
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

 

 

 

 

 

О.І.Галян 

 

 

 
 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 

 
Методичні рекомендації  

для самостійної роботи студентів ОКР «спеціаліст»  

напряму підготовки 0101 Педагогічна освіта  

спеціальності «Практична психологія» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Дрогобич – 2009 



 2 

УДК 159.9.072 

ББК       88 

Г 17   

 

 

 

Галян О. І. 

Психолого-педагогічна експертиза. Методичні рекомендації 
для самостійної роботи студентів.  – Дрогобич, 2009. – 139 с. 

 

  

Методичні рекомендації розроблені відповідно до програми 

навчальної дисципліни ”Психолого-педагогічна експертиза” 

(затверджена вченою радою ДДПУ протокол №10 від 24.09.2007 року) 

та змістових модулів ОКХ та ОПП підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста спеціальності ”Практична 

психологія” . 

Представлені матеріали спрямовані на ознайомлення студентів 

з особливостями організації самостійної роботи з вивчення основ 

організації психолого-педагогічної експертизи суб’єктів освітнього 
процесу. Методичні рекомендації містять інформацію про види та 

форми роботи самостійної роботи, перелік обов’язкових завдань та 

інструктивні матеріали для організації експертного дослідження. 

Рекомендується для викладачів та студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів, практикуючих психологів. 

 

 

Рекомендовано до друку вченою радою Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка 

(протокол № 7 від 18.06.2009 року). 

 
 

 

 

Рецензенти: Савчин М.В., доктор психологічних наук, професор 

       Ковальчук З.Я., кандидат психологічних наук, доцент 

                       

 

 

 

   



 3 

ЗМІСТ 

Вступ  .................................................................................................................................................................... 3 

Зміст навчальної дисципліни ”Психолого-педагогічна експертиза”  ...................................... 4 

Тематичний план навчальної дисципліни  ................................................................................... 7 

Аудиторні заняття з ”Психолого-педагогічної експертизи”  .................................................... 8 

Зміст самостійної роботи ................................................................................................................ 10 

Питання для самоконтролю знань ................................................................................................. 14 

Методичні рекомендації до семінарських занять  ...................................................................... 17 

Тема 1. Предмет і завдання психолого-педагогічної експертизи  .................................................... 17 

Тема 2. Психологічна характеристика суб’єктної активності  

учасників педагогічної взаємодії  .......................................................................................................... 22 

Тема 3. Психологічний аналіз навчальної мотивації  ......................................................................... 26 

Тема 4. Психологічний аналіз навчальних умінь і навичок  ............................................................. 29 

Тема 5. Психологічний аналіз пізнавальних здібностей школярів  ................................................. 34 

Тема 6. Емоційна забезпеченість навчального процесу. 

Психологічний аналіз вольового компоненту навчальної 

 діяльності  ................................................................................................................................................. 38 

Тема 7. Психологічні аспекти експертизи професійної діяльності  

вчителя  ....................................................................................................................................................... 42 

Тема 8. Особливості організації вчителем навчальної діяльності  

як напрям психологічної експертизи  .................................................................................................... 46 

Тема 9. Особливості виховної діяльності вчителя як напрям  

психологічної  експертизи  ...................................................................................................................... 53 

Тема 10. Психологічні основи експертизи оцінної діяльності 

вчителя  ....................................................................................................................................................... 57 

Тема 11. Психологічний аналіз педагогічних умінь  .......................................................................... 62 

Тема 12-13. Психологічний аналіз особистісних і професійних  

характеристик  педагога  ......................................................................................................................... 68 

Тема 14. Психологічна експертиза інновацій в освіті  ....................................................................... 73 

Особливості підготовки до написання та структура модульної контрольної роботи  ............................ 76 

Додатки .............................................................................................................................................. 82 

Додаток 1. Етапи експертної діяльності ............................................................................................... 82 

Додаток 2. Мотиваційно-цільові компоненти діяльності експерта  .................... 82 

Додаток 3. Зразок психологічного діагнозу  ........................................................................................ 82 

Додаток 4. Сигнальний лист учня при виконанні навчально- 

пізнавальної роботи  ................................................................................................................................. 86 

Додаток 5. Схема спостереження з метою визначення  

організованості учня у навчальній діяльності  .................................................................................... 88 

Додаток 6. Схема оцінки пізнавального інтересу учнів  .................................................................... 88 

Додаток 7. Карта стану здоров’я і розвитку дитини  .......................................................................... 89 

Додаток 8. План психологічного аналізу уроку  ................................................................................. 90 

Додаток 9. Аналіз психологічних аспектів уроку  .............................................................................. 92 

Додаток 10. Лист спостереження уроку (1)  ......................................................................................... 95 

Додаток 11. Лист спостереження уроку (2)  ......................................................................................... 96 

Додаток 12. Схема спостереження і аналізу уроку  ............................................................................ 99 

Додаток 13. Психологічний аналіз позакласної виховної роботи  ................................................... 99 

Додаток 14. Психодіагностичний інструментарій  ............................................................................. 101 

Додаток 15. Тексти для опрацювання  .................................................................................................. 114 

Додаток 16. Короткий тематичний словник  ........................................................................................ 136 

Предметний покажчик  .................................................................................................................... 138 

Іменний покажчик  ........................................................................................................................... 139 



 4 

ВСТУП 

 

Психолого-педагогічна експертиза – самостійний за змістом і 

технологіями вид професійно-психологічних завдань, а також напрям 

професійної діяльності практикуючого психолога. Базується вона на 

методології експертного аналізу і організації експертних знань. Зміст 

психолого-педагогічної експертизи, виходячи зі змісту завдань, 

розкриває особливості дослідження і проектування особливостей 
розвитку педагогічної системи. 

Можливості психологічної експертизи обмежуються сучасним 

станом розвитку психології, її діагностичних методів і процесуальними 

вимогами. Хоча психологічна експертиза за змістом і формою не 

збігається з традиційною практикою психологічного дослідження, вона 

все ж є певного роду дослідженням. Експертування будується за 

принципами і способами, які визначають своєрідність цього напряму 

діяльності практикуючого психолога. Межі можливостей 

психологічної експертизи визначаються принципом наукової 

об‘єктивності. Психологічна експертиза може розв‘язувати тільки ті 

питання, які пов‘язані з психічними явищами, що піддаються 

об‘єктивному аналізу. На сучасному етапі експертиза використовує 
психодіагностичні методики, спеціалізованими за різними напрямами, 

залежно від типу психологічної експертизи. 

Психолого-педагогічна експертиза охоплює сферу 

педагогічного процесу, тому експертному аналізу піддаються 

навчальна діяльність учня, педагогічна діяльність учителя, їх взаємодія 

та спілкування. Експертиза учбової діяльності спрямована на 

виявлення і удосконалення навчальної діяльності школярів. 

Психолого-педагогічна експертиза педагогічної діяльності вчителя 

спрямована на з’ясування її домінуючих структурних компонентів, 

перспектив особистісного і професійного зростання педагога, 

інноваційних тенденцій в освіті. 
Психолого-педагогічна експертиза супроводжується або 

переходить у перетворюючу, корекційну діяльність практичного 

психолога, або в узгоджену цілеспрямовану спільну діяльність 

міждисциплінарної групи різнопредметних спеціалістів з 

використанням сучасних засобів і технологій психологічного аналізу, 

проектування педагогічного процесу. 

Отже, вивчення “Психолого-педагогічної експертизи” 

майбутніми психологами ставить мету – ґрунтовний аналіз основ 

оцінки і проектування педагогічних систем у таких векторах: учень, 

учитель, зміст. 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

”ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА” 

 

МОДУЛЬ І 

Розділ І. Методологічні основи  психолого-педагогічної 

експертизи 

Тема 1.  Предмет і завдання психолого-педагогічної кспертизи. 

Предмет психолого-педагогічної експертизи. Основні 
завдання. Принципи експертизи педагогічних систем. Різновиди 

експертиз. Відмінність психолого-педагогічної експертизи від усіх 

інших психологічних експертиз. Одержання психологічної інформації 

в роботі експерта. Експертний висновок, його структура. 

Тема 2. Суб’єкт–об’єктні взаємини у структурі педагогічної 

діяльності. 

Суб'єкт і об'єкт як філософсько-психологічні категорії. Ознаки 

суб'єкта взаємодії. Характеристики активності. Форми активності. 

Види активності. Полімодальність суб'єкта. Форми існування суб'єкта і 

об'єкта. Суб'єктна активність вчителя та учня. Суб'єкт - суб'єктна 

взаємодія у системі суб'єкт-об'єктних відносин. 

 

Розділ II. Психолого-педагогічна експертиза навчальної 

діяльності школяра 

Тема 3. Психолого-педагогічна експертиза сформованості 

мотивів учіння учня. 

Поняття мотиву учіння. Динаміка мотивації учіння протягом 

навчання в школі. Зміст рівня сформованості мотивів учіння. 

Експертиза мотивації учіння. Оформлення і використання результатів 

експертного вивчення мотивації учіння. 

Тема 4. Психолого-педагогічна експертиза сформованості навчальних 

умінь і навиків. 

Поняття про учбові уміння і навички. Аналіз дійово-
операційного компоненту учіння (зміст, прийоми учбової діяльності). 

“Уміння вчитися”. Динаміка рівня сформованості “уміння вчитися”. 

Експертиза рівня сформованості учбових умінь і навиків. Оформлення 

і використання результатів експертного аналізу рівня сформованості 

учбових умінь і навиків. 

Тема 5. Психолого-педагогічна експертиза рівня розвитку 

пізнавальних здібностей школяра. 

Пізнавальні здібності. Загальна психічна активність 

особистості. Прагнення розв’язувати різноманітні завдання. Рівень 

домагань у певних галузях розумової діяльності. Розумова 
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працездатність. Самооцінка власних розумових здібностей. Спеціальні 

здібності. Експертиза рівня розвитку пізнавальних здібностей школяра. 

Оформлення і використання результатів експертної оцінки. 

Тема 6. Психолого-педагогічна експертиза емоційно-вольового 

компоненту навчальної діяльності. 

Зміст емоційно-вольового компоненту учбової діяльності. 

Рівень розвитку саморегуляції. Особливості уваги. Вольовий 

компонент готовності до шкільного навчання. Вольові зусилля у 
пізнавальній діяльності. Контроль і самоконтроль. Довільність 

поведінки. Експертиза емоційно-вольового компоненту учбової 

діяльності. Оформлення і використання результатів  експертної оцінки. 

 

МОДУЛЬ ІІ 

Розділ IІІ. Психолого-педагогічна експертиза професійної 

діяльності педагога 

Тема 7. Особливості оцінювання професійної діяльності 

педагога. 

Різноманітність підходів до оцінки професійної діяльності 

педагога. Кількісні та якісні критерії оцінки. Оцінювання  на основі 

професіограми педагогічної діяльності. Комплексний підхід до 
оцінювання. Оцінювання на основі "корисного результату" як 

системоутворюючого фактора (за П.К.Анохіним). Алгоритмічний 

аналіз професійної діяльності вчителя. Структурний аналіз. Системний 

підхід до оцінки діяльності педагога. Вимоги до оцінки. Типові 

помилки оцінювачів. Суб'єктивні та об'єктивні показники оцінки 

професійної діяльності педагога. Оцінка професійної спрямованості 

особистості педагога. 

Тема 8. Психолого-педагогічна експертиза навчальної діяльності 

вчителя. 

Зміст навчальної діяльності вчителя. Механізми навчання. 

Навчальний матеріал. Форми та види навчання. Навчання як 
організація пізнавальної діяльності учнів. Вивчення досвіду організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів. Схема аналізу. Особистісний 

та функціональний аналіз навчальної діяльності вчителя. 

Психологічний аналіз уроку, його компоненти.  

Експертиза навчальної діяльності вчителя. 

Тема 9. Психолого-педагогічна експертиза виховної діяльності 

вчителя. 

Підходи до виховання. Предмет та мета виховання. Об’єкт та 

суб’єкт виховання. Включеність – привабливість – осмисленість. 

Критерії виховання. Система виховної роботи школи. Виховна система 
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роботи школи. Експертиза виховної роботи вчителя (вихователя). 

Узгодженість цілей, задач, методів, форм, змісту, позицій вихователя 

та виховної парадигми. Схема аналізу виховного заходу (заняття).  

Тема 10. Психолого-педагогічна експертиза оцінної діяльності 

вчителя. 

Оцінні ставлення та їх психологічна структура. Функції 

оцінки. Види оцінок. Компоненти оцінних ставлень. Чинники 

суб'єктивного компоненту. Симпатія та антипатія в оцінній діяльності 
педагога. Структура процесу оцінювання. 

Педагогічна оцінка як засіб стимулювання. Види педагогічної 

оцінки. Способи стимулювання навчальної діяльності. Умови 

ефективності педагогічної оцінки, 

Вікові особливості педагогічної оцінки. Основні тенденції 

вікової зміни значимості педагогічної оцінки. Стимулювання 

діяльності та вчинків дітей в молодшому, середньому та старшому 

дошкільному віці. Оцінювання молодших школярів. Оцінка діяльності  

та поведінки підлітків. Педагогічне оцінювання учіння і спілкування 

старшокласників. Тестова карта вивчення оцінної діяльності вчителя. 

Діагностика здатності педагога до емпатії. 

 

Розділ IV. Психолого-педагогічна експертиза педагогічної 

взаємодії 
Тема 11. Психолого-педагогічна експертиза педагогічних умінь та 

здібностей вчителя. 

Змістовий аналіз педагогічної взаємодії. Структурний аналіз. 

Особливості педагогічної взаємодії. 

Пізнавальні, комунікативні, інформаційні, організаторські, 

конструктивні, академічні, дидактичні, перцептивні уміння. Складові 

цих умінь: здібності, властивості, шляхи і засоби самовиховання, 

конкретні педагогічні уміння. Педагогічна рефлексія та педагогічна 

уява. Тестова карта аналізу педагогічних умінь. Оцінка рівня 
комунікативності вчителя 

Загальна характеристика педагогічних впливів. Класифікація 

педагогічних впливів, /за: змістом, формою, спрямованістю, 

психологічним вираженням , дієвістю, тривалістю, широтою, типом 

розв'язуваних задач/. Стратегії педагогічного впливу. Тестова карта 

аналізу педагогічних впливів. Оцінка агресивності педагога. 

Тема 12. Психолого-педагогічна експертиза професійних  

та особистісних характеристик учителя. 

Особистісні особливості педагога. Мотиви, установки, 

потреби, інтереси. Самооцінка мотивації схвалення. Діагностика 
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особистісних особливостей (Джерлсайд). Експертиза особистісних 

особливостей вчителя. 

Стиль діяльності. Монологічні стилі діяльності. Діалогічні 

стилі діяльності. Діагностика стилю діяльності вчителя. Загальні 

чинники визначення стилю. Типологічна зумовленість стилю. 

Педагогічні ситуації та конфлікти. Причини виникнення 

складних педагогічних ситуацій та конфліктів. Особливості 

педагогічних ситуацій та конфліктів. Схеми аналізу педагогічних 
ситуацій та конфліктів. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

п/п 
Найменування модулів, розділів і тем 

Кількість годин 

разом ауд. СР 

 9-ий семестр 

Модуль I 

Р.1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ 

 

54 

 

 

 

24 

 

 

 

30 

 

 

1. Предмет і завдання психолого-педагогічної 

експертизи. 
8 4 4 

2. Суб’єкт–об’єктні взаємини у структурі 

педагогічної діяльності. 
8 2 6 

 Р.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 

ЕКСПЕРТИЗА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ШКОЛЯРА 

   

 

3. 

Психолого-педагогічна експертиза 

сформованості мотивів учіння учня. 
8 4 4 

 

4. 

Психолого-педагогічна експертиза 

сформованості навчальних умінь і навиків. 
8 4 4 

 

5. 

Психолого-педагогічна експертиза рівня 

розвитку пізнавальних здібностей школяра. 
10 4 6 

 

6. 

Психолого-педагогічна експертиза емоційно-

вольового компоненту навчальної діяльності. 
12 6 6 

 10-й семестр 

Модуль 2 

Р.3.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 

ЕКСПЕРТИЗА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕДАГОГА 

54 

 

 

30 

 

 

 

24 

 

 

7. Особливості оцінювання професійної 

діяльності педагога. 
10 6 4 

8. Психолого-педагогічна експертиза навчальної 8 4 4 
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діяльності вчителя. 

9 Психолого-педагогічна експертиза виховної 

діяльності вчителя. 8 4 4 

10 Психолого-педагогічна експертиза оцінної 

діяльності вчителя. 
8 4 4 

 Р.4. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 

ЕКСПЕРТИЗА ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
   

11 Психолого-педагогічна експертиза 

педагогічних умінь та здібностей вчителя. 
10 6 4 

12 Психолого-педагогічна експертиза 

професійних та особистісних характеристик 

учителя. 

10 6 4 

Разом 108 54 54 

 

 

АУДИТОРНІ ЗАНЯТТЯ  

З ”ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ” 

 

 

№ 

Вид навчального 

заняття го
д

 Найменування розділів і тем 

 

9-й семестр 

МОДУЛЬ 1 

Р.1. Методологічні основи психолого-педагогічної експертизи 

1 Лекція 1 2 Предмет і завдання психолого-педагогічної 

експертизи 

2 Семінар 1 2 Предмет і завдання психолого-педагогічної 

експертизи 

3 Семінар 2 2 Психологічна характеристика суб’єктної 
активності учасників педагогічної взаємодії 

Р.2. Психолого-педагогічна експертиза навч. діяльності школяра 

4 Лекція 2 2  Психолого-педагогічна експертиза 

сформованості мотивів учіння учня 

5 Семінар 3 2 Психологічний аналіз навчальної мотивації 

6 Лекція 3 2 Психолого-педагогічна експертиза 

сформованості навчальних умінь і навиків 

7 Семінар 4 2 Психологічний аналіз навчальних умінь і 

навичок 

8 Лекція 4 2 Психолого-педагогічна експертиза рівня 

розвитку пізнавальних здібностей школяра 
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9 Семінар 5 2 Психологічний аналіз пізнавальних 

здібностей школярів 

10 Лекція 5-6 4 Психолого-педагогічна експертиза 

емоційно-вольового компоненту навчальної 

діяльності 

11 Семінар 6 2 Емоційна забезпеченість навчального 

процесу. Психологічний аналіз вольового 

компоненту навчальної діяльності 

Модульний контроль № 1  

10-й семестр 

МОДУЛЬ 2 

Р. 3. Психолого-педагогічна експертиза професійної діял. педагога 

12 Лекція 1-2  4 Особливості оцінювання професійної 

діяльності педагога 

13 Семінар 1 2 Психологічні аспекти експертизи 

професійної діяльності вчителя  

14 Лекція 3 2 Психолого-педагогічна експертиза 

навчальної діяльності вчителя. 

15 Семінар 2 2 Особливості організації вчителем 

навчальної діяльності як напрям 

психологічної експертизи 

16 Лекція 4 2 Психолого-педагогічна експертиза виховної 

діяльності вчителя 

17 Семінар 3 2 Особливості виховної діяльності вчителя як 

напрям психологічної експертизи  

18 Лекція 5 2 Психолого-педагогічна експертиза оцінної 

діяльності вчителя 

19 Семінар 4 2 Психологічні основи експертизи оцінної 

діяльності вчителя 

Р.4. Психолого-педагогічна експертиза педагогічної взаємодії 

12 Лекція 6 

 

2 Психолого-педагогічна експертиза 

педагогічних умінь та здібностей вчителя 

11 Семінар 5 2 Психологічний аналіз педагогічних умінь 

13
-

14 

Лекція  7-7,5 3 Психолого-педагогічна експертиза 
професійних та особистісних характеристик 

учителя 

12

-

13 

Семінар 6-7 4 Психологічний аналіз особистісних і 

професійних характеристик педагога 

14 Семінар 7,5 1 Психологічна експертиза інновацій в освіті 
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Модульний контроль № 2  

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота студентів – діяльність їх в процесі навчання 

і у позааудиторний час, яка виконується за завданням викладача, під 

його керівництвом, але без його безпосередньої участі. 

