

до досягнення 

спільної мети 

ПРН11. 

На основі 

рефлексії й 

аналізу 

передового 

педагогічного 

досвіду 

впроваджувати 

інновації у 

власній 

професійній 

діяльності та 

вдосконалювати 

її впродовж 

життя. 

МН 1, 

3,4,5 

МО 2, 4,  

6, 8. 

ЗК10. 

Здатність 

працювати 

автономно та в 

команді, виявляти 

міжособистісну 

взаємодію 

ПРН17. 

Ефективно 

взаємодіяти у 

складі команди, в 

мультидисциплін

арному й 

полікультурному 

МН 

1,2, 5, 

6,7. 

МО 2, 4,  

7, 8. 



незалежно від 

походження й 

культурних 

особливостей і 

повагу до 

різноманітності. 

оточенні з 

дотриманням 

сучасних 

принципів 

толерантності, 

діалогу та 

співробітництва. 

СК1. 

Здатність до 

формування в 

учнів загальних і 

предметних 

компетентностей 

та здійснення 

міжпредметних 

зв’язків. 

ПРН2. 

Конструктивн

о вирішувати 

особистісно й 

професійно-

значущі 

проблеми 

відповідно до 

загальноприйнят

их морально-

етичних норм та 

на основі 

гармонійного 

поєднання знань 

з природничих 

наук, методики їх 

навчання і 

культури 

педагогічного 

спілкування. 

МН 

1,2,3, 

4,6,7. 

МО 2, 4,  

7, 8. 

СК7. 

Володіння 

основами 

цілепокладання, 

планування та 

проєктування 

процесу навчання 

й виховання учнів 

з урахуванням 

їхніх 

індивідуальних 

особливостей і 

особливих 

освітніх потреб. 

ПРН15. 

Самостійно 

організовувати 

навчання 

впродовж життя і 

вдосконалювати з 

високим рівнем 

автономності 

здобуті під час 

навчання 

предметні 

компетентності. 

МН 

1,3, 4,5. 

МО 2, 6, 

8. 

СК10. 

Здатність 

застосовувати 

сучасні методики 

діагностування 

досягнень учнів, 

здійснювати 

педагогічний 

супровід процесів 

ПРН1. 

Застосовувати 

спеціалізовані 

концептуальні 

знання з 

психології та 

педагогіки з 

метою розвитку 

загальної 

МН 

1,2, 5, 

6,7. 

МО 2, 4,  

7, 8. 



соціалізації та 

професійного 

самовизначення 

учнів, підготовки 

їх до свідомого 

вибору життєвого 

шляху. 

культури й 

соціалізації 

особистості. 

СК11. 

Здатність 

створювати 

психологічний 

мікроклімат в 

учнівському 

колективі, що 

сприяє навчанню 

й вихованню 

школярів, 

незалежно від їх 

соціально-

культурно-

економічних 

особливостей. 

ПРН1. 

Застосовувати 

спеціалізовані 

концептуальні 

знання з 

психології та 

педагогіки з 

метою розвитку 

загальної 

культури й 

соціалізації 

особистості. 

МН 

1,2, 3,4,5. 

МО 2, 4,  

7, 8. 

СК14. 

Здатність до 

критичного 

аналізу, 

діагностики й 

корекції власної 

педагогічної 

діяльності, оцінки 

педагогічного 

досвіду для 

підвищення 

педагогічної 

майстерності. 

ПРН11. 

На основі 

рефлексії й 

аналізу 

передового 

педагогічного 

досвіду 

впроваджувати 

інновації у 

власній 

професійній 

діяльності та 

вдосконалювати 

її впродовж 

життя. 

МН 

1,2, 3,4,6. 

МО 2, 4,  

6, 8. 

 

Методи навчання 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія);  

МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, складання реферату);  

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними 

технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, 

мультимедійні);  

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань);  



МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.  