Основними ознаками самостійної роботи студентів з 

інформацією прийнято вважати: 

- наявність пізнавального або практичного завдання, 

проблемного питання або задачі і  часу на їх виконання, розв’язання; 
- вияв розумової напруги для правильного і якнайкращого 

виконання тієї або іншої дії; 

- вияв усвідомленості, самостійності і активності студентів в 

процесі розв’язання поставлених задач; 

- володіння навичками самостійної роботи; 

- здійснення управління і самокерівництва самостійною 

пізнавальною і практичною діяльністю студента. 

Ядром самостійної роботи, початковим моментом її 

конструювання є пізнавальна або проблемна задача. Саме наявність 

задачі зумовлює весь процес самостійної роботи: передбачає 

самостійну діяльність студентів з розв’язання поставлених завдань; 
обов’язкову підготовку до самостійного виконання, розв’язання 

навчальних і професійних завдань. 

Самостійна робота з ”Психолого-педагогічної експертизи” 

стосується опрацювання навчально-методичної літератури, виконання 

індивідуальних завдань, розробка програми експертизи відповідно до 

запиту. Отже, виконання запланованих завдань проходить як 

підготовка до роботи на семінарських заняття з обов’язковим 

виконанням практичних дослідницьких завдань у школі. 

 

Література для опрацювання 

(обов’язкове ознайомлення, за вимогою викладача - конспектування) 

 
Буркова Л. Гіпотетична побудова моделі адаптивної 

експертної системи освітніх інновацій //Рідна школа. – 2003. – №9. 

Буркова Л. Спроба конструювання банку знань педагогічної 

експертизи //Рідна школа. – 2002. – №6. 

Бухвалов В.А., Пилнер Я.Г. Введение в педагогическую 

экспертизу //Відкритий урок. – 2002. – № 11-12, 13-14. 

Каган М.С. Мир общения (проблема межсубъектных 

отношений). – М. 1988 
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Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем. – М., 

2000. 

Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование 

мотивации учения. – М., 1990. 

Матвеєва М.П. Особливості професійної діяльності шкільного 

психолога //Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – №1. – 

С.53-54 

Назарович В., Вєтрова Ю. Психологічні експертизи. З досвіду 
роботи. //Психолог. – 2008. – №33. – С.15-20. 

Наровлянська М., Порох Л. Емоційні стани школярів під час 

навчально-виховного процесу: проблеми та можливості //Рідна школа. 

– 2003. – №12. – С.39-40. 

Нижник Л., Сагірова О. та ін. Робота шкільної психолого-

медико-педагогічної комісії //Психолог. – 25-27. – 2003. – С.4-34. 

Обухівська А. Знайомтеся – ПМПК. //Психолог. – 2004. – №20. 

Педагогическая психология. Методики и тесты. /Авторы-сост.: 

М.В.Демиденко, А.И.Клюева. – Самара: Бахрах-М, 2004. – 144с. 

Побірченко Н. Психолого-педагогічні підходи до аналізу 

уроку. //Психолог. – 2004. – №38. – С.10-19. 

Пов’якель Н.І. Психологічна експертиза конфліктів як напрям 
професійної діяльності практичного психолога /Психологія. – К., 1999. 

– Вип.1. – С.49-54. 

Сироватко О. Діагностика у навчанні //Психолог. – 2002. – № 

19. 

Теорія і практика атестаційної експертизи в закладах освіти. – 

Тернопіль: Астон, 2004. – 325 с. 

Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – М., 

1987. 

Цап В. Можливості навчальної комп’ютерної експертної 

системи //Психолог. – №4. – 2003. 

Швалб Ю.М. Принципи і моделі психологічної експертизи 
//Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №8; 2000. – №1. 

Швалб Ю.М. Психологічна експертиза: що це таке //Психолог. 

– 2004. – №12. 

 

Індивідуальні завдання 

 

1. Скласти схему ”Види експертиз”. 

2. Підібрати діагностичні процедури за змістом експертизи 

до кожного заняття. 

3. Скласти схему “Структура навчальних умінь”. 
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4. Розкрити зміст роботи психолого-медико-педагогічної 

комісії. 

5. Пояснити причини призначення психологічної експертизи 

навчальної діяльності школяра. 

6. Охарактеризувати причини призначення експертизи 

діяльності вчителя.  

7. Обґрунтувати підходи до оцінки професійних умінь 

педагога. 
8. Проаналізувати труднощі проведення психолого-

педагогічної експертизи діяльності вчителя. 

9. Порівняти діагностичний інструментарій психологічного 

аналізу уроку. 

10. Розкрити сутність експертизи навчальних підручників, 

посібників, наочних матеріалів та електронних навчальних 

видань. 

 

Система типових завдань, обов’язкових для виконання 

 

1. Шляхом спостереження та подальшого дослідження за 

допомогою психодіагностичного інструментарію визначити 
особливості мотивів навчання учня. При потребі звернутися за 

додатковою інформацією до вчителя (ів). Скласти експертний 

висновок. 

2. Шляхом спостереження та подальшого дослідження за 

допомогою психодіагностичного інструментарію вивчити навчальні 

уміння та навички учня. При потребі звернутися за додатковою 

інформацією до вчителя (ів). Скласти експертний висновок. 

3. Шляхом спостереження та подальшого дослідження за 

допомогою психодіагностичного інструментарію визначити 

особливості пізнавальних здібностей школяра. При потребі звернутися 

за додатковою інформацією до вчителя (ів). Скласти експертний 
висновок. 

4. Шляхом спостереження та подальшого дослідження за 

допомогою психодіагностичного інструментарію вивчити характерні 

прояви вольових зусиль або слабовілля у навчальній діяльності 

школяра. При потребі звернутися за додатковою інформацією до 

вчителя (ів). Скласти експертний висновок. 

5. На основі раніше складених експертних висновків за 

результатами дослідження різних сторін навчальної діяльності 

школяра скласти узагальнюючий висновок відповідно до структури 
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експертного висновку. Вказати етапи проведення дослідження 

відповідно до обраного запиту. 

6. Шляхом спостереження та подальшого дослідження за 

допомогою психодіагностичного інструментарію визначити 

особливості взаємодії вчителя та учнів. Скласти експертний висновок. 

7. Шляхом спостереження проаналізувати психологічні 

аспекти організації учбової діяльності учнів. При потребі звернутися за 

додатковою інформацією до вчителя (ів). Скласти експертний 
висновок. 

8. Шляхом спостереження та подальшого дослідження за 

допомогою психодіагностичного інструментарію визначити 

особливості виховної діяльності вчителя. При потребі звернутися за 

додатковою інформацією до вчителя (ів). Скласти експертний 

висновок. 

9. Шляхом спостереження та подальшого дослідження за 

допомогою психодіагностичного інструментарію визначити 

особливості оцінної діяльності вчителя. При потребі звернутися за 

додатковою інформацією до вчителя (ів). Скласти експертний 

висновок. 

10. Шляхом спостереження та подальшого дослідження за 
допомогою психодіагностичного інструментарію визначити 

особливості стилю педагогічного спілкування та педагогічної 

діяльності вчителя. При потребі звернутися за додатковою 

інформацією до вчителя (ів). Скласти експертний висновок. 

11. Шляхом спостереження та подальшого дослідження за 

допомогою психодіагностичного інструментарію визначити причини 

виникнення та шляхи вирішення конфліктних ситуацій у 

педагогічному процесі. При потребі звернутися за додатковою 

інформацією до вчителя (ів). Скласти експертний висновок. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
1. Сутність психолого-педагогічної експертизи. 

2. Види експертиз. 

3. Структура експертного висновку. 

4. Особливості експертної ситуації її відмінність від інших видів 

психологічного дослідження. 

5. Особливості отримання інформації в ситуації експертизи. 

6. Особливості повідомлення інформації, отриманої в ході 

експертизи. Характеристика замовника і мети експертизи. 

7. Вимоги до експерта. 

8. Як визначати предмет та етапи експертизи відповідно до 

поставлених завдань? 

9. В чому полягає сутність уміння визначати характер експертизи 

відповідно до запиту, характеру ситуації. 

10. Сутність поняття “суб’єктна активність”. 

11. Професійні вимоги до психолога-експерта. 

12. Механізми формування враження про іншу людину. 

13. Зміст взаємодії спеціалістів при експертуванні навчальної 

діяльності та особистості учня. 

14. Механізм оцінки сформованості мотивів учіння учня. 

15. Як впливає розвиток мотивів на результативність навчання? 

16. Схема психолого-педагогічної експертизи сформованості 

навчальних умінь і навиків. 

17. Як оцінити базові навчальні уміння та навички учня? 

18. Вплив рівня розвитку базових навчальних умінь на процес 

засвоєння навчальних задач. 

19. Механізм оцінки рівня розвитку пізнавальних здібностей школяра. 

20. Як оцінювати потенційні можливості розвитку пізнавальних 

здібностей школяра? 

21. Механізм психолого-педагогічної експертизи емоційного 

компоненту навчальної діяльності. 

22. Вплив емоційного компоненту на характер навчальної діяльності 

учня. 
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23. Механізм психолого-педагогічної експертизи вольового 

компоненту навчальної діяльності. 

24. Зміст і оцінка характеру вольових зусиль школяра у навчальній 

діяльності. 

25. Особливості використання даних експертизи. 

26. Зміст та структура педагогічної діяльності вчителя. 

27. Різноманітність підходів до оцінки професійної діяльності 

педагога. 

28. Принципи оцінювання професійної діяльності вчителя. 

29. Механізм організації та проведення комплексного вивчення 

професійної діяльності педагога. 

30. Типові помилки в оцінюванні діяльності вчителя. 

31. Суб’єктивні показники оцінки професійної діяльності педагога. 

32. Об’єктивні показники оцінки професійної діяльності педагога. 

33. Труднощі проведення психолого-педагогічної експертизи 

діяльності вчителя. 

34. Механізм вивчення досвіду організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. 

35. Етапи експертизи організації вчителем навчальної діяльності 

школярів.  

36. Механізм вивчення особливостей виховної діяльності вчителя. 

37. Зміст та схема аналізу виховної діяльності вчителя. 

38. Умови ефективності педагогічної оцінки. 

39. Сутність педагогічної оцінки як засобу стимулювання. 

40. Особливості експертизи оцінної діяльності педагога. 

41. Психологічний аналіз рівнів педагогічної взаємодії. 

42. Стратегії педагогічного впливу. 

43. Алгоритм аналізу педагогічних впливів. 

44. Етапи та схема психологічного аналізу вербальних і невербальних 

впливів. 

45. Алгоритм аналізу педагогічних умінь та здібностей учителя. 

46. Етапи та схема психологічного аналізу перцептивних умінь 

педагога. 

47. Етапи та схема психологічного аналізу комунікативних умінь. 

48. Етапи та схема психологічного аналізу дидактичних умінь. 
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49. Роль професійної рефлексії та педагогічної уяви у діяльності 

вчителя. 

50. Особливості особистості педагога та їх вплив на професійну 

діяльність. 

51. Етапи та схема психологічного аналізу стилю діяльності вчителя. 

52. Методи діагностики професійних і особистісних характеристик 

вчителя. 

53. Алгоритм вивчення педагогічної взаємодії вчителя та учня. 

54. Алгоритми експертизи педагогічних ситуацій та конфліктів. 

55. Алгоритм оцінки педагогічних інновацій. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Предмет і завдання психолого-педагогічної  

експертизи (2 год.) 

План семінарського заняття 

Теми для обговорення. 

 Психологічна експертиза у системі освіти. 

 Особливості експертної ситуації та її відмінність від 

інших видів психологічного дослідження. 

 Психологічна діагностика та експертиза. 

 Вимоги до експерта. 

 Вивчення особистості учня у навчальному процесі. 

 Акт психологічної експертизи.  

Основні поняття: експертиза, психологічна експертиза, 

комплексна експертиза, експертний висновок, експертна ситуація. 

Індивідуальне завдання: схема “Види експертиз”. 

Література 

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – М., 

1998. 

2. Брукнич А., Джонс П. Экспертные системы: принципы 

работы и применения. – М., 1987. 
3. Психологічні основи організації експертизи навчальної 

діяльності учня /О.Галян, І.Галян. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 

2008. – 122 с. 

4. Швалб Ю.М. Принципи і моделі психологічної експертизи 

//Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №8; 2000. – №1. 

 

Методичні рекомендації до вивчення теми. При підготовці 

до семінарського заняття варто звернути увагу на такі основні 

положення теми: 

Психологічна експертиза – самостійний за змістом і 

технологіями вид професійно-психологічних завдань, а в останні роки 
– напрям професійної діяльності практичного психолога. 

Експертиза (фр. expertise – досвідчений) – розгляд, 

дослідження експертом питань, що потребують спеціальних знань. 

Відповідно, експерт – це фахівець, який здійснює експертизу. 

Незаперечним є той факт, що експерт повинен бути добре 

обізнаним в тій галузі психологічного знання, яка виступає предметом 

аналізу в експертному дослідженні. зокрема йдеться про спеціальні 

знання, що забезпечують обґрунтованість зроблених ним висновків. 
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Спеціальні знання – це сукупність інформації та навичок, які не 

можуть бути визнані загальновідомими і належать до відносно 

вузького кола спеціалістів (найчастіше це професіонали в конкретній 

галузі). 

Серед форм використання спеціальних психологічних знань 

виокремлюють експертизу, довідково-консультативну діяльність 

спеціаліста (інформація про існування тих чи інших явищ, з точки зору 

сучасного рівня розвитку психології, яка оформляється письмово на 
основі запиту) та складання психологічного портрета. 

Психологічна експертиза – це система професійної діяльності 

над забезпеченням аргументацій, суджень, їх мотивації і демонстрації 

переваг у вирішенні тих проблемних питань, які потребують 

спеціальних психологічних знань, широкої обізнаності і культури 

(Л. Ребуха). 

Експертиза розглядається у психології як особливий вид 

інтелектуальної діяльності, адже передбачає глибокий та ґрунтовний 

аналіз системи, що експертується. У разі потреби експертиза може 

містити й суто наукові дослідницькі компоненти, такі як аналіз, 

критика, експеримент. Однак, на відміну від наукового дослідження, 

вона завжди виявляється включеною у розв’язання не власних 
дослідницьких цілей, а інших завдань. У зв’язку з цим важливого 

значення набуває власне проектувальна функція експертних систем – 

експертних моделей об’єкта дослідження. Водночас експертиза є також 

оцінним видом діяльності, адже передбачає постановку психологічного 

діагнозу, прогноз розвитку явища, що досліджується. 

Психологічна експертиза досліджує психічні прояви, що не 

виходять за межі норми, тобто не є паталогічними. Її можливості 

обмежуються сучасним станом розвитку психології, її діагностичних 

методів і процесуальними вимогами. Психологічна експертиза може 

розв‘язувати тільки ті питання, які пов‘язані з психічними явищами, 

що піддаються об‘єктивному аналізу. 
Мета психологічної експертизи полягає в тому, щоб допомогти 

розібратися в поведінці людини, тобто в тих психобіологічних, 

психофізичних, психофізіологічних, психічних і соціально-

психологічних особливостях умов, що детермінують поведінку 

людини. Задачами психологічної експертизи є виявлення, пояснення й 

обґрунтування дії зазначених психологічно значимих факторів у 

конкретній ситуації (на основі ретельного аналізу та проектування 

ситуації). 

Предметом експертизи може служити будь-який об'єкт як 

діяльнісна система, що включає у сферу свого впливу людей, соціальні 
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групи або умови їх існування. Виділяють три типи експертиз за 

специфікою об'єктів. Передусім це об'єкти, що являють собою всі 

форми підготовки прийняття рішень, - проекти, програми, плани. У 

цьому випадку йдеться про власне прогнозну експертизу. У другому 

випадку об'єктами виступають наявні товари, послуги, системи дій та 

інші мегамашини, що склались і функціонують. Тут ідеться про 

ситуаційну, або ретроспективну, експертизу. Нарешті, третій варіант 

пов'язаний з існуванням альтернативних систем дій. Причому це 
можуть бути як наявні факти та явища, наприклад, конкуруючі товари 

або послуги, так і альтернативні проекти, програми тощо. У цьому 

випадку експертиза стає порівняльно-оцінною і поєднує в собі в 

повному співвідношенні ознаки двох типів. 

Отже, можна виокремити різні підходи до класифікації видів 

експертиз. Водночас варто відзначити, що усі вони можуть бути 

віднесені до однопрофільних, спеціалізованих (психологічна, 

педагогічна, судова, медична тощо) та поліпрофільних, комплексних 

(психолого-педагогічна, медико-психологічна тощо). 

Завершення усіх видів психологічних експертиз повинно бути 

викладене доступною мовою в експертному висновку. 

Експертний висновок – це оформлений у письмовій формі 
висновок про результати експериментально-психологічного 

дослідження, що містить відповіді на запитання, визначені запитом на 

проведення експертизи. 

Експертний висновок є документом, оформленим відповідно 

до встановлених вимог, який містить мотивовану експертну  оцінку, 

тобто думку, судження експерта про предмет експертизи. 

Висновок зазвичай складається з трьох частин: вступу, опису 

результатів дослідження і їх обговорення з формулюванням відповідей 

на запитання, поставлені перед експертизою (див. додаток). 

У вступі вказуються час і місце проведення експертизи, 

прізвище підекспертного, відомості про експерта, обґрунтування 
необхідності проведення експертизи, короткі обставини справи, 

джерела інформації використані експертизою. 

У другій частині викладається суть досліджень. Цей розділ має 

важливе процесуальне значення, тому що доказову силу результати 

експертизи здобувають тільки в тому випадку, якщо для їхнього 

одержання були використані специфічні, тільки даному виду 

експертизи властиві методи дослідження. У зв'язку з цим обов'язково 

перерахування методів і методик дослідження, використаних при 

проведенні експертизи. 
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Варто мати на увазі, що висновок експертизи адресується не 

фахівцям-психологам, тому, називаючи методику по імені автора, як це 

часто прийнято, варто вказати і її призначення (наприклад, методика 

Векслера для дослідження інтелекту). 

У третій - повторюються питання і формулюються відповіді 

експертизи. 

Формулювання відповідей при цьому повинно представлятися 

як природне, що закономірно випливає з попереднього обговорення і 
не викликає сумнівів у його обґрунтованості. 

Основним критерієм якості експертизи є її переконливість, яка 

забезпечується сукупністю зібраних реальних фактів, їх добросовісним 

аналізом і системним осмисленням. 

в процесі експертного дослідження перед експертом постає 

завдання проаналізувати причини виникнення потреби у проведенні 

експертизи (проаналізувати ситуацію, що склалася) та на основі 

попереднього знайомства з ситуацією розробити програми 

експериментально-психологічного дослідження, в якому важливе місце 

займають методи, спрямовані на вивчення об’єкта (предмета), 

визначених запитом на проведення експертизи. Відповіді на запитання, 

що стоять перед експертизою, ґрунтуються на порівняльному аналізі як 
експериментальних даних, так і результатів психологічного аналізу 

ситуації. 

Розглянемо структуру психодіагностичної діяльності експерта. 

В ній виокремлюють етапи його планування та проведення. 

Етапи планування психодіагностичного дослідження: 

1. Визначення завдання дослідження. 

2. Виділення предмету дослідження, тобто явища, яке 

необхідно діагностувати. 

3. Вибір методів дослідження (визначення того як і де 

досліджувати).  

При плануванні дослідження важливо враховувати, що 
універсального набору методів для дослідження того чи іншого 

психічного феномену немає. 

Етапи проведення психодіагностичного дослідження: 

1. Чітке розуміння ситуації. 

2. Психологічний аналіз індивідуально-психологічних 

особливостей підекспертного. 

3. Психологічний аналіз динаміки психічних станів, психічної 

активності підекспертного. 

4. Проведення експериментально-психологічного дослідження 

з одночасним спостереженням. 
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5. Зіставлення даних. 

6. Аналіз поведінки. 

7. Складання експертного висновку. 

Проведення психодіагностичного дослідження передбачає 

постановку психологічного діагнозу. 

О. П. Саннікова розглядає діагноз як процес, що має свою 

логіку, та як явище, що має свою структуру. Як процес діагноз 

передбачає формування судження на основі ”пізнання деякого образу і 
віднесення даного образу (за певними ознаками) до конкретної групи 

психічних явищ (або явища)”. Структурно психологічний діагноз 

представлений такими складовими: психологічні знання; методичне 

забезпечення процесу отримання інформації; особистість психолога, 

його професійно важливі якості. 

Загальні вимоги до експертної діагностики можна звести до 

наступного: 

 в експертних методах повинні бути однозначно 

сформульовані мета, предмет і галузь застосування 

методу. Предмет повинен бути співвіднесений із уже 

наявними теоретичними обґрунтуваннями, перевіреними 
на релевантність. Галузь застосування, контингент 

випробуваних повинні бути чітко визначені. Необхідно 

також чітко визначити цілі використання результатів. 

Інструкція з застосування забезпечується вказівкою на 

необхідну кваліфікацію експертів, їхня необхідна кількість 

для одержання надійних даних по методу незалежних 

оцінок; 

 інструкції до проведення повинні пройти спеціальні іспити 

на однозначність їхнього виконання експертами стосовно 

деякого еталонного набору даних (тестів, малюнків, звуко- 

і відеозаписів); 

 процедура обробки результатів повинна містити в собі 
протоколювання проміжних етапів обробки даних, що 

дало би можливість перевірити ще раз кінцевий результат 

іншому експерту; 

 користувачі і розробники повинні мати можливість 

повторити нормативне дослідження з вимірювання 

експертної погодженості на еталонному наборі даних; 

 головна організація повинна вести банк даних, 

забезпечуючи підготовку користувачів і їх перепідготовку 

відповідно до переглянутих стандартів методики. 



 23 

Усі методики повинні проходити атестацію в межах головних 

методичних організацій, що складають каталог методик, які пройшли 

атестацію. 

Критерії ефективності роботи практичного психодіагноста 

багато в чому визначаються його можливостями в складанні програми 

обстеження - у підборі батареї методик. 

У додатку вміщена схема етапів експертної діяльності та 

зразок психологічного діагнозу. 
 

Тема 2. Психологічна характеристика суб’єктної  

активності учасників педагогічної взаємодії (2 год.) 

План семінарського заняття 

Теми для обговорення. 

 Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у системі суб’єкт-

об’єктних відносин. 

 Прояви суб’єктної активності. 

 Форми і види активності. 

 Рівні взаємодії. 

 Суб’єктогенез у психологічній експертизі. 
Основні поняття: об’єкт, суб’єкт, активність, соціальний 

об’єкт, суб’єктивований об’єкт, об’єктивований суб’єкт, взаємодія. 

Література 

1.Каган М.С. Мир общения (проблема межсубъектных 

отношений). - М. 1988. 

2.Савчин М.В. Прояви суб’єктної активності вчителя у 

педагогічній взаємодії. – К., 1993. С.38-39. 

3.Татенко В.О. Самоцінність психічного у контексті суб’єктно-

генетичного підходу. //Система цінностей як регулятор педагогічної 

взаємодії: Тези доп. – К.-Дрогобич, 1994. – С.34-35. 

4.Татенко В.А. Психология в субъективном измерении. – К., 
1996. 

5.Титов В.М. Розвиток суб’єктності як умова організації 

педагогічної взаємодії /Психолого-педагогічні проблеми гуманізації 

пед. взаємодії. – К., 1993. – С.42. 

 

Методичні рекомендації до вивчення теми. Ця тема в 

повному обсязі повинна бути опрацьована студентами самостійно. 

Тому варто звернути увагу на розгляд у науковій літературі основних 

проблемних питань суб’єктогенезу. 

Питання "суб'єкт - суб'єктної" взаємодії є досить актуальним 

при вивченні педагогічної діяльності вчителя. Однак виникає проблема 
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у розумінні багатьма педагогами самих термінів "суб'єкт” та "об'єкт". 

Їхньої психологічної сутності, а також їх розуміння як філософсько-

психологічних категорій.  

У Психологічному словнику зазначається, що об'єкт - це 

фрагмент діяльності, на котру спрямована активність 

взаємопов'язаного з нею суб'єкта. Речі, що існують незалежно, від ”S” 

стають "О" в міру того, як ”S” взаємодії з ними. Взаємозв'язок ”S” і "О" 

характеризує психічний рівень взаємодії людини зі світом. 
у широкому розумінні ”S” і "О" – категорії, якими позначають 

носія певного роду діяльності – суб’єкт, і те, на що спрямовано цю 

діяльність, те, що підлягає діянню. - об’єкт. Як зазначалось вище ці дві 

категорії перебувають у "суб’єктно-об’єктному" відношенні. Зв’язок 

”S” з іншим ”S” знаходиться не за межами діяльності, але однією з 

необхідних умов її суттєвих проявів - практично-матеріальна, духовно-

інформаційна, практично-духовна взаємодія суб’єктів, яка 

опосередкована тими чи іншими об’єктами. 

Активність - це перша необхідна але недостатня ознака 

виникнення такої якості як суб’єктність. 

Дієве ставлення суб’єкта до об’єкта потребує, з одного боку, 

звернення свідомості назовні, до бажаного результату дій, тобто 
здатності цілетворення. Вона визначає спрямованість і спосіб дій 

суб’єкта стосовно до об’єкта. 

Разом з тим дієве ставлення ”S” до "О" потребує спрямованості 

свідомості всередину, до самого діючого суб’єкта, тобто його 

самосвідомості, здатності до самоспостереження, самооцінки, само-

контролю і саморегуляції загалом у процесі діяльності. 

Звідси слідує, що людину як суб’єкта діяльності характеризує 

те, що її свідома активність, опосередкована цілетворенням і 

самосвідомістю здійснюється вільно.  

Результативна властивість суб’єкта, що завершує його 

характеристику - його унікальність. Адже така система (жива система), 
цілеспрямована активність якої піднімається на рівень свідомої, 

вільної, ціннісно-вибіркової діяльності, тим самим відрізняє себе від 

інших однорідних систем. Унікальними, неповторними, своєрідними є 

кожен клас, нація, народність, кожна сім’я, кожна особистість, 

оскільки в них розвинуті суб’єктивні якості. І навпаки, конформізм, що 

стирає своєрідність особистості, бюрократична уніфікація суспільства 

(радянський народ) позбавляють суб’єктивності як окрему людину, так 

і різні групи людей, тобто десуб’єктивують його, роблячи легко 

взаємозамінним соціальним об’єктом (термін "незамінних людей 

немає”). 
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Основні характеристики суб’єкта можуть бути властиві не 

тільки індивіду, але й різним групам людей. Так виникає, за 

визначенням О.М.Леонтьева "сукупний суб’єкт". А звідси слідує, що 

суб’єкт полімодальний. Які головні його модальності? 

1. Суб’єктом може бути окрема людина (особистість) тою 

мірою, якою вона володіє відзначеними вище якостями, тобто є 

особистістю і діє як особистість.  Її суб’єктні якості розкриваються в 

діяльності.  
2. Суб’єктом може бути група людей (але не дифузна) 

об’єднана не випадково, а органічно, системно і саме через те набуває 

системної якості (якості цілого, що не зводяться до суми окремих 

елементів). Такими системними якостями цілісної групи стає єдина 

суспільна думка, самосвідомість (національна, родова тощо), воля до 

дії та вільний вибір мети, способів і засобів дії. Це і робить дану групу 

суб’єктом. 

3. Суб’єктом може бути певний соціум, якщо він володіє 

високим ступенем внутрішньої організованості та цілісності, які 

породжують відбиту у ньому свідомість та самосвідомість, 

единоспрямовану активність і вільно обраний ним принцип соціальних 

дій. Формування суб’єктивних якостей є ознакою високого рівня 
розвитку даного соціуму і тому воно не завжди має місце. Тільки у 

порівнянні себе з іншими починається усвідомлення своєї мети, інтере-

сів, ідеалів, вироблення програми власних дій, 

4. Нарешті, суб’єктом є суспільство взяте з цілому або 

людство, коли вони виступає як єдине ціле, що усвідомлює себе таким 

і спрямовує свою активність частково на підкорену і пізнаючу 

природу, а частково на самовдосконалення. 

Виходячи з природи "суб’єкта" і "об’єкта", з урахування їх 

особливостей як філософсько-психологічних категорій, розглянемо 

сутність "S - S" взаємодії в системі "S - О" відносин. 

Слід підкреслити, що йдеться не про будь-який практичний 
зв’язок людей, а тільки такий, в якому вони виступають як повноцінні 

суб’єкти.(Адже існують і такі колективні дії, в яких один учасник 

використовує іншого). Тому міжсуб’єктними взаєминами в реальному 

значенні цього слова, є такі, в яких учасники спільної дії виступають як 

рівно активні та рівно вільні партнери, що орієнтуються один на 

одного саме як на ініціативно-самодіяльних суб’єктів. 

Будуючи власну програму дій (поведінку), виходячи не тільки 

з власних прагнень, але і з урахування очікуваних, а пізніше і реальних 

вчинків партнера, міжсуб’єктна взаємодія передбачає духовну 
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регуляцію, включає в себе духовні дії суб’єктів. Без цього вони не 

виступали б у даній ситуації як суб’єкти. 

Водночас міжсуб’єктна взаємодія зовсім не є "безоб’єктною". 

Оскільки поняття ”S” і "О" - поняття співвідносні, то використання 

одного з них окремо не правомірно. Тому, коли мова йде про 

відношення, то мається на увазі те, що вони є такими для того, хто 

пізнає (тобто для суб’єкта). Коли ж мова йде про міжсуб’єктні 

відношення, то передбачається їх опосередкованість об’єктом. 
Суб’єкт-суб’єктна взаємодія є такою лише до тих пір, поки суб'єкт 

зберігає свою суб’єктивність у взаєминах з іншим суб'єктом, а цей 

останній орієнтується на свого партнера саме як на партнера по 

спільній діяльності, тобто як на суб’єкта, а не як на об’єкта (що має 

місце у спілкуванні як комунікації). 

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія має симетричний характер. Цю гі-

потезу С.Л.Рубінштейн обґрунтував наступним чином: "У взаєминах 

суб’єктів немає ніякої принципової привілеї у мого власного "Я"... Моє 

ставлення до іншого передбачає адекватне ставлення іншого до мене..".  

  

А)Суб’єкт-суб’єктна взаємодія має такий вигляд: 

Партнер --- засоби спілкування ---- Партнер 
 

або 

суб’єкт     об’єкт      суб’єкт 

 

Б) Суб’єкт – об’єктна взаємодія: 

 

(Об’єкт)                      (суб’єкт) 

співрозмовник                  співрозмовник 

(Суб’єкт)                      (об’єкт) 

                

Саме за такої суб’єкт-суб’єктної (А) взаємодії виникає діалог, а не 
дискусія. У діалозі кожне повідомлення розраховане на його 

інтерпретацію співрозмовником і повернення в такому 

інтерпретованому варіанті для подальшої аналогічної обробки іншими 

партнерами. 

Звідси "S - S" взаємодія (рівно як і спілкування у реальному 

його значенні) - це процес вироблення нової якості (нової інформації) 

спільної для людей, які взаємодіють (спілкуються), що породжує, їх 

спільність. Саме виходячи з такого розуміння взаємодії суб’єктів 

З.М.Сагатовський виділив наступні її рівні: 
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1. Рівень "маніпулювання". Один суб’єкт розглядає іншого як 

засіб або перешкоду по відношенню до проекту нової діяльності 

(знаряддя, що говорить). Тут "S - S" відношення вимальовуються у "S - 

О". 

2. Рівень "рефлексивної гри". Один суб’єкт в процесі діяль-

ності враховує позицію іншого, але не визнає за ним самостійності й 

прагне до "виграшу", до реалізації свого проекту дій і блокування 

чужого.  
3. Рівень "правового спілкування". Суб'єкти визнають право на 

існування проектів діяльності один одного, намагаються погодити їх і 

напрацьовують для взаємодіючих сторін норми такого погодження» 

Однак детермінація цього прагнення може залишитися зовнішньою. 2 і 

3 рівні, по суті, є межею між управлінням і спілкуванням.  

4. Рівень "морального спілкування". Це виший рівень "S - S" 

взаємин, на якому суб’єкти внутрішньо приймають загальний проект 

спільної діяльності як результат вільного погодження проектів 

діяльності один одного. Саме цей рівень відповідав терміну 

"спілкування" як такому, що передбачає взаємодію партнерів, а не 

співрозмовників і який позначається символом "S - S", а не  “S - О". 

Виходячи саме з такого розуміння природи і особливостей вза-
ємодії, можна ефективно і цілеспрямовано впливати на її розвиток та 

вдосконалення. 

 

Тема 3. Психологічний аналіз навчальної мотивації (2 год.) 

План семінарського заняття 

Теми для обговорення. 

 Предмет експертизи мотиваційного компоненту 

навчальної діяльності. 

 Вияв мотивів у навчальному процесі. 

 Вплив мотивів на результативність навчання. 

 Особливості експертної оцінки мотивів навчання. 

 Механізм оцінки сформованості мотивів учіння учня. 

 Умови і ситуації вивчення мотивації навчальної 

діяльності. 

Основні поняття: потреба у навчанні, смисл навчання, мотив 

навчання, мета навчання, ставлення до навчання, домінуючий мотив, 

пізнавальні мотиви, соціальні мотиви, релевантні мотиви, іррелевантні 

мотиви, якості мотивів, включеність учня у процес навчання. 

Вправа. Розробити програму здійснення експертного 

оцінювання навчальної мотивації. 
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Індивідуальне завдання: підібрати діагностичні процедури за 

змістом експертизи. 

Література 

1. Бардин К.В. Чтобы ребенок успешно учился. – М., 1988. 

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М., 2000. 

3. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование 

мотивации учения. – М., 1990. 

4. Мар’яненко Л.В. Психологічне дослідження уміння вчителів 
формувати пізнавальну активність старшокласників //Психологія. – 

Вип. 36. – К., 1991.  

5. Психологічні основи організації експертизи навчальної 

діяльності учня /О.Галян, І.Галян. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 

2008. – 122 с. 

6. Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг. Обучение. Здоровье. 

– М., 1989. 

 

Методичні рекомендації до вивчення теми. При 

опрацюванні цієї теми варто звернути увагу на такі основні тези: 

Поняттям “мотив” переважно позначається як стимуляція, 

спонукання до здійснення дії, включеної у визначену цим мотивом 
діяльність; мотивація “енергізує” і скеровує діяльність людини. 

Стосовно навчання ми будемо використовувати поняття 

“мотивація” більш широке, ніж мотив. Мотивація - це складна 

сукупність різних мотивів, з яких один стає провідним, домінуючим. 

Навчальна мотивація – конкретний вид мотивації, включений у 

навчальну діяльність. 

Як вказує І. Зимняя, навчальна мотивація визначається такими 

чинниками: самою освітньою системою; організацією освітнього 

процесу; суб’єктними особливостями учня (вік, самооцінка, рівень 

домагань, здібності, взаємодія з іншими учнями тощо); суб’єктними 

особливостями педагога (система ставлень до учня, педагогічна оцінка 
тощо); специфікою навчального предмету. 

Отже, мотивація навчання представлена як система, що має 

свою структуру. Саме тому при аналізі навчальної мотивації необхідно 

спиратися на її ієрархічну будову. 

А. К. Маркова розрізняє такі елементи мотивації: 

 потреба у навчанні; 

 смисл навчання; 

 мотив навчання; 

 мета навчання; 

 емоційний компонент навчання; 
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 ставлення до навчання; 

 інтерес до навчання. 

Розуміння динаміки навчальної мотивації виступає важливою 

основою для оцінки навчальної діяльності школярів різного віку 

Предметом аналізу повинні стати такі компоненти 

мотиваційної сфери учня, як його мотиви, цілі, емоції, а також стан 

його вміння вчитися, який впливає на мотивацію. 

Виокремлюють такі види мотивів навчальної діяльності 
школяра, як пізнавальні і соціальні. Якщо у школяра в ході навчання 

переважає спрямованість на зміст навчального предмету, то можна 

говорити про наявність пізнавальних мотивів. Якщо в учня виражена 

спрямованість на іншу людину в ході навчання, то говорять про 

соціальні мотиви. 

Однак і пізнавальні, і соціальні мотиви можуть бути різними за 

спрямуванням. Так, у пізнавальній мотивації виділяють такі рівні: 

широкі пізнавальні мотиви (орієнтація на оволодіння новими знаннями 

– фактами, явищами, закономірностями), навчально-пізнавальні 

мотиви (орієнтація на засвоєння способів здобуття знань, прийомів 

самостійного одержання знань), мотиви самоосвіти (орієнтація на 
одержання додаткових знань і потім на побудову спеціальної програми 

самовдосконалення). 

Соціальні мотиви характеризуються такими рівнями: широкі 

соціальні мотиви (обов’язок і відповідальність, розуміння спеціальної 

значущості навчання), вузькі соціальні, або позиційні мотиви 

(прагнення зайняти певну позицію стосовно оточуючих, одержати її 

підтвердження), мотиви соціальної співпраці (орієнтація на різні 

способи взаємодії з іншою людиною). 

Враховуючи усю сукупність параметрів мотивації психолог 

може дати повну і диференційну оцінку мотивування школярів. 

Варто звернути увагу на такі аспекти оцінювання навчальної 

мотивації: 

 їх спрямованість та рівні; 

 ієрархічність мотиваційної сфери; 

 гармонійність окремих мотивів між собою; 

 стабільність і стійкість існуючих позитивних мотивів; 

 наявність мотивів, орієнтованих на довготривалу 

перспективу; 

 дієвість мотивів та їх вплив на поведінку 

 Оцінка мотивації навчання повинна виходити з аналізу 

ступеня включеності учня в процес навчання. 
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Кожен з них характеризується, по-перше, деяким загальним 

ставленням до навчання, яке, як правило, достатньо добре фіксується і 

визначається за такими ознаками, як успішність і відвідування уроків, 

загальна активність учня, кількість його запитань і звертань до 

дорослого, добровільність виконання навчальних завдань, відсутність 

розваг, широта і стійкість інтересів до різних сторін навчання тощо.  

По-друге, за кожним ступенем включеності школяра у 

навчання лежать різні мотиви, цілі навчання. Тому наступним кроком 
повинно бути проникнення в сутність того, що спонукає учня, які цілі 

він вміє ставити і реалізувати. 

По-третє, кожному ступеню включеності школяра у навчання 

відповідає той чи інший стан уміння вчитися. Отже, необхідно 

визначити цей рівень уміння вчитися, щоб зрозуміти причину тих чи 

інших мотиваційних установок, бар’єрів, відходу учня від навчання. 

Виділяють такі типи ставлення до навчання: 

 негативне; 

 байдуже або нейтральне; 

 позитивне аморфне, нероздільне; 

 позитивне пізнавальне, ініціативне, усвідомлене; 

 позитивне особистісне, відповідальне, дієве. 

Отже, експертиза навчальної мотивації школяра носить 

комплексний характер і повинна відображати усі аспекти аналізу 

ієрархічності мотиваційної сфери. 

 

Тема 4. Психологічний аналіз навчальних умінь і навичок (2 год.) 

План семінарського заняття 

Теми для обговорення. 

 Базові навчальні уміння та навички. 

 Вплив рівня розвитку базових навчальних умінь на 

процес засвоєння навчальних задач. 

 Психодіагностика навчальних умінь та навичок. 

 Психолого-педагогічні критерії діагностики 

навчальних досягнень школярів. 

 Етапи та схема психолого-педагогічної експертизи 

сформованості навчальних умінь та навичок. 

Основні поняття: знання, уміння, навички, дійово-

операційний компонент учіння, навчальні уміння, „уміння вчитися”, 

прийоми навчальної діяльності. 

Вправа. Розробити програму здійснення експертного 

оцінювання навчальних умінь учнів. 

Індивідуальні завдання: - схема “Структура навчальних умінь”; 
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- підібрати діагностичні процедури за змістом експертизи; 

- визначити шляхи навчання приймам навчальної діяльності. 
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Методичні рекомендації до вивчення теми. При підготовці 
до семінарського заняття необхідно проаналізувати характеристику 

навчальних умінь і навичок та їх формування в процесі навчальної 

діяльності, організованої вчителем. 