Методи оцінювання.  
МО2 – усне та письмове опитування;  

МО 4 – тестування; 

МО6 – реферати, есе;  

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО10 – залік. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1 (поточне тестування) 

ІН
Д

З
 

З
ал

ік
 Сума  

Змістовий модуль 1 

 

Змісто

вий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Т1 Т2 
Т

3 
Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

10* 10 100 
Модульний 

контроль 

Модуль

ний 

контроль 

Модульний 

контроль 

8 4 8 

 

*Оцінювання ІНДЗ включає також заохочувальні бали студентам, які 

нараховуватимуться за такі види роботи і в такому обсязі: 

• участь студента в роботі наукової конференції – 3 бали; 

• видання тез доповіді чи наукової статті – 3-5 балів відповідно. 

 

Т1, Т2... Т10 — теми змістових модулів. 

 

Система та критерії оцінювання  

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності 

може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, 

які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється 

згідно Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

РДГУ за такими рівнями та критеріями: 

Суми 

балів за 

100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентно

сті 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзам

ен 

за

лік 

90- А відмін здобувач вищої освіти Високий відмі зар



100 но виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самос-

тійно здобувати знання, 

без допомоги викладача 

знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, 

вміє використовувати 

набуті знання і вміння 

для прийняття рішень у 

нестандартних ситуа-

ціях, переконливо аргу-

ментує відповіді, 

самостійно розкриває 

власні здібності 

(творчий) нно ахован

о 

82-89 В 
дуже 

добре 

здобувач вищої освіти 

вільно володіє теоретич-

ним матеріалом, застосо-

вує його на практиці, 

вільно розв’язує вправи і 

задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені 

помилки, кількість яких 

незначна. 

Достатній 

(конструктив

но-

варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

здобувач вищої освіти 

вміє зіставляти, узага-

льнювати, систематизу-

вати інформацію під 

керівництвом викладача, 

загалом самостійно зас-

тосовувати її на прак-

тиці; контролювати влас-

ну діяльність; виправ-

ляти помилки, з-поміж  

яких є суттєві, добирати 

аргументи для під-

твердження думок 

Достатній 

(конструктив

но-

варіативний) 

добре 

зар

ахован

о 

64-73 D задовільно 

здобувач вищої освіти 

відтворює значну части-

ну теоретичного мате-

ріалу, виявляє знання і 

розуміння основних 

положень, за допомогою 

Середній 

(репродукти

вний) 

задові

льно 



 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою 

рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми 

навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи 

(модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за 

ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, 

підготовку наукових публікацій тощо. 

Залік виставляється за результатами поточного модульного 

контролю, проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

Політика дисципліни 

викладача може аналі-

зувати навчальний мате-

ріал, виправляти помил-

ки, з-поміж яких є значна 

кількість суттєвих. 

60-63 Е достатньо 

здобувач вищої освіти 

володіє навчальним мА-

теріалом на рівні, вищо-

му за початковий, значну 

частину його відтворює 

на репродуктивному 

рівні 

35-59 FХ 

незадов

ільно з 

мож-

ливістю 

повторног

о складан-

ня семес-

трового 

контролю 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні окремих 

фрагментів, що 

становлять незначну 

частину навчального 

матеріалу 
Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

 

незад

овільно 

не 

зарахо

вано 

1-34 F 

незадов

ільно з 

обо-

в’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні елементарного 

розпізнання і 

відтворення окремих 

фактів, елементів, 

об'єктів 



При організації освітнього процесу в Інституті педагогіки і 

психології Рівненського державного гуманітарного університету 

здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та адміністрація діють 

відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 

Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання 

знань і умінь студентів, Положення про практики студентів, Положення 

про внутрішнє забезпечення якості освіти, Положення про державну 

атестацію студентів. 

Політика доброчесності  

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну 

роботу (реферат, есе, курсову тощо) повинен дотримуватись політики 

доброчесності. У разі наявності плагіату в індивідуальній роботі 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен 

повторно виконати ще раз індивідуальні завдання, які передбаченні у 

силабусі. 

 

 

 