Дійсною причиною негативного ставлення школярів до 

навчання нерідко є відсутність уміння учитися. У широкому розумінні 

уміння учитися включає такі компоненти: 

 що знає учень (знання) 

 як він вміє учитися (навчальна діяльність).  

Ці дві сторони характеризують навченість школяра. 

В уміння учитися входить також те, як він може вчитися в 

найближчому майбутньому (научуваність). Для психологічного 
вивчення діяльності школярів необхідно володіти цими поняттями й 

оперувати ними в ході практичної психодіагностики та експертизи  

навчальної діяльності. 

Характеризуючи знання школяра, можна говорити, наприклад, 

що він володіє тільки фактами, на рівні відтворення, а не розуміння, і 

тим більше не застосування; повнота і міцність знань даного учня 

знаходяться на достатньому рівні, а систематичність і оперативність 

відсутні тощо. Ці дані важливі для загальної оцінки уміння і бажання 

учитися у конкретного школяра. 
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Різні параметри знань виявляються різними діагностичними 

прийомами. Так, відомо, що відтворення знань перевіряється за рівнем 

переказу, розуміння - через уміння школяра переформулювати зміст, 

виділяючи значеннєві зв'язки, складаючи план змісту, питання до 

нього. Систематичність знань виявляється, наприклад, таким 

завданням: ”Назви основні поняття цієї теми і графічно зобрази 

взаємозв'язок між ними”. Системність знань встановлюється в 

наступному завданні: ”Підкресли в цьому списку слів закони, правила, 
факти різними рисками”. Ряд інших параметрів знань зручніше вивчати 

одночасно з обстеженням зрілості, розгорнутості навчальної 

діяльності. 

Експертиза сформованості навчальних дій спрямована, 

насамперед, на виявлення їх видів: орієнтовані дії, спрямовані на 

аналіз умов ситуації, співвіднесення її зі своїми можливостями і 

приводять до постановки навчальної задачі; виконавчі дії - активне 

перетворення учнем досліджуваного об'єкта (математичного, 

лінгвістичного тощо); оцінні дії з контролю й аналізу своєї власної 

діяльності. Ці дії утворюють три компоненти навчальної діяльності: 

 розуміння учнем навчальної задачі; 

 виконання навчальних дій; 

 здійснення контрольно-оцінних дій. 

Кожний з цих видів навчальних дій (компонентів навчальної 

діяльності) знаходиться на визначеному етапі засвоєння.  

Так, виконання орієнтованих дій і засвоєння навчальної задачі 

можуть здійснюватися як: а) розуміння готової задачі, поставленої 

вчителем; б) активне прийняття для себе цього завдання 

(довизначення, перевизначення його для себе відповідно до рівня 

домагань); в) самостійна постановка школярами навчальної задачі; 

г) самостійна постановка школярами декількох навчальних задач. 

Звернемося до аналізу діагностичних ознак, які дозволяють 

визначити конкретний рівень навчальних дій (див. таблицю). 
Таблиця 

Рівні сформованості навчальних дій 
Рівень  Назва рівня Основна діагностична 

ознака 

Додаткові діагностичні 

ознаки 

1 Відсутність 
навчальних дій  
як цілісних 
одиниць 
діяльності 

Не може виконати 
начальну дію, може 
виконати лише окремі 
операції без їх 
внутрішнього зв’язку 
або копіювати зовнішню 
форму дії 

Не усвідомлює зміст 
навчальних дій, не може 
прозвітуватися про них, 
навички утворюються з 
труднощами і є 
нестійкими  
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2 Виконання 
навчальних дій у 

співпраці з 
дорослим 

Зміст дій та їх 
операційний склад 

усвідомлюються, 
виконує дії, але без 
зовнішньої допомоги не 
може їх організувати і 
довести до завершення, 
у співпраці з дорослим 
працює доволі успішно 

Розуміє свої дії, але 
відчуває труднощі в їх 

практичній реалізації, 
стороння допомога 
приймається доволі 
швидко, ефективніше 
працює при 
поопераційному 
контролі, самостійні дії 
практично відсутні 

3 Неадекватний 
перенос 
навчальних дій 

Самостійно 
використовує засвоєний 
спосіб дії у новій задачі, 
однак не здатний внести 
в нього навіть незначні 
зміни, щоби 
пристосувати його до 
умов конкретного 

завдання  

Засвоєний спосіб 
застосовує ”сліпо”, при 
незмінності умов 
здатний успішно 
виконувати дії 
самостійно. 

4 Адекватний 
перенос 
навчальних дій 

Вміє виявити 
невідповідність нової 
задачі і засвоєного 
способу, намагається  
самостійно 
перебудувати відомий 

спосіб, однак вміє це 
зробити за допомогою 
дорослого  

Достатньо повно 
аналізує умову задачі і 
чітко співвідносить їх з 
відомими способами дій, 
легко приймає 
опосередковану 

допомогу дорослого, 
усвідомлює і готовий 
описати причини своїх 
труднощів і особливості 
нового способу дії 

5 Самостійна 
побудова 
навчальних дій 

Самостійно будує новий 
спосіб дії або модифікує 
відомий, робить це 

поступово, в результаті 
без будь-якої допомоги 
дорослого правильно 
розв’язує задачу 

Критично оцінює свої 
дії, може про них 
розказати, знаходження 

нового способу йде 
повільно, невпевнено, з 
частим звертанням до 
повторного аналізу умов 
задачі, але на усіх етапах 
повністю самостійно  

6 Узагальнення 

навчальних дій 

Спирається на принципи 

побудови способу дії і 
розв’язує нову задачу 
відразу  

Оволодіваючи новим 

способом, усвідомлює не 
тільки його склад, але і 
принципи його побудови 

Навчальні дії можуть також характеризуватися різними 

якостями. Серед них виділяються узагальненість дій, усвідомленість, 
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міра їх автоматизації, гнучкість і варіативність, самостійність, форма 

виконання (матеріальні - дії із самим предметом, матеріалізовані - дії з 

його замінником, у вигляді голосного мовлення, думки). 

Важливою характеристикою навчальної діяльності є і її 

результат: об'єктивна - правильність розв’язання, кількість дій і 

кроків до одержання результату, витрата часу; суб'єктивна - 

значимість підсумку роботи для учня, суб'єктивна задоволеність 

підсумком, його психологічна ціна (витрата зусиль). 
У цілому при вивченні стану навчальної діяльності школяра 

необхідно звернути увагу на наступні її характеристики: 

 розуміння учнем умовного змісту поставленої задачі (а не 

її дослівне розуміння); 

 утримання і відтворення завдання протягом деякого часу, 

збереження його протягом усього часу, необхідного для 

виконання завдання; 

 виконання завдання до кінця, що побічно говорить про 

прийняття учнем задачі; 

 перехід до самостійної постановки навчальних задач; 

 виконання дій за зразком; 

 виконання дій за зразком, але за інструкцією чи з 

обмеженнями і відсутніми ланками; 

 виконання окремих дій зміни, порівняння, моделювання у 

варіантах ”від предмета до моделі” і навпаки; 

 відділення і розрізнення способу та результату; 

 перехід від дії за зразком і від перебору стереотипних 

способів до пошуку нових способів; 

 вичленовування і зіставлення декількох способів 

розв’язання однієї задачі; 

 вибір з декількох способів найбільш раціонального, 

найбільш короткого; 

 вибір нового, нестандартного способу розв’язання задач; 

 поява в способах навчальної діяльності нових якостей 

узагальненості, усвідомленості, варіативності; 

 самостійний перехід усередині навчальної діяльності від 

однієї ланки до іншої, наприклад, від постановки 

навчальної задачі до навчальних дій і потім до 

самоконтролю і самооцінки; 

 об'єднання усередині діяльності окремих дій у великі 

блоки і відхід від ланцюжка ізольованих дій; 
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 самостійний перехід від однієї форми виконання дії до 

іншої (наприклад, від матеріалізованої форми до 

промовляння), а не затримка учня в рамках якої-небудь 

однієї з цих форм; 

 самостійний перехід школяра від однієї діяльності до 

іншої, використання способу роботи, засвоєного в 

навчальній діяльності при виконанні інших виглядів 

діяльності, наприклад, навчальної операції класифікації в 
мнемічній діяльності; 

 самостійний вихід школяра за межі навчальної діяльності 

(наявність самоосвітньої діяльності - епізодичної чи 

розгорнутої); 

 наявність прогностичних форм самоконтролю і 

самооцінки, вимірюваних кількістю дій, що може 

прогнозувати учень, зіставлення прогностичних і 

підсумкових форм самоконтролю і самооцінки; 

 визначення порівняльної виразності і розгорнення трьох 

видів навчальних дій - орієнтованих, виконавчих і 

контрольних, що характеризує індивідуальні особливості 
здійснення навчальної діяльності; 

 перехід від дій до способів і прийомів, а від них до 

навичок і перехід від взаємоконтролю і взаємооцінки до 

самоконтролю і самооцінки; 

 уміння школяра виконувати різні навчальні ролі, уміння 

оцінювати з цих позицій свої дії і дії товаришів. 

У додатку вміщено стандартизовані методики оцінки 

навчальних умінь школярів. 

 

Тема 5. Психологічний аналіз пізнавальних здібностей 

школярів (2 год.) 
План семінарського заняття 

Теми для обговорення. 

 Пізнавальні здібності. Загальна психічна активність. 

 Рівень домагань.  

 Розумова працездатність. 

 Структура реальних інтелектуальних здібностей учнів. 

Об’єктивні можливості учнів. 

 Механізм оцінки рівня розвитку пізнавальних 

здібностей учнів. 

 Механізм оцінки потенційних можливостей розвитку 

пізнавальних здібностей школяра. 
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 Очікуваний результат експертизи пізнавальних 

здібностей учня – допомога у розв’язанні завдань 

підвищення успішності учня, визначення 

індивідуального підходу у навчанні. 

Основні поняття: пізнання, пізнавальні психічні процеси, 

інтелектуальні здібності, розумова працездатність. 

Вправа 1. Розробити програму здійснення експертного 

оцінювання пізнавальних здібностей учнів. 
Вправа 2. Як би ви організували експертне оцінювання впливу 

умов навчання на розумову працездатність учнів? 

Індивідуальне завдання: визначити умови розвитку 

пізнавальних здібностей учнів. 

Література 

1. Балл Г.О. Про визначальні характеристики здібностей і 

принципи їх врахування у навчально-виховному процесі //Психологія. 

– Вип.39. – К., 1992. 

2. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. – М., 1971. 

3. Психологічні основи організації експертизи навчальної 

діяльності учня /О.Галян, І.Галян. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 
2008. – 122 с. 

4. Развитие творческой активности школьников /Под ред. 

А.М.Матюшкина. – М., 1991. 

5. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности 

младшего школьника. – М., 1988. 

 

Методичні рекомендації до вивчення теми. Опрацювання 

цієї теми потребує від студентів використання знань з загальної 

психології, зокрема пізнавальної функції психіки. Розгляд основних 

питань стосується особливостей експертизи пізнавальної сфери 

школярів. 

Пізнавальна активність, на думку Т. І. Шамової, це розумова 
діяльність учнів, спрямована на досягнення певного пізнавального 

результату і підвищена інтелектуальна орієнтовна реакція на учбовий 

матеріал на основі пізнавальної потреби. 

Отже, успішність виконання навчальних завдань визначається 

рівнем розвитку пізнавальної активності школярів, пізнавальних 

психічних процесів, їх здатністю до засвоєння навчального матеріалу 

(научуваність, навченість), наявністю пізнавальних потреб та 

пізнавальних інтересів. Саме ці показники стають основою для оцінки 

рівня розвитку пізнавальних здібностей школярів. 
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Загалом, пізнавальні здібності (у деяких авторів – когнітивні 

здібності) розглядаються як властивості інтелекту, які виявляються при 

розв’язанні проблем (задач).  

Психологічні відмінності у способах вивчення реальності 

охоплюють поняттям ”пізнавальні стилі”. 

Розрізняють такі групи пізнавальних стилів: когнітивні, 

інтелектуальні, епістеміологічні та кодування інформації. 

У контексті нашої проблеми ми розглянемо лише ті аспекти 
стилів, які можуть стати основою оцінки навчальних досягнень 

школярів. 

Процес пізнання оточуючого світу загалом та конкретного 

матеріалу зокрема визначається особливостями перцептивної 

організації людини. Цікавими з цієї позиції є особливості кодування 

інформації, тобто перевага використання в інтелектуальній діяльності 

певних органів чуття: 

а) візуальний досвід (зоровий і за допомогою уявних образів); 

б) аудіальний досвід (за допомогою слуху); 

в) кінестетичний досвід (дотик, нюх і інші тілесні враження). 

Оцінка особливостей відчуттів і сприймань дає можливість 

визначити проблемні питання навчальної діяльності учня. У зв’язку  з 
цим необхідно проаналізувати як вчителем організується робота на 

уроці для забезпечення розвитку перцептивної сфери (чи врахована 

відмінність учнів у сприйманні навчального матеріалу). 

Окрім спостереження також використовуються 

стандартизовані методики дослідження відчуттів та сприймання 

(”Визначення типологічних особливостей сприймання Л. Венгера”, 

”Визначення рівня розвитку спостережливості”, ”Дослідження 

сенсорної збудженості” та інші).  

Аналіз процесу пізнання вказує на необхідність не просто 

сприйняти матеріал, але й зрозуміти про що йде мова. Саме тому 

важливим аспектом навчальної діяльності є мислительна активність. 
За результатами спостереження можна оцінити (і перевірити за 

допомогою бесіди з учнями) ефективність уроку в плані досягнення 

основних освітніх (засвоєння понять, вироблення навичок) і 

розвиваючих цілей уроку. У бесіді з учнем можна з'ясувати, що й у 

якому ступені засвоєно ним на уроці. 

У конкретному випадку дослідження школяра виділяються 

прийоми його розумової діяльності й оцінюється їх адекватність. З 

цією метою використовуються стандартизовані методики дослідження 

особливостей мислення учнів відповідно до їх віку (”Складання 

картинок із частин”, ”Розуміння розповіді”, ”Розуміння сюжетних 
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картин”, ”Встановлення послідовності подій”, ”Класифікація”, 

”Виключення зайвого”, ”Виявлення суттєвих ознак”, ”Утворення 

аналогій”, ”Виявлення закономірностей”, ”Визначення і порівняння 

понять”, ”Асоціативний експеримент”). 

Процес засвоєння навчального матеріалу після його розуміння 

повинен бути запам’ятований.  

Оцінка параметрів пам’яті також стосується вивчення 

домінуючої стратегії збереження інформації (короткочасна і 
довготривала), здатністю до формування образів (образна пам’ять), 

модальність стимулів (образна, вербальна, моторна, емоційна). 

Використання стандартизованих методик є обов’язковим. 

Серед них ”Тест зорової і слухової пам’яті”, ”Проби на 

запам’ятовування беззмістовних словосполучень”, ”Проба на 

асоціативну пам’ять”, ”Опосередковане запам’ятовування” та інші. 

Не менш важливим показником успішності діяльності і 

уважність учня на уроці та підчас виконання навчальних завдань.  

Спостереження, як початковий етап оцінки уважності 

школяра, повинно бути доповнено аналізом властивостей та видів 

уваги за допомогою набору стандартизованих методик (”Коректурна 

проба”, ”Відшукування чисел за таблицями Шульте”, ”Проби на 
переключення” та інші). 

На оцінку пізнавальних здібностей школярів впливає стиль їх 

учіння або навчальної діяльності. Зокрема виділяють такі категорії 

учнів.   

 активісти (не схильні до догматизму, з ентузіазмом 

сприймають новий досвід, неглибоко засвоюють нову 

інформацію, мають гнучке мислення, хоча і діють дещо 

імпульсивно); 

 теоретики (аналітичний склад розуму, люблять 

формулювати теорії і моделі, нетолерантні до неясності і 

неоднозначності, надають перевагу об’єктивній 
інформації); 

 прагматики (люблять розв’язувати проблеми, для них 

характерний практичний склад розуму, експериментують з 

новими ідеями і стратегіями, вирішують проблеми 

керуючись міркуваннями про зручність); 

 ”рефлексивні” (ретельно вивчають ситуацію перед тим, як 

почати діяти, скрупульозні, методичні, прислухаються до 

усіх точок зору, повільно приймають рішення, недостатньо 

наполегливі). 
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Аналіз пізнавальної активності та пізнавальних здібностей 

служить основою для висновків щодо здатності учня до навчання. 

Тому цей аспект експертної діяльності повинен бути ретельно 

підготовленим, адже може виникати питання  стосовно ретардації в 

розвитку психічних процесів, а отже, формулювання висновку про 

наявність у дитини затримки психічного розвитку. 

Порушення пізнавальної діяльності дітей із ЗПР виявляються, 

головним чином, у недоліках уваги, пам’яті, зорових, слухових та 
моторних функцій, особливо міжаналізаторної координації, у зниженні 

розумової працездатності та гнучкості психічних процесів. у таких 

дітей виявляється не сформованість пізнавальної діяльності та 

мотивації до учіння і довільності поведінки, унеможливлюється 

засвоєння цими дітьми програмового матеріалу через відсутність у них 

елементарних умінь, знань та уявлень. 

Скерування дітей до всіх типів спеціальних шкіл та класів 

інтенсивної корекції відбувається через психолого-медико-педагогічні 

комісії, які встановлюють діагноз і визначають тип закладу, в якому 

належить навчатися дитині (у додатку вміщено карту стані здоров’я і 

розвитку дитини, які використовуються у роботі ПМПК). 

 

Тема 6. Емоційна забезпеченість навчального процесу.  

Психологічний аналіз вольового компоненту навчальної 

діяльності (4 год.) 

План семінарського заняття 

Теми для обговорення. 

 Психічні стани учнів у навчанні. 

 Інтелектуальні почуття та їх вплив на продуктивність 

навчальної діяльності. 

 Вплив емоційної напруженості на навчальну 

діяльність учнів. 

 Емоційне відреагування на успіх чи неуспіх у 
навчанні. 

 Емоційно-особистісна дезадаптація учнів. 

 Механізм оцінки емоційного забезпечення 

навчального процесу.  

 Зміст вольового компоненту навчальної діяльності 

учнів. 

 Вольові зусилля та саморегуляція у пізнавальній 

діяльності. 

 Контроль і самоконтроль. Довільність поведінки. 
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 Механізм оцінки вольового компоненту навчальної 

діяльності учнів. 

 Використання результатів експертної оцінки. 

Основні поняття: психічні стани, емоції, почуття, якості 

емоцій, настрій, стрес, афект, пристрасть, інтелектуальні почуття, 

естетичні почуття, праксичні почуття, моральні почуття, воля, вольове 

зусилля, вольовий акт, вольова дія, саморегуляція, довільність, 

цілеспрямованість, наполегливість, відповідальність, ініціативність. 
Вправа. Розробити програму здійснення експертного 

оцінювання емоційного компоненту навчальної діяльності учнів. 

Вправа. Розробити програму здійснення експертного 

оцінювання вольового компоненту навчальної діяльності. 

Індивідуальне завдання: 

- підібрати діагностичні процедури за змістом експертизи; 

- визначити види та критерії активності в залежності від 

вольових зусиль особистості 

Література 

1. Батракова С.Н. Педагогические приёмы эмоционального 
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діяльності учня /О.Галян, І.Галян. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ, 

2008. – 122 с. 

9. Чебыкин А.Я. Проблема эмоциональной регуляции учебно-

познавательной деятельности учащихся //Вопросы психологии. – 1987. 

– №6. – С.42-47. 
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10. Шпак М. Інтелектуальні почуття та їх роль у підвищенні 

результативності навчальної діяльності молодших школярів. //Рідна 

школа. – 2003. – №12. 

 

Методичні рекомендації до вивчення теми. Основні питання 

експертизи емоційно-вольового компоненту навчальної діяльності 

школяра повинна стосуватися таких питань: 

Між емоціями та діяльністю існує тісний взаємозв’язок: емоції 
відображають відношення між мотивами (потребами) та реалізацією 

діяльності, що їм відповідає, внаслідок чого людина настроюється на 

подальші дії. Отже, емоції є і результатом здійснення діяльності, і 

механізмом її руху. Емоційну регуляцію розглядають як силу, що 

узгоджує загальну спрямованість і динаміку поведінки з особистісним 

змістом, який має для людини ця ситуація (О. М. Леонтьєв).  

Життєдіяльність людини відбувається у постійних контактах з 

іншими людьми, предметами та явищами навколишньої дійсності. До 

всього, що оточує людину, вона виявляє певне ставлення, яке 

проявляється у різноманітних емоціях. Це ставлення може бути 

позитивним, негативним або нейтральним. В емоціях відображається 

переживання людини, співвідношення між бажаннями, потребами  і 
можливостями їх задоволення. 

Емоції можна розглядати і відповідно до того, який стан вони 

викликають: активний чи пасивний, підвищують чи пригнічують 

життєдіяльність людини. З цього погляду емоції поділяють на стенічні 

та астенічні. 

Експертиза емоційного компоненту навчальної діяльності 

спрямована на дослідження тих емоційних станів, які пов’язані зі 

ставленням до навчання загалом, навчальних предметів, вчителя, 

навчальних успіхів і невдач, конкретних епізодів навчального процесу 

(контрольна робота, відповідь біля дошки тощо). 

Серед діагностичних процедур найбільш вживаними є 
”Методика діагностики емоційного ставлення до навчання” (автор 

Ч. Д. Спілбергера, модифікація А. Д. Андрєєвої), ”Тест кольорових 

виборів” Л. Собчик, ”Методика діагностики рівня шкільної 

тривожності Р. Філліпса”, ”Шкала тривожності Р. Кондаша”, 

”Дослідження самооцінки психічних станів” Г. Айзенка та ін. (див. 

[43]). 

Однак не менш інформативними можуть бути спостереження 

за учнями підчас уроку, на перервах; написання дітьми твору на тему: 

”Що мені подобається і що не подобається у шкільному житті”, 

діагностичний прийом ”незавершені розповіді на шкільні теми”. 
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Внутрішніми стимулами активності людини виступають 

потреби, інтереси, інтелект, воля, емоції тощо. Як відзначає 

Т. С. Ареф’єва, активність породжують не самі по собі потреби, а 

протиріччя між ними та існуючими умовами буття суб’єкта (боротьба 

мотивів). А. В. Петровський  вбачає динаміку активності особистості в 

переході від усвідомлення мети як передумови діяльності до її 

реалізації (це відображає етапи вольового акту). 

Активність особистості пов’язана з вольовими процесами. 
Щоб вона стала діяти, всі спонукальні сили, які викликають її дії, 

неминуче повинні пройти через усвідомлення , перетворитися на 

стимули її волі. Вольові дії – це акт спрямований на здійснення певної 

мети. Вони характеризують особистість, її цілеспрямованість, 

наполегливість, витримку. Всі ці якості притаманні активній особі, що 

робить можливість вживати поняття ”вольова активність”. Там, де є 

воля, обов’язково є і активність, хоч активність не завжди є свідченням 

наявності волі. Воля зовсім не потрібна там, де певна діяльність дає 

людині задоволення. 

Отже, воля – свідома активність людини, спрямована на 

подолання перешкод на шляху до мети. 

При експертизі вольового компоненту навчальної діяльності 
важливо врахувати критерії його оцінки, а саме:  

 чому і в ім’я чого суб’єкт діє (каузальний показник); 

 що він робить (змістовий показник); 

 як, якими засобами користується і за яких умов 

(динамічний показник). 

Слід відзначити, що визначальним серед названих критеріїв є 

змістовий показник, тобто врахування результатів діяльності та її 

характеру. 

У навчальній діяльності готовність, прагнення до оволодіння 

об’єктом пізнання виявляють себе в усвідомленні мети, яку поставив 

вчитель або сам учень, а також у певному інтересі до проблеми, 
допитливості. У таких випадках важливим є механізм волі, яка 

виявляється у здатності досягти здійснення поставленої мети та 

прагнень. Воля при необхідності може перетворити потенційну 

активність у реальну, тобто сприяє виконанню діяльності. 

Аналіз особливостей прояву активності дозволив виокремити 

такі її види як потенційна та реалізована. 

Потенційна активність: допитливість, короткочасний інтерес, є 

лише бажання пізнати нове, але воно не реалізується (учні записуються 

на факультативи, але не відвідують їх, записують назви книжок, але не 

читають їх тощо). 
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Реалізована активність: 

а) виконавська активність особистості, яка виявляється у 

репродуктивній діяльності. Учень позитивно ставиться до тих завдань, 

які йому пропонують дорослі, хоч це іноді вимагає подолання лінощів, 

небажання. Виконавська активність може бути зовнішньою, 

механічною, якщо учнів пишуть, слухають, але ці процеси у них не 

завжди пов’язані з внутрішніми потребами пізнавальної діяльності, та 

внутрішньою, коли особистість приймає мету, засоби пізнавальної 
діяльності, тобто пізнання мотивоване; 

б) реконструктивна активність, яка припускає не лише 

копіювання виконання того, що запропоновано, а й вибір засобів 

діяльності, використання відомих знань, прийомів дій і в інших 

ситуаціях; 

в) творча активність, показником якої є ініціатива, 

самостійність у визначенні мети, завдань, засобів пізнання, інтерес, 

характер діяльності, оптимальність діяльності. 

Зазначені види активності можуть виявлятися ситуативно 

(епізодично, в окремих видах діяльності, в певних умовах, непостійно), 

а може виступати як інтегральна якість особистості (постійно, у 

різних видах діяльності).  
Важливо також враховувати, що кожен вид активності, 

вольового зусилля, вольової активності, вольових якостей може мати 

високий, середній і низький ступінь її вияву. 

Експертиза вольового компоненту передбачає аналіз 

особливостей саморегулювання учнем поведінки. 

Саморегуляція є функціональним вираженням тих умов, які 

визначають ефект зовнішніх, в тому числі соціальних впливів 

(С. Л. Рубінштейн), завдяки яким особистість володіє властивістю 

самоактивності.  

Саморегуляцією називається свідома активність індивіда, 

спрямована на впорядкування внутрішніх резервів у відповідності з 
умовами зовнішнього середовища заради успішного досягнення 

поставленої мети. 

Згідно з цим визначенням саморегуляція поведінки 

розглядається як здатність індивіда самостійно забезпечувати 

адекватність власних дій та вчинків стосовно прийнятної програми, а 

також визначених принципів, норм правил, які виступають у процесі 

саморегулювання в ролі еталонів, ціннісних орієнтирів. Отже, 

саморегуляція зумовлюється можливістю виходити за межі наявної 

ситуації, долати безпосередні бажання заради досягнення вагомої 

перспективної мети. 
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Отже, аналіз рівня розвитку вольового компоненту вказує на 

особливості і рівень розвитку вольових якостей, саморегуляції, 

контролю і самоконтролю у навчальній діяльності.  

 

Тема 7. Психологічні аспекти експертизи 

 професійної діяльності вчителя (2 год.) 

План семінарського заняття 

Теми для обговорення. 

 Підходи до оцінки професійної діяльності педагога. 

 Принципи оцінювання професійної діяльності 

вчителя. 

 Механізм організації та проведення комплексного 

вивчення професійної діяльності педагога. 

 Перспективи професійного росту педагогів. 

 Типові помилки в оцінюванні діяльності вчителя. 

 Суб’єктивні показники оцінки професійної діяльності 

педагога. 

 Об’єктивні показники оцінки професійної діяльності 

педагога. 

 Труднощі проведення психолого-педагогічної 

експертизи діяльності вчителя. 

Основні поняття: педагогічна система, педагогічна діяльність, 

особистість вчителя, рейтинг вчителя, суб’єктивні оцінки, об’єктивні 

показники, професійна компетентність, професійна майстерність. 

Вправа. Розробити програму оцінювання професійної 

діяльності вчителя відповідно до характеру експертизи. 
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Методичні рекомендації до вивчення теми. Основні питання 

цієї теми пов’язані з проблемою організації експертизи професійної 

діяльності педагогів.  
Складним і малорозробленим напрямком діяльності психолога 

є робота з педагогами. Зокрема йдеться про те, що в практичній 

психології недостатньо методів для побудови ефективних професійних 

взаємин з педагогом; спостерігається відчуженість педагогічної 

психології як науки від педагогічної і психологічної 

практики;недостатньо чітке формулювання мети, завдань і методів 

роботи з педагогами; відсутність науково обґрунтованих критеріїв 

оцінки діяльності педагогів (педагоги вказують на суб’єктивізм у 

роботі експертних груп, складність процедури експертування); 

недостатнє врахування психологічних чинників, які впливають на 

проведення експертизи (стрес, негативні емоційні стани, хворобливе 

ставлення до експертизи). 
Отже, педагогічна діяльність є складною багатоструктурною, 

багаторівневою, що створює труднощі в її оцінці. Організація 

експертизи повинна бути спрямована на комплексну оцінку різних 

аспектів діяльності педагога. 

Викликає велику увагу питання про статус психолога-

експерта. Бажано залучати до експертизи незалежного психолога 

(однак за відсутності психологів-експертів зумовлює участь шкільних 

психологів у психолого-педагогічній експертизі). 

Функції експертизи: позитивно-стимулююча; прогностична; 

конструктивна. 

Умови успішності психолого-педагогічної експертизи: 
- підбір і підготовка експертів; 

- компетентність суб’єктів експертизи; 

- комплексний підхід до діагностики; 

- гуманне ставлення та суб’єктна позиція; 

- взаємозв’язок експертизи, підвищення кваліфікації та 

особистісного росту педагога. 

 Механізми змін, пов’язаних з проведенням експертизи: 

- когнітивний дисонанс; 

- ідентифікація власної професійної діяльності з 

еталонами; 

mailto:veselkov@dol.ru
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- прийняття результатів; 

- інтеграція ідеальних установок на основі 

психолого-педагогічної експертизи. 

Важливим аспектом організації психолого-педагогічної 

експертизи діяльності вчителя є створення комісії. В її склад повинні 

обов’язково входити психолого і вчитель-предметник, який має 

кваліфікацію вищу, ніж той кого експортують. Решта членів комісії 

визначаються метою проведення експертизи. 
У зміст експертизи професійної компетентності педагогів 

входить 

1) вивчення особистості педагога в аспекті її впливу на 

особистість школярів; 

2) професійна діяльність за результативно-особистісним 

показником; 

3) сторони педагогічного спілкування.  

У зміст професійної компетентності психолога-експерта 

входить вивчення таких аспектів діяльності та особистісних 

характеристик вчителя: 

- діагностика  особистості (особистісні якості, типи 

поведінкових реакцій, цілі, ціннісні орієнтації, самооцінка, образ Я, 
локус контролю тощо); 

 - діагностика професійної діяльності (мотиви педагогічної 

діяльності, цент рації педагогічної діяльності, стиль педагогічної 

діяльності, педагогічні здібності тощо); 

- аналіз педагогічної діяльності за результативно-особистісним 

показником; 

- вивчення конкретних форм роботи з дітьми (психологічний 

аналіз уроку, виховного заходу); 

- дослідження зворотного зв’язку (педагог очима дитини, 

колег, батьків, стилі педагогічного спілкування). 

Складність і багатоаспектність діяльності педагога 
спричиняють труднощі в її оцінці. Важливого значення в цьому 

контексті набувають питання вимог до оцінювання та знання тих 

типових помилок, які можуть супроводжувати процес оцінки 

діяльності вчителя. 

Вимоги до оцінки: об’єктивність, універсальність, точність, 

надійність. 

Загалом рейтинг вчителя складається з суб’єктивних оцінок та 

об’єктивних показників. 

R   ïîêàçíèê³âîö³íîêâ÷èòåëÿ  
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 îö³íîê О учнів + О колег + О адміністрації + самооцінка 

 

ïîêàçíèê³â об’єктивних включає аналіз навчальної 

роботи, інших видів діяльності школи, наявність підготовлених 

вчителем переможців олімпіад, конкурсів, змагань, наявність 

публікацій тощо (оцінюється методичною комісією). 
Для підвищення самокритичності власної оцінки 

використовується коефіцієнт погодженості (Кп): 

 

Кп = 
îñ

ÎÎÎ àäìêîëåãó÷í³â

/3


 

 

Кп   0,5 – свідчіть, що вчитель оцінює себе вище, ніж 

оточуючі; 

0,5Кп  1,5 – самооцінка вчителя адекватна; 

Кп < 1,5 – засвідчує наявність у вчителя заниженої самооцінки. 

 

При організації експертизи педагогічної діяльності вчителя 

важливо уникати суб’єктивізму. Основними типовими помилками є: 

1) помилка центральної тенденції; 

2) помилка контрасту і подібності; 
3) гало-ефект; 

4) помилка поблажливості; 

5) логічна помилка; 

6) помилка близькості.  

Сутність цих помилок представлена у книзі Рогова Є. 

Настольная книга практического психолога в образовании. – Кн.2. 

При організації вивчення діяльності вчителя більш значимою є 

думка колег. 

При залученні учнів важливо щоби вони оцю вали вчителя 

опосередковано – не вчителя, а свою діяльність на уроці цього вчителя. 

Бажано залучати до оцінювання випускників. Не залучаються до 

опитування учнів початкової школи (а їх батьки). Оцінку діяльності 
вчителя повинні роботи делеговані учнів, які встигають з цього 

предмету і є авторитетними. Статевовіковий склад учнів повинен бути 

представлений рівномірно. 

Отже, особливості оцінки професійної діяльності вчителя 

потребують ретельної підготовки як в плані організації, так і в плані 

підготовки експертів до цього процесу. 
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Тема 8. Особливості організації вчителем навчальної 

 діяльності як напрям психологічної експертизи (2 год.) 

План семінарського заняття 

Теми для обговорення. 

 Потреба у проведенні комплексної експертизи 

організації вчителем навчальної діяльності учнів. 

 Організація навчально-пізнавальної діяльності. 

 Функціональний аналіз методів, прийомів, способів 

організації навчального процесу. 

 Організація і проведення експертизи окремих 

елементів навчального процесу. 

 Психологічний аналіз уроку. 

 Методика експертизи навчальних технологій. 

 Методика проектування реалізації вчителем 

навчальних технологій. 

Основні поняття: навчання, технологія навчання, готовність 

до реалізації технології навчання, методи навчання, способи навчання, 

прийоми організації діяльності учнів на уроці, аналіз уроку. 
Вправа 1. Розробити програму здійснення експертного 

оцінювання особливостей організації вчителем навчальної діяльності 

учнів. 

Вправа 2. Розробити програму вивчення передового досвіду 

діяльності вчителя. 
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Методичні рекомендації до вивчення теми. При 

опрацюванні цієї теми варто звернути увагу на ключові питання 
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психології навчання як стимулювання вчителем пізнавальної 

діяльності школяра. 

Процес навчання – складний, багатоаспектний процес 

педагогічної взаємодії, пов’язаний з засвоєнням соціокультурного 

досвіду (зун) та змінами, які відбуваються в інтелектуальній сфері тих, 

хто навчається. Пропонована тема спрямована на визначення чинників 

та умов, які забезпечують організацію навчального процесу, 

підвищення його ефективності, розкриття сутності видів та сучасних 
технологій навчання, шляхів оптимізації навчання. 

Навчання забезпечує наступність поколінь, повноцінне 

функціонування суспільства і відповідний рівень розвитку особистості. 

Головними механізмами навчання є цілеспрямовано організована у 

спеціальних формах взаємодія та спільна діяльність дітей і дорослих, їх 

змістовне пізнавальне спілкування. 

Навчання – це багатосторонній процес, який включає різні 

елементи різних напрямків. 

 У вітчизняній і зарубіжній психології навчання трактується 

по-різному. Найбільш розповсюдженими є такі способи опису 

навчання. 

Навчання: 

 передача знань (соціальні функції); 

 групова діяльність (системна структура);  

 єдність викладання та учіння (системна структура); 

 управління пізнавальною діяльністю (механізм навчання); 

 розв’язання педагогічних, дидактичних завдань (способи 

здійснення). 

Кожне з представлених визначень відображає певний аспект 

навчання і розглядати його окремо некоректно. Однак розгляд 

навчання як управління навчальною діяльністю є стрижневою лінією 

аналізу системи навчання і його проектування. 
Отже, навчання традиційно передбачає взаємодію того хто 

навчає і того, хто навчається. Ця взаємодії пов’язана зі змістом 

навчального матеріалу та діями з ним, які повинні стати для учнів 

предметом засвоєння. Тісний взаємозв’язок викладання і учіння вказує 

на необхідність визначення змістових і операційних аспектів навчання.    

Змістовий аспект навчання визначається об’ємом того 

соціокультурного досвіду, який може засвоїти людина певного віку в 

межах тієї чи іншої науки. Зміст навчання визначається навчальними 

програмами і відображений у змісті підручників.  

Ефективність навчання забезпечується способами дій по 

засвоєнню знань, що відображає операційну сторону навчання. 
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Способи дій – це система операцій, яка забезпечує розв’язання завдань 

конкретного типу. 

Схема засвоєння дій: орієнтувальна частина – виконавська 

частина – контрольна частина (за П.Я.Гальперіним). 

Орієнтована частина включає уявлення про майбутню дію, 

вибір мети діяльності тощо. 

Виконавча частина розкриває зміст дій, операцій та прийомів 

виконання діяльності. 
Контрольна частина дозволяє оцінити діяльність, знайти 

помилки, звірити зі зразком. 

Усі ці види навчальних дій здійснюються на різних етапах 

засвоєння знань. 

Психологічні дослідження особливостей організації навчання 

розкривають механізми цього процесу. До них відносять: 

 механізм постановки навчальних задач (див. попередню 

тему) розкриває спрямування на засвоєння певного 

способу дії на усіх етапах засвоєння; 

 механізм зворотного зв’язку вказує на інформацію про 

відповідність виконання дії до зразка та про хід засвоєння 
ЗУН та розвиток учня. Зворотний зв’язок передбачає 

отримання інформації від учня до вчителя та 

інформування учня про результати його діяльності; 

 механізм рефлексії (учня і вчителя). Включає рефлексію 

учнями діяльності педагога, усвідомлення ними власних 

дій з розв’язання задач та педагогічну рефлексію; 

 механізм підкріплення. Використовується коли учень 

невпевнений у правильності дій та коли розв’язання 

навчальних задач виступає як мотив діяльності 

(Н.Тализіна). В.Коен сформулював такі вимоги до 

використання підкріплення: повідомлення про помилкове 

рішення необхідно давати відразу; не потрібно підкріпляти 
похвалою кожну правильну відповідь; не можна 

підкріплювати неправильні відповіді. 

Розкриття змісту механізмів навчання дозволяє побачити 

сутнісні характеристики процесу навчальної взаємодії та змісту 

діяльності вчителя і учнів. 

Види навчання: 

 за предметним змістом – навчання мови, фізики, 

математики; 

 за метою – засвоєння понять, вироблення умінь та 

навичок; 
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 за організацією способу навчання – традиційне, 

проблемне, програмоване. 

Традиційне навчання є інформаційно-повідомлючим, містить 

усі умови і передумови засвоєння знань, ефективна реалізація 

визначається індивідуально-типологічними особливостями учнів (н-д, 

аналітики більш здібні у традиційних формах навчання). 

Проблемне навчання полягає у створенні, організації 

проблемних ситуацій, їх усвідомленні, прийнятті і розв’язанні в 
процесі спільної діяльності учнів і вчителя при максимальній 

самостійності перших. 

Проблемне навчання сприяє реалізації двох цілей: формування 

необхідної системи знань, умінь і навичок, досягнення високого рівня 

розвитку школярів, розвиток здатності до самоосвіти. 

Засвоєння навчального матеріалу відбувається в ході активної 

пошукової діяльності учнів, в процесі розв’язання ними системи 

проблемно-пошукових задач. 

Самостійне та індивідуальне навчання за завчасно 

розробленою навчальною програмою за допомогою особливих засобів 

навчання, що забезпечують кожному можливість здійснення процесу 
учіння у відповідності з деякими індивідуальними особливостями 

(індивідуальний темп навчання тощо) називається програмованим 

навчанням.  Програмоване навчання ґрунтується на принципах 

послідовності, доступності, систематичності і самостійності. Головним 

елементом виступає навчальна програма, що являє собою 

впорядковану послідовність задач. 

Програмоване навчання отримало новий розвиток як 

алгоритмізоване. Виявлення або побудова у змісті і в процесі навчання 

алгоритмів і пред’явлення їх у будь-якій формі програми діяльності 

учіння або викладання називається алгоритмізацією навчання. 

Алгоритм може бути відомий або заданий в евристичних задачах 

(передбачає пошук плану і методу розв’язання). Тализіна на критику 
цього виду навчання вказувала, що потрібно програмувати не порції 

навчального матеріалу, а саму навчальну діяльність учня (теорія 

поетапного формування розумових дій).  

Метод навчання реалізується в системі навчальних впливів, у 

способі включення учнів в учбову діяльність, в організаційних формах 

навчання. 

Виокремлюють методи навчання за характером діяльності 

учнів та методи навчання за характером діяльності вчителя. 

Аналіз основних психологічних аспектів навчання як 

управління вчителем пізнавальною діяльністю учнів дозволяє більш 
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повно експертувати цей вид діяльності педагога (стандартизовані 

методи оцінки психологічних аспектів навчаючої діяльності вчителя 

представлені у додатках). 

У викладацькій практиці все ширше використовуються 

розвивальні технології. Складається принципово нова типологія 

уроків. Аналіз освітньої діяльності завжди йшов через урок. Але не 

можна сьогодні із традиційною практикою аналізу підходити до уроків 

інноваційних, підганяючи її у звичну схему: вимоги дидактичні, 
психологічні, гігієнічні тощо. Відтепер необхідно розглядати 

експертизу уроку як механізм подальшого розвитку вже сформованої 

інноваційної діяльності, а також як засіб росту творчого потенціалу 

педагога, що сприяє його педагогічній майстерності та якості навчання. 

Експертиза - це не стільки форма контролю, альтернативна 

традиційним формам, а новий підхід до внутрішньо-шкільного 

контролю, тому види та форми контролю не повинні бути механічно 

перенесені на види та форми експертизи. Якщо контроль може бути 

поточним, попереднім, підсумковим, фронтальним, то експертиза, на 

нашу думку, - тільки тематична, локальна, зовнішня, широка, вузька. 

Можна відзначити деяку аналогію локальної вузької експертизи з 

проблемно-орієнтованим аналізом уроку. Без визнаних аналогів і 
зразків інструментарій експертизи у школі створити неможливо, 

звичайно, потрібні якісь культурні аналоги. Радимо проводити 

тематичну експертизу «Ефективність розвивальних технологій», які 

експертуються,  дозволяє зрозуміти, наскільки адекватні відібрані 

педагогічні або дидактичні засоби заявленої технології, чи сприяють 

вони якості навчання. 

Дамо експертизі уроку таке обґрунтування. 

Галузь експертизи – інноваційний навчально-педагогічний 

процес у межах уроку або системи уроків. 

Мета експертизи - результативність нововведень – технологій 

особистісно зорієнтованого навчання (ОЗН). 
Суб'єкт експертизи – експерт, експертна група. 

Об'єкт і предмет експертизи – урок сучасної типології – 

учитель-учень у суб'єкт-суб'єктних відношеннях. 

Методи, інструментарій експертизи – спостереження, оцінна 

співбесіда, діагностика, аналіз, оцінний висновок, рекомендації. 

Можна додати про суб'єкта експертизи, що він збігається із 

суб'єктом при аналізі уроку. Як і при аналізі уроку, в експертизі може 

бути задіяна група, але відомі в педагогічній практиці форми контролю 

– контроль групи або «рівний рівного» – для експертизи можуть бути 
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малоефективні, особливо якщо експерти працюють на тому ж рівні, що 

і вчитель. 

Учитель або група вчителів, які працюють у новому режимі, 

запрошує на урок. Від того, як експертиза здійсниться, залежить 

реальна методична допомога. До експертизи готується і заступник 

директора, і педагог-експерт, і вчитель. 

Експертиза уроку, крім того, – це форма моніторингу та метод 

збору інформації про діяльність учнів, учителів, усього інноваційного 
процесу у школі. Важливо дотримуватися етапів організації та 

проведення експертизи як форми моніторингу. Ці етапи добре відомі. 

Підготовчий (разом з учителем): 

 визначення мети експертизи (наприклад, диференціація та 

індивідуальний підхід);  

 термін відвідування уроку;  

 вивчення картотеки науково-методичного забезпечення 

вчителя (за якою програмою та технологією вчитель 

працює, які методики використовує тощо).  

Практичний: 

 урок та інформація про нього вчителя – самоекспертиза.  
Аналітичний: 

 систематизація й аналіз наявних даних, пропозиції щодо 

подальшої роботи над проблемою;  

 узагальнення та поширення досвіду (якщо такий уже 

напрацьовано).  

Для вчителів розроблені різноманітні алгоритми 

самоекспертизи в залежності від цілей відвідування уроку. Якщо 

експерт вивчає відповідність методів навчання заявленій технології, то 

алгоритм такій: 

 Кваліфікація класу (обґрунтування обраної технології). 

Технологія ОЗН або елементи розвивальної технології на 
заявленому уроці.  

 Місце заявленого уроку в технологічній карті.  

 Типологія уроку.  

 Задачі та дидактичні цілі уроку.  

 Їхня реалізація.  

 Характеристика використаних методів.  

 Результативність.  

Експертиза проводиться як оцінна (якщо даний урок у межах 

індивідуального контролю або як підсумковий за результатами 

експерименту), так і безоцінна. Показником оцінної діяльності вчителя 

експертизи з нашої теми можуть бути: і володіння методикою, і 
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індивідуальний підхід, і мотивація учнів на успіх у навчальній 

діяльності. Останній показник дуже продуктивний для оцінки 

ефективності використовуваної технології ОЗН, будь то ігрова 

технологія, проектна, інформаційна або холодинамічна – усі вони 

орієнтовані на розвиток особистості. У педагогічній практиці існує 

багато схем спостережень (основний інструмент експертизи) 

розвивального уроку. 

Експертиза може бути багатошаровою з використанням різних 
прийомів, наприклад, спостереження та діагностики, з метою більш 

глибокого відстеження результатів за тим самим показником – 

мотивація на успіх. Результати такої експертизи представляються як 

описово, так і у вигляді діаграми. Це одна з моделей багатошарової 

експертизи. Більш складна модель розробляється відповідно до мети 

моніторингу інновації щодо зміни змісту освіти та поліпшення 

ефективності та якості навчання. Схема експертизи будується 

відповідно до етапів моніторингу. 

 Експертиза тематичного планування (технологічної карти) 

– звірення з культурним зразком (припустимо, з 

технологічною картою В. Монахова, якщо педагог працює 
за його технологією).  

 Місце уроку в системі уроків.  

 Типологія уроку (обов'язково урок нетрадиційного типу).  

 Аналіз уроку (як спосіб експертизи).  

 Результативність (діагностика формальна або тематична).  

Так вибудовується схема багатошарової експертизи. 

Експерт може не аналізувати урок цілком, орієнтуючись на 

цілі свого відвідування, але повинен бути підготовлений до діалогу з 

учителем по закінченню уроку, наприклад, ноосферна технологія на 

уроці біології або синергетична модель уроку геометрії. Без 

попередньої підготовки до відвідування таких уроків адміністратору-
експерту не обійтися. Підготовчий етап до експертизи інноваційного 

уроку подвійно важливий у цьому випадку. 

Аналіз уроку використовується як інструмент експертизи. На 

наш погляд, краще використовувати системний підхід до аналізу як 

найбільш нейтральний із погляду втручання у творчий процес і пошуки 

вчителя. Якщо обрано оцінну форму експертизи, то експерт може 

скористатися коротким оцінним аналізом – коли дається загальна 

оцінка навчально-виховних функцій уроку, що характеризує 

розв’язання освітнього, виховного та розвивального завдання, дає 

оцінку їхньої реалізації. Якщо експерт має намір запропонувати 

скорегувати урок (інтегративний урок-композиція), запропонувати 
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інший набір методів або дидактичну обробку матеріалу, він 

використовує дидактичний аналіз уроку як інструмент експертизи, 

адже саме він припускає аналіз основних дидактичних категорій, добір 

методів, прийомів і засобів навчання, дидактичну проробку матеріалу, 

педагогічне управління самостійною творчою діяльністю учнів. Умови 

здійснення будь-якої експертної схеми – діалог між учителем та 

експертом як факт високої педагогічної культури, компетентності та 

професіоналізму суб'єктів експертизи. 
Через урок можна спланувати напрямки діагностики роботи 

вчителя, який атестується, і включити цю діагностику в експертизу 

уроку або систему уроків. 

Схема діагностики: 

 Використання традиційних технологій та методик.  

 Їхня ефективність.  

 Оволодіння розвивальними технологіями.  

 Ефективність їхнього сполучення із традиційними.  

 Рефлексія на уроці, самоаналіз, самооцінка викладання 

свого предмета.  

 

Тема 9. Особливості виховної діяльності вчителя  

як напрям психологічної експертизи (2 год.) 

План семінарського заняття 

Теми для обговорення. 

 Виховання як управління розвитком особистості 

учнів. 

 Підходи до оцінки виховної діяльності вчителя.  

 Організація і проведення експертизи окремих 

елементів виховного процесу. 

 Методика проектування реалізації вчителем виховних 

технологій. 
Основні поняття: виховання, система виховання, виховна 

система, виховний вплив, методи виховання, технології виховання. 

Вправа. Розробити програму здійснення експертного 

оцінювання виховної діяльності вчителя. 

Література 

1. Дубов И.Г. Эффекты индивидуально-специфического 

влияния личности педагога на учащихся //Вопросы психологии. – 1990. 

– №5. – С.56-64. 

2. Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем. – М., 

2000.  
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3. Ковалёв Г.А. Три парадигмы в психологии – три стратегии 

психологического воздействия //Вопросы психологии. – 1983. – №3. – 

С.41-49. 

4. Красновський В.М. Як залучити школяра до шкільного 

життя? //Практична психологія та соціальна робота. – 1999. – №3. – 

С.14-15. 

5. Психология воздействия (проблемы теории и практики). /Сб. 

науч. трудов. – М., 1989. 
6. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – 

М., 1987. 

 

Методичні рекомендації до вивчення теми. При 

опрацюванні питань експертизи виховної діяльності вчителя варто 

звернути увагу на такі аспекти: 

Якщо навчання є провідною силою інформаційно-

операційного розвитку людини, то виховання – провідна сила її 

мотиваційно-ціннісного розвитку. Шлях виховання – це вироблення 

людиною своєї особистої культури змістів (індивідуальних варіантів 

ставлення до значень). Цілі, цінності, мотиви особистості – 

прискорювачі і сповільнювачі навчання. Отже, виховання – умова 
навчання. Але і навчання, що формує знання й уміння, – умова 

виховання, що сприяє розвитку особистості. 

Кожен вихователь повинен усвідомити, що головною метою 

його діяльності є виховання кожного учня соціально, психологічно 

зрілою особистістю. 

Базові основи особистості відіграють вирішальну роль у 

психічному розвиткові, визначаючи його конкретні властивості. Саме 

це визначає провідну мету виховання – становлення оптимальної 

системи базових основ особистості. 

При численних визначеннях виховання як процесу, діяльності, 

спілкування в психологічних концепціях присутні особистісні реалії, 
що визначають предмет виховання: 

– сфера мотивів, що розвивається, і потреб дитини, утворюючи 

«Я», концепція її «Я»; 

– особистісна, індивідуальна картина світу з відповідними 

пріоритетами – цінностями і відносинами; 

– спілкування і діяльність як форми реалізації особистості 

вихованця. 

Об'єкт виховання – дитина як об'єкт цілеспрямованого 

педагогічного впливу. У результаті цих впливів відбуваються зміни в 

особистості вихованця, що сприяють його розвитку. Впливаючи за 
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допомогою навіювання, емоційного зараження, переконання, а іноді і 

примусу, педагог може змінити лише те, що піддається зміні в 

конкретних умовах. Однак у будь-якій виховній ситуації дитина є 

активною стороною, суб'єктом своєї поведінки. З позицій суб’єктності 

дитина може розглядатися як суб'єкт життєдіяльності, суб'єкт 

спілкування у виховній ситуації і суб'єкт виховання (самовиховання). 

Дитина як суб'єкт виховання реалізує різні потреби у взаємодії 

з педагогом у виховній ситуації, приймає різні позиції вихователя 
(суддя, захисник, організатор, порадник, еталон і ін.) у залежності від 

віку. 

Розвиваючи можливості дитини для прояву суб'єктного 

початку, вихователь створює ситуації вибору, стимулює самопізнання 

дитини, розширює сфери для її самореалізації, організує успіх у 

діяльності і спілкуванні на основі індивідуального підходу. 

Метою виховання в сучасних умовах стає цілеспрямоване 

виховання на розвиток потреби і здатності особистості до 

саморозвитку (самопізнанню, саморегуляції, самовизначенню, 

самоконтролю, самореалізації). 

Як вже зазначалось, становлення і розвиток цілісної 

особистості мають бути добре організованим процесом. 
Внутрішні умови виховання представлені соціально-

психологічними та психологічними механізмами. Вони 

опосередковують ефект виховних впливів. 

Загальними механізмами виховання є: 

- механізм задоволення потреб 

- механізм оцінювання та самооцінювання; 

- психічне зараження; 

- наслідування; 

- емпатія; 

- ідентифікація; 

- раціональне усвідомлення; 
- рефлексія; 

- механізм осмислення та переосмислення;  

- саморегулювання мотивації. 

Частковими психологічними механізмами виховання є 

переломлення зовнішніх впливів через внутрішні умови (С.Л. 

Рубінштейн), зміщення мотиву на мету (О.М. Леонтьев) і зміщення 

мети на мотив (А.Н. Тубельский). 

Логіка виховної діяльності суперечить навчальній логіці 

(повідомлення знань – вправа – закріплення – формування навичок). 

Вона будується через ланцюжок «включення – привабливість – 
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осмислення». Якщо суть виховання – розвиток мотиваційно-потребової 

сфери, а мотиви і цінності – це орієнтири виховання, то зміст 

особистісно-орієнтованого виховання буде визначатися змістом 

загальнолюдської культури, загальнолюдськими цінностями (Людина, 

Близькі, Батьківщина, Людство, Праця, Пізнання). 

Перелік основних критеріїв виховання має глибокий 

психологічний зміст: 

1. Критерій взаємин (самопочуття дитини). 
2. Критерій факту (рівень вихованості). 

3. Критерій колективу (виховний колектив). 

4. Критерій змісту (орієнтація на мотиваційно-потребову 

сферу дітей і загальнолюдські цінності). 

5. Критерій часу (підготовка до життя в постійно мінливому 

світі). 

Таким чином, при аналізі виховної роботи педагогів з позиції 

особистісного орієнтованого підходу психолог спирається на ті чи інші 

методологічні підстави, що дозволяють йому простежити узгодженість 

цілей, задач, методів, форм, змісту виховного заняття, позицій 

вихователя як свідчення методичної грамотності педагога; визначити 

зроблений ним вибір виховних парадигм (технократична, 
гуманістична); а також ефективність заняття на основі критерію 

особистісно-орієнтованого підходу. У цілому психологічна експертиза 

професійної компетентності педагога поєднує дослідження 

особистості, педагогічного спілкування, діяльності, як навчальної, так і 

виховної. 

Особливості стандартизованої оцінки позакласної виховної 

роботи вчителя представлені у додатку. 

 

Тема 10. Психологічні основи експертизи 

 оцінної діяльності вчителя (2 год.) 

План семінарського заняття 
Теми для обговорення. 

 Структура оцінної діяльності вчителя. 

 Види і функції оцінки. 

 Умови ефективності педагогічної оцінки. 

 Педагогічна оцінка як засіб стимулювання. 

 Особливості експертизи оцінної діяльності педагога. 

 Механізм організації експертизи оцінної діяльності 

вчителя. 

Основні поняття: оцінка, педагогічна оцінка, контроль 

навчальної діяльності учнів, корекція навчальної діяльності учнів. 
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Вправа. Розробити програму здійснення експертного 

оцінювання контрольно-оцінної діяльності вчителя. 

Література 

1. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки. – Л., 1968. 

– 336с. 

2. Боришевський М.Й., Галян І.М. Саморегуляція оцінної 

діяльності вчителя як вид психічної активності. – К., 2001. 

3. Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем. – М., 
2000.  

4. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – 

М., 1987. 

 

Методичні рекомендації до вивчення теми. Оцінна 

діяльність педагога стосується організації контролю діяльності і знань 

школярів. Саме ці питання повинні стати предметом аналізу.   

При оцінюванні цього компоненту важливо враховувати, що 

оцінки бувають зовнішні (вчитель) і внутрішні (учень). 

Оцінки вчителя різняться за такими показниками: 

1) за змістом бувають констатувальні, діагностичні (рівень 

розвитку психічних процесів, якостей особистості, навчальних умінь) 
та перевіряючі (за кінцевим результатом, поопераційний контроль, 

через контроль за відомими умовами) оцінки; 

2)  за характером оцінки поділяються на позитивні, негативні 

та ситуативні; 

3) за функціональними особливостями виокремлюють 

парціальні, фіксовані та інтегральні оцінки. 

Сама структура оцінювання вчителем учнів будується так: 

 

Суб’єкт – об’єкт – предмет – критерії – результат 

 

Педагогічна оцінка виконує дві найважливіші функції: 
співвіднесення та мотивації. У своїй першій функції педагогічна оцінка 

виступає як індикатор певних результатів і рівня досягнень, яких досяг 

той чи інший школяр у своїй навчальній діяльності. Мотиваційна 

функція педагогічної оцінки пов'язана зі спонукальним впливом на 

особистість школяра, викликаючи істотні зрушення в самооцінці 

дитини, рівні її домагань, у поведінці, у способах навчальної роботи, у 

системі відносин між усіма учасниками освітнього процесу. Під 

впливом цих зрушень прискорюються або уповільнюються темпи 

психічного розвитку, відбуваються якісні перетворення у структурі 

інтелекту, особистості та пізнавальній діяльності школяра. Тому у 
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психолого-педагогічному відношенні в педагогічній оцінці особливо 

важлива мотиваційна функція. 

Надзвичайно важливо, щоб оцінна діяльність педагога 

здійснювалась ним в інтересах соціально-психологічного розвитку 

дитини. Для цього вона повинна бути адекватною, справедливою й 

об'єктивною. Широко відомий ряд типових суб'єктивних тенденцій та 

помилок. До основних типових суб'єктивних помилок оцінювання 

відносять помилки великодушності, ореолу, центральної тенденції, 
контрасту, близькості, логічні. Помилки ”великодушності”, або 

”поблажливості”, виявляються у винесенні вчителями завищених 

оцінок. Крайньою та перекрученою формою ”великодушності” в 

оцінках школярів стала ”процентоманія”. Помилки ”центральної 

тенденції” виявляються в учителів у прагненні уникнути крайніх 

оцінок. Наприклад, не ставити найнижчий чи найвищий бал. Помилка 

«ореолу» пов'язана з відомою упередженістю вчителів і виявляється в 

тенденції позитивно оцінювати тих школярів, до яких вони особисто 

ставляться позитивно, відповідно негативно оцінювати тих, до яких 

особисте ставлення негативне. Помилка ”контрасту” інших людей 

полягає в тому, що знання, якості особистості та поведінки учнів 

оцінюються вище чи нижче в залежності від того, вище чи нижче 
виражені ті ж характеристики в самого вчителя. Наприклад, менш 

зібраний та організований викладач буде вище оцінювати учнів, які 

відрізняються високою організованістю, акуратністю та ретельністю. 

Помилка ”близькості” знаходить своє вираження в тому, що вчителю 

важко відразу після занадто високої оцінки ставити низьку, при 

незадовільній відповіді ”відмінника” учитель схильний переглянути 

свою оцінку в бік завищення. ”Логічні” помилки виявляються у 

винесенні подібних оцінок різним психологічним властивостям і 

характеристикам, що здаються їм логічно пов'язаними. У педагогічній 

практиці подібні помилки знаходять своє вираження в переносі оцінок 

за поведінку на оцінки за навчальний предмет чи курс. Типовою є 
ситуація, коли за однакові відповіді з навчального предмета 

порушнику дисципліни та зразковому в поведінці школяру 

виставляють різні оцінки. 

За кожним навмисним завищенням чи заниженням стоїть 

певний педагогічний, психологічний або соціальний зміст. Завищення 

проміжної оцінки слабкому учню може виступати як акт підтримки 

його в навчальному просуванні, мотивація на збільшення його уваги до 

даного предмета. Виставляння незаслужено високої оцінки заради 

золотої медалі виступає як навмисний обман суспільства. Абсолютна 

об'єктивність педагогічної оцінки не завжди доцільна насамперед із 
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погляду забезпечення індивідуального підходу в навчанні та вихованні 

учнів. Підтвердженням цього є не виправдані в минулому спроби 

повної заміни вчителя всілякими тестами, що претендують на 

всебічність та об'єктивність оцінки навчальних досягнень школяра, 

його розумової обдарованості та психічного розвитку в цілому. 

За педагогічною оцінкою залишається провідна роль в 

управлінні психічними процесами розвитку учнів, оскільки властива їй 

суб'єктивність психологічно виправдана й індивідуально спрямована. 
Однак не виключається й застосування психологічних і дидактичних 

тестів як способу корекції тих суб'єктивних оцінних тенденцій, що 

були описані вище. 

З одного боку, відсутність оцінок або їх невелика кількість 

веде до деформації особистості та порушення стосунків між 

школярами й учителями, з іншого боку, надмірно велика кількість 

оцінок і систематичний зовнішній контроль стримують розвиток 

самостійності, ініціативи, відповідальності та самоконтролю, 

викликають почуття незадоволеності через суворість й обмеження 

потреб у самовираженні та самореалізації особистості. 

Оцінка, як результат оцінної діяльності, остаточно є тонким 

інструментом, одночасно може бути абсолютною та відносною, багато 
в чому відбивати суб'єктну позицію тих, хто її формує. 

Серед основних процедур, сфер, де вона має місце, такі: 

 атестація й акредитація освітніх установ;  

 прийняття управлінських рішень;  

 підсумкова атестація випускників освітніх установ;  

 управління якістю освіти;  

 експертиза проектів, освітніх програм тощо;  

 порівняльні, екстеросистемні дослідження;  

 визначення рейтингів освітніх установ, учнів, педагогів;  

 діагностика й набір контингенту в освітні установи;  

 поточний, проміжний і підсумковий педагогічний 

контроль;  

 освітній моніторинг;  

 атестація педагогічних кадрів;  

 самооцінка, самообстеження суб'єктів освітнього процесу, 

освітньої установи, рефлексивне управління освітньою 

установою тощо.  

Таке широке й разом з тим не завжди опрацьоване 

застосування оцінок, оцінних процедур, інструментальних засобів 

висуває на передній план ряд проблем, що раніше в педагогіці та 
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школознавстві не ставились і не вирішувались або не стояли так 

гостро: 

 сертифікація оцінних засобів, особливо в галузі 

застосування тестів;  

 етика й етичні обмеження оцінної діяльності;  

 об'єктивність і релевантність оцінки;  

 вибір індикаторів оцінки, критеріїв і показників;  

 проектування оціночно-діагностичних комплексів, 
оцінних технологій;  

 формування оцінної культури суб'єктів освітньої 

діяльності та управління;  

 вибір і встановлення норм і стандартів.  

Щоб виключити чи звести до мінімуму матеріальні, моральні 

втрати в результаті некоректного здійснення оцінної діяльності, 

необхідно, як нам уявляється, мати чіткі методологічні позиції з питань 

її здійснення, реалізації результатів. Серед методологічних аспектів 

оцінної діяльності значущими є такі: 

 ціле-ціннісні уявлення оцінної діяльності;  

 парадигмальний підхід до об'єкта оцінки, парадигмальне 
бачення сфери, в якій здійснюється оцінна діяльність (від 

парадигмальної орієнтації залежить вибір оцінних 

критеріїв і показників, визначення їх значущості в 

узагальненій агрегативній моделі);  

 інтенсивність, обсяг застосування оцінної діяльності у 

зв'язку з вибраною (яка сповідується) управлінською 

моделлю (можливі варіанти, що простираються від 

тотального та всеосяжного, переважно зовнішнього 

оцінювання до оцінювання за ключовими блоками та 

напрямами у зв'язку з програмно-цільовим управлінням, із 

широким застосуванням аутооцінювання, у зв'язку із 
застосуванням рефлексивного управління, реалізацією 

синергетичних концепцій управління);  

 межі застосування оцінки й оцінної діяльності (потенційно 

можливі різні обмеження етичного, технічного, ресурсного 

порядку);  

 метакласифікація та підпорядкованість задач оцінної 

діяльності в освітніх системах у залежності від їх рівня, 

провідних видів діяльності (наприклад, оцінна діяльність 

на рівні регіональної освітньої системи має істотну 

відмінність від оцінної діяльності на рівні освітньої 
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установи за використовуваними індикаторами, 

інструментарієм, процедурами тощо).  

Уявляється, що для методологічно правильного застосування 

оцінних комплексів і процедур необхідне розв’язання низки наукових, 

організаційних проблем: 

 усунення полісемії термінів і понять у сфері оцінної діяльності;  

 проведення максимально повної класифікації об'єктів оцінної 

діяльності (зокрема на таких підставах, як: процесуальні та 
результуючі параметри; основні компоненти освітньої системи; 

процес поточного функціонування та процес розвитку освітньої 

системи тощо);  

 полінауковий синтез основних досягнень окремих наукових 

дисциплін у галузі логіки, методології та технології оцінної 

діяльності (кваліметрія, інформатика, метрологія, статистика, 

тестологія, теорія прийняття рішень тощо);  

 організація служб сертифікації, експертизи, аудиту, консалтингу у 

сфері оцінної діяльності;  

 складання повного реєстру апробованих (сертифікованих) оцінних 

засобів, технологій і його систематичне оновлення;  

 модернізація підготовки фахівців із педагогічних спеціальностей у 

ВНЗ з метою посилення таких її сторін і напрямів, як ”оцінна 

діяльність”, ”управління освітніми системами”;  

 визначення перспективних напрямів наукових досліджень у сфері 

оцінної діяльності.  

Розв’язанню багатьох цих проблем може сприяти інтенсивний 

пошук у межах розв'язуваних задач конкретної освітньої практики. 

Зокрема, освітня практика небезуспішно вирішує проблеми 

діагностики засвоєння навчального матеріалу, педагогічного 

моніторингу; у ряді освітніх установ у межах систем якості 

розробляються та реалізуються процедури самообстеження; 
розширюється арсенал засобів оцінки; використовуються сучасні 

досягнення текстології; поширення одержали різні рейтингові системи; 

збільшується кількість публікацій із проблем оцінної діяльності в 

освіті; упроваджуються процедури оцінки якості освіти. 

У цілому можна констатувати тенденцію до переходу від 

несистемних, примітивних форм і технологій оцінної діяльності до 

більш тонких, систематизованих, апробованих, науково обґрунтованих 

версій. Первісна розрізненість оцінних індикаторів замінюється 

інтегративністю, локальність – усеосяжністю, концептуальна 

непослідовність – вивіреною логікою. 
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У даний час напевно доречний висновок про те, що освітня 

практика деякою мірою випереджає науку в галузі проектування 

засобів і технологій оцінки. Це, з одного боку, дає науці могутнє 

підживлення у вигляді нових ідей і розширює її емпіричну базу, з 

іншого боку, створює деякі труднощі, пов'язані з некоректним 

використанням тих чи інших шкал, процедур агрегування, помилковим 

трактуванням результатів оцінної діяльності. 

Однак зараз освітня практика відчуває певну кризу у сфері 
оцінної діяльності у зв'язку з активним проникненням у її поле ідей 

управління якістю освіти, рефлексивного управління освітніми 

установами, матричної побудови організаційних структур управління 

тощо. 

Позначені вище проблеми теорії та практики оцінної 

діяльності в галузі освіти вирішуються або чекають свого рішення. За 

рівнем своєї складності та невизначеності вони можуть претендувати 

на місце ключових, першочергових для сучасної освіти. Від того, як 

вони будуть вирішуватись, у числі іншого, залежить динаміка розвитку 

освітньої системи країни, прогресивність здійснюваних у її рамках 

перетворень. 

 

Тема 11. Психологічний аналіз педагогічних умінь (2 год.) 

План семінарського заняття 

Теми для обговорення. 

 Структура педагогічних здібностей вчителя. 

 Професійно-важливі якості вчителя. 

 Професійні уміння у структурі професійної 

компетентності вчителя. 

 Особливості експертизи педагогічних умінь вчителя. 

 Механізм організації експертизи педагогічних умінь 

педагога. 
Основні поняття: педагогічні здібності, педагогічні уміння, 

дидактичні здібності, академічні здібності, соціально-перцептивні 

здібності, організаторські здібності, комунікативні здібності, мовні 

здібності, педагогічна уява, розподіл уваги, сугестивні здібності, 

педагогічна рефлексія. 

Вправа 1. Розробити програму здійснення експертного 

оцінювання професійних умінь вчителя. 

Вправа 2. Обґрунтуйте підходи до оцінки професійних умінь 

педагога. 
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Методичні рекомендації до вивчення теми. Аналіз питань 

цієї теми пов’язаний з підходами до компетентностних особливостей 

педагогічної діяльності. 

Педагогічні уміння – це сукупність послідовно розгорнутих 

дій, що ґрунтуються на теоретичних знаннях. Частина цих дій може 

бути автоматизованою (навички).  

Через педагогічні уміння розкривається структура професійної 

компетентності педагога. Зважаючи на те, що розв'язання будь-якого 

педагогічного завдання зводиться до тріади "мислити – діяти – 

мислити", що збігається з компонентами (функціями) педагогічної 

діяльності та відповідними їм уміннями, В.О.Сластьонін розподілив 
педагогічні уміння на чотири групи.  

1. Уміння “переводити” зміст процесу виховання в конкретні 

педагогічні завдання: вивчення особистості і колективу для визначення 

рівня їх підготовленості до активного оволодіння новими знаннями і 

проектування на цій основі розвитку колективу й окремих учнів; 

виділення комплексу освітніх, виховних і розвивальних завдань, їх 

конкретизація і визначення завдання, що домінує.  

2. Уміння побудувати і привести в дію логічно завершену 

педагогічну систему: комплексне планування освітньо-виховних 

завдань; обґрунтований відбір змісту освітнього процесу; оптимальний 

відбір форм, методів і засобів його організації.  
3. Уміння виділяти і встановлювати взаємозв'язки між ком-

понентами і факторами виховання, приводити їх в дію: створення 

необхідних умов (матеріальних, морально-психологічних, 

організаційних, гігієнічних та інших); активізація особистості школяра, 

розвиток його діяльності, яка перетворює його із об'єкта в суб'єкт 

виховання; організація і розвиток спільної діяльності; забезпечення 

зв'язку школи із середовищем, регулювання зовнішніх 

незапрограмованих впливів.  

4. Уміння облікувати й оцінювати результати педагогічної 

діяльності: самоаналіз і аналіз освітнього процесу і результатів 
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діяльності вчителя; визначення нового комплексу стрижневих і 

другорядних педагогічних завдань.  

Зміст теоретичної готовності вчителя виявляється в уза-

гальненому умінні педагогічно мислити, що передбачає наявність у 

педагога аналітичних, прогностичних, проективних, а також 

рефлексивних умінь.  

Аналітичні уміння складаються з таких умінь:  

- аналізувати педагогічні явища, тобто розчленовувати їх на 
складові елементи (умови, причини, мотиви, стимули, засоби, форми 

прояву);  

- осмислювати роль кожного елемента у структурі цілого і у 

взаємодії з іншими;  

- знаходити в педагогічній теорії положення, висновки, зако-

номірності. що відповідають логіці даного явища;  

- правильно діагностувати педагогічне явище;  

- формулювати стрижневе педагогічне завдання (проблему);  

- знаходити способи оптимального вирішення його.  

Прогностичні уміння пов'язані з управлінням педагогічним 

процесом і передбачають чітку уяву в свідомості вчителя, який є 

суб'єктом управління, мету його діяльності, спрямовану на очікуваний 
результат. Педагогічне прогнозування ґрунтується на достовірних 

знаннях суті і логіки педагогічного процесу, закономірностей вікового 

і індивідуального розвитку учнів. До складу прогностичних умінь 

учителя входять такі уміння:  

- постановка педагогічних цілей і завдань;  

- відбір способів досягнення цілей, завдань;  

- передбачення результату;  

- передбачення можливих відхилень і небажаних явищ;  

- визначення етапів педагогічного процесу;  

- приблизна оцінка передбачуваних витрат засобів, праці і часу 

учасників педагогічного процесу;  
- планування змісту взаємодії учасників педагогічного проце-

су.  

Педагогічне прогнозування вимагає від учителя оволодіння 

такими прогностичними методами, як моделювання, висування гіпотез, 

мисленнєвий експеримент тощо.  

Проективні вміння забезпечують конкретизацію цілей 

навчання та виховання і поетапну їх реалізацію. Проективні уміння 

включають:  

- переведення цілі і змісту освіти та виховання у конкретні 

педагогічні завдання;  
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- обґрунтування способів їх поетапної реалізації;  

- планування змісту і видів діяльності учасників педагогічного 

процесу з урахуванням їх потреб та інтересів, можливостей 

матеріальної бази, власного досвіду і особистісно-ділових якостей;  

- визначення аранжованого комплексу цілей і завдань для 

кожного етапу педагогічного процесу;  

- планування індивідуальної роботи з учнями з метою розвитку 

їх здібностей, творчих сил і дарувань;  
- планування системи прийомів стимулювання активності 

учнів;  

- планування розвитку виховного середовища і зв'язків з 

батьками та громадськістю.  

Рефлексивні уміння мають місце при здійсненні педагогом 

контрольно-оцінної діяльності, спрямованої на себе, на осмислення і 

аналіз власних дій. Для педагога важливо встановити рівень 

результативності (позитивної чи негативної) власної діяльності. У 

процесі такого аналізу визначається:  

- правильність постановки цілей, їх трансформації у конкретні 

завдання;  

- адекватність комплексу визначених завдань наявним умовам;  
- відповідність змісту діяльності вихованців поставленим зав-

данням;  

- ефективність застосовуваних методів, прийомів і засобів 

педагогічної діяльності;  

- відповідність застосовуваних організаційних форм віковим 

особливостям учнів, рівневі їх розвитку, змісту матеріалу;  

- причини успіхів і невдач, помилок і труднощів у процесі ре-

алізації поставлених завдань навчання і виховання.  

Зміст практичної готовності вчителя виражається у зовнішніх 

(предметних) уміннях, тобто в діях, які можна спостерігати. До них 

належать організаторські і комунікативні уміння. Нагадаємо, що 
організаторська діяльність педагога забезпечує залучення учнів до 

різних видів діяльності й організацію діяльності колективу, яка 

перетворює його із об'єкта в суб'єкт виховання. Організаторські уміння 

педагога бувають мобілізаційними, інформаційними, розвивальними і 

орієнтаційними.  

Мобілізаційні вміння учителя зумовлені привертанням уваги 

учнів і розвитком у них стійких інтересів до навчання, праці та інших 

видів діяльності; формуванням потреби у знаннях, праці, інших видах 

діяльності; озброєнням учнів навичками навчальної роботи; 

формуванням в учнів активного, самостійного і творчого ставлення до 
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явищ навколишнього середовища шляхом створення спеціальних 

ситуацій для прояву вихованцями моральних вчинків.  

Інформаційні уміння пов'язані не тільки з безпосереднім 

викладом навчальної інформації, а й з методами її отримання та 

обробки. Серед них уміння і навички роботи з друкованими джерелами 

і бібліографування, уміння здобувати інформацію з інших джерел і 

переробляти її відповідно до цілей і завдань педагогічного процесу. 

Інформаційними є також уміння:  
- доступно викладати навчальний матеріал, із урахуванням 

специфіки предмета, рівня підготовленості учнів, їх життєвого досвіду 

і віку;  

- логічно правильно будувати процес передачі навчальної ін-

формації, використовуючи різні методи і їх поєднання: розповідь, 

пояснення, бесіду, проблемний, індуктивний, дедуктивний виклад 

матеріалу та інші;  

- доступно, лаконічно і виразно формулювати питання;  

- ефективно використовувати ТЗН (технічні засоби навчання), 

ЕОТ (електронно-обчислювальну техніку), засоби наочності (графіки, 

діаграми, схеми тощо);  

- оперативно змінювати (у випадку необхідності) логіку і 
спосіб викладу матеріалу.  

Розвивальні уміння передбачають:  

- визначення "зони найближчого розвитку" (Л.С.Виготський) 

окремих учнів, класу в цілому;  

- створення проблемних ситуацій і інших умов для розвитку 

пізнавальних процесів, почуттів і волі учнів;  

- стимулювання пізнавальної самостійності і творчого мис-

лення, потреби у встановленні логічних (окремого до загального, виду 

до роду, посилання до наслідку, конкретного до абстрактного) і 

функціональних (причини –наслідку, цілі – засобу, кількості – якості, 

дії – результату) відношень;  
- формування і постановку питань, які вимагають застосування 

засвоєних раніше знань;  

- створення умов для розвитку індивідуальних особливостей, 

здійснення з цією метою індивідуального підходу до учнів.  

Орієнтаційні уміння спрямовані на формування морально-

ціннісних установок вихованців і наукового світогляду; організацію 

спільної творчої діяльності, яка розвиває соціальне значущі якості 

особистості.  
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Комунікативні уміння вчителя – це взаємопов'язані групи 

перцептивних умінь, власне умінь спілкування (вербального) та умінь і 

навичок педагогічної техніки.  

Перцептивні уміння допомагають розуміти інших (учнів, 

учителів, батьків). Для цього необхідно вміти проникати в ін-

дивідуальну суть іншої людини, визначати її ціннісні орієнтації, які 

знаходять вираження в її ідеалах, потребах, інтересах, у рівні домагань. 

Крім того, необхідно знати наявні в учня уявлення про себе.  
Уміння педагогічного спілкування – це уміння розподіляти 

увагу і підтримувати її стійкість; обирати відповідно до класу й 

окремих учнів найдоцільніші способи поведінки і звертань; 

аналізувати вчинки вихованців, визначати мотиви, якими вони 

керуються, їхню поведінку в різних ситуаціях; створювати досвід 

емоційних переживань учнів, забезпечувати атмосферу благополуччя у 

класі; керувати ініціативою у спілкуванні, використовуючи для цього 

багатий арсенал засобів, які підвищують ефективність взаємодії.  

Педагогічна техніка є сукупністю умінь і навичок, необхідних 

для стимулювання активності як окремих учнів, так і колективу в 

цілому. До неї входять уміння обирати правильний стиль і тон у 

спілкуванні, керувати їх увагою, темпом діяльності, навичками 
демонстрації свого ставлення до вчинків учнів.  

Серед умінь і навичок педагогічної техніки особливе місце 

посідає розвиток мови педагога, що є одним із важливих виховних 

засобів і містить такі аспекти: правильна дикція, “поставлений голос”, 

ритмічне дихання і розумне приєднання до мови міміки і жестів.  

Крім названих, до умінь і навичок педагогічної техніки на-

лежать: уміння управляти своїм тілом; регулювати власні психічні 

стани; викликати “на замовлення” почуття подиву, радості, гніву; 

володіти технікою інтонування для вираження різних почуттів 

(прохання, вимоги, питання, наказу, поради, побажання тощо) та інші.  

Професійна компетентність учителя зумовлює його педа-
гогічну майстерність. На думку А.С.Макаренка, педагогічна 

майстерність – це знання особливостей педагогічного процесу, уміння 

його побудувати і привести у рух.  

Соціальна компетентність вчителя також є важливим 

компонентом професіограми вчителя. Формування вчителя як 

особистості, включення його у суспільне життя як активного дієвого 

суб’єкта проходить період від переведення його з позиції об’єкта 

педагогічного впливу на позицію суб’єкта навчально-професійної 

діяльності і далі суб’єкта професійного розвитку. Цей процес можна 

поділити на такі етапи:  
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- початковий (оволодіння основами знань і суспільним 

досвідом);  

- формуючий (глибока обізнаність, освіченість і світоглядна 

зрілість);  

- професійно-адаптивний (професійна та суспільна активність).  

 

Тема 12-13. Психологічний аналіз особистісних і  

професійних характеристик педагога (4 год.). 
План семінарського заняття 

Теми для обговорення. 

 Експертиза як механізм розвитку особистості 

педагога. 

 Особливості особистості педагога та їх вплив на 

професійну діяльність. 

 Самооцінка вчителя в структурі експертизи його 

досягнень. 

 Розвиток системи проектування особистих досягнень 

педагога. 

 Стиль педагогічної діяльності та спілкування. 

 Діагностика професійної компетентності вчителя. 

 Педагогічні здібності, їх структура. 

 Експертиза професійної діяльності як чинник 

саморозвитку педагога, стимуляція осмислення і 

розв’язання професійних проблем. 

Основні поняття: особистість, особистісні якості, мотивація 

діяльності, педагогічні здібності, педагогічні уміння, стиль 

педагогічної діяльності, стиль педагогічного спілкування, педагогічний 

вплив,  

Вправа 1. Розробити програму здійснення експертного 

оцінювання особистісних якостей педагога. 
Вправа 2. Розробити програму здійснення експертного 

оцінювання професійних характеристик педагога. 
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6. Программно-методический комплекс "ЭКСПЕРТ" 
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Методичні рекомендації до вивчення теми.  Аналіз 

професійних та особистісних характеристик педагога повинен стати 

основою для побудови програми експертного оцінювання цих аспектів 

педагогічної діяльності та особистості вчителя. 

У діяльності вчителя велику роль відіграє стиль його 

спілкування з учнями на різних етапах їхнього вікового розвитку. Якщо 

ми не брати до уваги вікових особливостей учнів, то підлітки не 

пробачать педагогам надмірного авторитаризму, а молодші школярі не 

зрозуміють поведінки ліберального вчителя.  

У психології існує багато підходів до класифікації стилів 

педагогічного спілкування. Так, А.І.Щербаков, описує такі стилі: 

1) автократичний (самовладний); 
2) авторитарний (владний); 

3) демократичний (опора на колектив і стимулювання 

самостійності учнів); 

4) ігноруючий (практичне усунення від керівництва діяльністю 

учнів, формальне виконання своїх обов’язків); 

5) непослідовний (ситуативність системи взаємовідносин з 

учнями). 

Стиль педагогічної діяльності загалом можемо 

охарактеризувати як постійно повторювану систему способів 

діяльності, яка має внутрішню гармонію та цілісність і забезпечує 

ефективність здійснення функцій педагогічної діяльності в даних 
конкретних умовах. 

Так само багато підходів існує до проблеми класифікації стилів 

педагогічної діяльності. Наприклад, така класифікація стилів 

педагогічної діяльності: 

1. емоційно-імпровізаційний (спрямованість педагога на процес 

навчання; викладає найцікавіше, а нецікаве залишає на 

самостійне опрацювання; часта зміна видів діяльності, 

інтуїтивність, балакучість; мало уваги приділяється 

повторенню та закріпленню знань; зацікавлює учнів 

зовнішньою привабливістю матеріалу); 

mailto:veselkov@dol.ru
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2. емоційно-методичний (спрямованість на результат і на процес; 

планування, поетапне відпрацювання всього навчального 

матеріалу; постійне закріплення і повторення; висока 

оперативність, переважання інтуїтивності над рефлективністю; 

зацікавлює учнів змістом матеріалу); 

3. інтелектуально-імпровізаційний (орієнтація на процес і 

результат, адекватність планування, оперативність, поєднання 

інтуїтивності та рефлексивності, менша комунікабельність, 
відсутність демонстративності); 

4. інтелектуально-методичний (спрямованість переважно на 

результат; адекватне планування діяльності, консервативність 

методів, методичність, систематичне повторення і закріплення 

матеріалу; спонукання учнів до репродуктивної діяльності, 

знижена чутливість до учнів, менша залежність від ситуації, 

відсутність демонстративності) (див. додаток). 

У реальному житті та в діяльності вчителя його стиль 

формується під впливом різних суб’єктивних та об’єктивних 

факторів. Знання цих факторів – обов’язкова умова для досягнення 

педагогічної культури вчителя як суб’єкта педагогічної діяльності. 

На стиль педагогічної діяльності впливає: 

 специфіка цільових функцій педагога; 

 специфіка посадових повноважень учителя; 

 специфіка кола спілкування (починаючи з особливостей 

спілкування в колі сім’ї); 

 специфіка праці вчителя (творчий чи репродуктивний 

характер реалізації навчальної програми може визначатися 

наявністю чи відсутністю останньої); 

 особлива специфіка педагогічної діяльності (висока 

напруженість її ритму, можливість несподіваних змін 

обстановки та виникнення стресових ситуацій, що вимагає 
самовладання та швидкого орієнтування в педагогічних 

ситуаціях, гнучкості мислення; 

 специфіка педагогічного процесу в школі (залежність 

результату навчально-виховної роботи від єдності дій усього 

вчительського колективу); 

 рівень особистісної зрілості педагога, зокрема, його 

самооцінка, громадянські, патріотичні почуття тощо; 

 соціально-психологічні, адміністративно-організаторські, 

загальноділові якості вчителя тощо; 

 мотиваційно-ціннісні особливості ставлення педагога до 

власної професійної діяльності. 
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Критеріями стилю педагогічної діяльності можемо вважати 

такі шкали, запропоновані Р.Х.Шакуровим: 

1) спосіб стимулювання (активізації) учнів і себе; 

2) спосіб висунення вимог та інструктування; 

3) інтенсивність контролю; 

4) характер міжособистісних стосунків; 

5) спосіб згуртування; 

6) ступінь орієнтації на особистість. 
Цей самий дослідник описує три групи умов, які визначають 

ефективність стилю: 

1) соціальні умови:  

а) соціально-історичні (матеріальна та духовна культура 

суспільства, економічний устрій тощо), 

б) соціально-ситуативні (кризові періоди, дезорганізація, 

руйнація тощо); 

2) галузеві умови: робота в загальноосвітній, художній, 

музичній чи спортивній школах тощо відрізняються не лише 

різним режимом роботи, але і способом організації взаємодії 

з учнями; 

3) місцева специфіка: неоднаковий рівень розвитку учнівського 
колективу та індивідуального розвитку учнів; індивідуально-

типологічні характеристики учнів; авторитет учителя; 

відповідність особистісних характеристик педагога до його 

стилю діяльності. 

Американський психолог Р.Андерсон, досліджуючи 

ефективність стилю керівництва, прийшов до висновку, що 

результативність того чи іншого стилю визначається своєрідністю 

умов, у яких застосовується певна система методів впливу. Так 

виникла ситуаційна концепція, виходячи з якої можемо перефразувати 

запитання “який стиль педагогічної діяльності є найбільш 

ефективним?” на таке: “За яких умов доцільно застосовувати той чи 
інший стиль педагогічної діяльності?” 

Отже, сукупність загальних і спеціальних способів роботи, що 

дає змогу максимально використовувати ціннісні якості людини і 

компенсувати її недоліки, поєднує в собі стиль педагогічної діяльності. 

Зумовлюють його індивідуально-психологічні особливості педагога, 

особливості його діяльності та особливості інших суб’єктів освітнього 

процесу. 

С.Б.Елканов представляє структурний підхід до системи вимог, 

які висуває до особистості педагога його діяльність. Особистість – це 

складне соціально-психологічне утворення, яке складається із 
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взаємопов’язаних і взаємопрониклих підструктур. Згадаймо з курсу 

загальної психології структуру особистості. Зміст провідної 

підструктури особистості складає її соціальна спрямованість, система її 

провідних взаємин і потреб, її мотивів, поглядів, ідеалів. Друга 

підструктура включає в себе усе, що входить до змісту досвіду 

індивіда: знання, вміння, актуальні здібності, загальна культура та 

розвиненість. Третю підструктуру утворюють особливості 

пізнавальних, емоційних і вольових процес особистості як основа її 
загальних здібностей. Нарешті, четверта підструктура охоплює 

спадково задані індивідуальні особливості особистості. 

Виходячи з такого розуміння, можемо викреслити основні групи 

вимог до особистості педагога: 

 вимоги до вчителя як до представника людського 

суспільства та виконавця соціального замовлення (він 

сприяє становленню особистості учня за допомогою своєї 

особистості); 

 вимоги професійної готовності (знання предмету та 

методики, психології, історії та теорії педагогіки, технології 

педагогічного процесу) та загального розвитку; 

 вимоги до розвитку психічних процесів (педагогічне 

мислення, емоційно-вольові якості, психофізичні 

особливості особистості). 

Проаналізувавши кожну групу вимог до особистості вчителя, 

можемо підсумувати, як використати цю інформацію у професійному 

самовихованні. Насамперед, це визначає алгоритм  програми 

самовиховання: 

1) визначити спрямованість життєвих прагнень; 

2) виявити здібності: організаторські, пізнавальні, художні, 

педагогічні тощо; 

3) встановити, які з них більше підлягають розвитку, 

удосконаленню, успішніше проявляються; 
4) зрозуміти свій характер: чи властиві йому доброта, чесність, 

доброзичливість чи заздрість, правдивість чи брехливість 

тощо. 

Загалом педагог повинен бути достатньо розвиненою зрілою 

особистістю, повноцінним Я. тільки такий педагог зможе успішно 

брати участь у розв’язанні складних духовних, моральних, соціальних і 

психологічних проблем особистості учня. 

В основі експертизи професійних та особистісних 

характеристик педагога повинен бути покладений принцип його 
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особистісного зростання, єдності експертизи та підвищення 

кваліфікації вчителя. 

  

Тема 14. Психологічна експертиза інновацій в освіті (1 год.) 

План семінарського заняття 

Теми для обговорення. 

 Інновація як спосіб вдосконалення освіти. 

 Рівні перетворень в інноваційному освітньому 
процесі. 

 Цілі і прогнозовані результати інновацій в освіті. 

 Особливості діагностики інновацій. Моделювання 

освітнього простору. 

 Аналіз існуючих технологій навчання. 

 Особливості вивчення передового педагогічного 

досвіду. 

Основні поняття: інновація, освітня інновація, рівень 

перетворень, моделювання освітнього процесу, педагогічний досвід, 

технології навчання та виховання, прогнозування, перспектива. 

Вправа. Розробити програму експертизи інновацій в освіті 
(рівень інновації вибрати самостійно). 
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Методичні рекомендації до вивчення теми. Експертиза на 

сучасному етапі тісно пов’язана з інноваційними підходами у сфері 

освіти, розробкою нових технологій у педагогічному процесі. При 

ознайомленні з основними підходами до їх оцінки у психолога 

формується база знань для проведення експертного аналізу.   

Психологічна експертиза в системі освіти спрямована на 

розв’язання стратегічної задачі оцінку впливу інновації на 
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психосоціальний розвиток і психічний стан суб'єктів навчальної 

діяльності. 

Необхідно постійно враховувати, що інновації завжди є 

унікальним поєднанням нової освітньої ідеї і наявного 

соціокультурного стану суспільства. Це означає, що стосовно 

педагогічних інновацій не можуть бути використані стандартизовані 

процедури психологічного дослідження як-то психодіагностичні тести. 

Розв’язння цієї проблеми лежить на шляху розробки особливих 
експертних моделей, що дозволяють відображати інновації як зміну 

умов, змістів і структур діяльності всіх учасників освітньої ситуації, і 

на цій підставі оцінювати реальні чи прогнозовані зміни характеру 

розвитку особистості. 

На сьогоднішній день вже існує цілий ряд методологічних, 

теоретичних і прикладних розробок, що дозволяють ефективно 

вирішувати досить широке коло експертних задач. У даному контексті 

нам представляється важливим зупинитися на двох моментах. По-

перше, проведення експертизи припускає орієнтацію на особливі 

методологічні принципи, що відрізняються від традиційної методології 

психологічного дослідження. По-друге, система освіти є складним, 

багаторівневим соціокультурним організмом, фактично виробництвом, 
що в перспективі “втягує” у сферу свого функціонування все 

населення. 

Інновації можуть торкатися практично будь-яких структурних 

компонентів системи освіти, тому в експертному підході доцільніше 

ввести таке поняття як “рівень перетворення”.  

Перший рівень – соціальні інновації в системі освіти, коли 

змінюється загальна архітектоніка самої системи освіти (наприклад, 

введення навчання з шести років, прийняття закону про 

дванадцятирічну середню освіту, виникнення форм державної і 

приватної освіти тощо). Узагальненим критерієм експертної оцінки 

буде виступати ступінь відповідності форм освітніх інституцій 
потребам суспільства.  

Другий рівень – соціально-педагогічні інновації, коли зміни 

спрямовані на внутрішні умови організації процесів навчання і 

виховання. Так, наприклад, Міністерство освіти і науки приймає нові 

базові навчальні програми чи вводить посаду шкільного психолога. 

Узагальненим критерієм експертної оцінки буде виступати ступінь 

відповідності форм організації освіти умовам повноцінного 

психосоціального розвитку його суб'єктів. 

Третій рівень – освітні інновації, коли зміни спрямовані на 

перетворення навчально-виховного процесу в цілісній ланці освіти. У 
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цьому випадку формулюються нові цілі навчання, конструюються нові 

програми і розробляються нові методи навчання. Узагальненим 

критерієм експертної оцінки буде виступати ступінь відповідності 

змісту освіти його цілям і задачам. 

Четвертий рівень – психолого-педагогічні інновації, коли 

зміни спрямовані на перетворення педагогічних технологій. Нові 

педагогічні технології можуть розроблятися і впроваджуватися в 

рамках вже устояних цілей і задач освіти, не приводячи до їх змін. Як 
правило, це нові способи навчання і виховання чи нові форми 

організації навчального матеріалу. Узагальненим критерієм експертної 

оцінки буде виступати ступінь відповідності технології навчання 

задачам засвоєння навчального матеріалу.  

П'ятий рівень – конкретно-педагогічні інновації, коли зміни 

спрямовані на перетворення методики викладання того чи іншого 

навчального предмету. У більшості випадків вони відображають 

індивідуальні пошуки творчо орієнтованих вчителів і спрямовані на 

підвищення ефективності процесу засвоєння в рамках уже 

сформованих навчальних курсів і програм. Узагальненим критерієм 

експертної оцінки буде виступати ступінь відповідності навчальних 

процедур педагогічним задачам розвитку особистості в процесі 
навчання. 

Необхідно пам'ятати, що перетворення, на будь-якому рівні, 

часто приводять зовсім не до тих наслідків, на які розраховували їх 

розробники. У кожному конкретному випадку необхідна експертиза, 

що відповідала б на наступні питання: 

 Чи приведе інновація до більш високого рівня задоволення 

суспільної потреби в освіті? 

 Чи приведе інновація до поліпшення умов соціального і 

психологічного розвитку? 

 Чи приведе інновація до поліпшення якості освіти?  

 Чи приведе інновація до поліпшення навчального процесу?  

 Чи приведе інновація до зміни характеру (основних характеристик) 

психічного розвитку? 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ  ДО НАПИСАННЯ  

ТА СТРУКТУРА МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Загальновідомо, що зміст навчальної дисципліни відрізняється 

від змісту відповідної галузі науки і за якісними, і за кількісними 

параметрами. Для навчального курсу відбираються базові знання; 

прикладні аспекти дисципліни розробляються з врахуванням 

спеціальності. 
Модуль – логічно завершена частина навчального матеріалу, 

яка обов'язково супроводжується контролем знань і умінь студентів. 

Основою для формування модулів служить робоча програма 

дисципліни. Модульне навчання нерозривно пов'язано з рейтинговою 

системою контролю. Відповідно до кількості годин навчального плану 

”Психолого-педагогічна експертиза” має два модуля ( по одному в 

кожному семестрі). Модуль містить пізнавальну і навчально-

професійну частини. Перша формує теоретичні знання, друга – 

професійні уміння і навички. 

В основу модульної інтерпретації навчальної дисципліни 

покладений принцип системності, що припускає: 

• системність змісту, тобто зміст необхідного і достатнього 
знання (тезаурус); 

• поєднання пізнавальної і навчально-професійної частин 

модуля, що забезпечує алгоритм формування пізнавально-професійних 

умінь і навиків; 

• системність контролю, що приводить до формування у 

студентів здатності трансформувати набуті знання в професійні уміння 

аналізувати, систематизувати і прогнозувати конкретні рішення. 

В межах модуля студент зустрічається як з предметними 

знаннями, так і з видами діяльності, пов'язаними з отриманням і 

використанням цих знань. Відповідно контроль за модулем може бути 

змістовним або змістовно-діяльнісним (вивчення матеріалу, 
розв’язання задач). Метою створення модуля є досягнення наперед 

запланованого результату навчання. Підсумки контролю за модулем 

характеризують в рівній мірі і успішність навчально-пізнавальної 

діяльності студента, і ефективність педагогічної технології. 

Контрольні завдання для модуля, побудовані на змістовній 

основі, дозволяють оцінювати рівень засвоєння конкретних знань за 

видом їх використання. Причому за основу беруть три рівні знань - 

критичний, достатній, оптимальний. 



 79 

Критичний рівень сформованості уміння відповідає рівню 

виконання студентом діяльності в цілому тільки за заданим 

алгоритмом. 

Достатній рівень – рівень самостійного виконання діяльності в 

цілому за відсутності готового алгоритму. 

Оптимальний рівень – рівень повністю усвідомленого 

виконання діяльності в цілому. 

Загальна оцінка роботи студентів визначається сумою балів за 
модуль і види занять та завдань відповідно до обраної викладачем 

технології і системи оцінювання знань (паспорт дисципліни). 

Рейтинговий контроль поєднується з рештою компонентів 

навчання. Безперечні переваги рейтингової форми контролю 

полягають в наступному: 

• здійснюються попередній, поточний і підсумковий контроль; 

• поточний контроль є засобом навчання і зворотного зв'язку; 

• розгорнена процедура оцінки результатів окремих ланок 

контролю забезпечує його надійність; 

• контроль задовольняє вимогам змістовної і конструктивній 

валідності; 

• розгорнений поточний контроль реалізує функцію мотивації і 
виховання; 

• розгорнена процедура контролю дає можливість розвивати у 

студентів навички самооцінки роботи і формувати навички і уміння 

самоконтролю в професійній діяльності. 

Для розробки рейтингового контролю були вирішені такі 

завдання: проаналізувати зміст, виділити теми, основні поняття, знання 

яких обов'язково для цілісного сприйняття предмету, а також 

проаналізувати уміння і навички необхідні для оцінки діяльнісної 

сторони вивчення навчальної дисципліни (розв’язання психологічних 

задач). 

 

Вимоги до студентів 

 

Підчас виконання модульної контрольної роботи студенти 

повинні продемонструвати такі знання: 

 сутність психолого-педагогічної експертизи; 

 види експертиз; 

 відмінність експертної ситуації від психодіагностичного 

дослідження; 

 особливості отримання інформації в ситуації експертизи; 
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 особливості повідомлення інформації, отриманої в ході 

експертизи; 

 структуру експертного висновку; 

 вимоги до експерта; 

 зміст взаємодії спеціалістів при експертуванні навчальної 

діяльності та особистості учня; 

 механізм оцінки навчальної діяльності учня; 

 механізм оцінки психічного розвитку дитини; 

 особливості використання даних експертизи; 

 зміст та структуру педагогічної діяльності вчителя; 

 підходи до оцінки професійної діяльності педагога; 

 механізм організації та проведення комплексного вивчення 

професійної діяльності педагога; 

 типові помилки в оцінюванні діяльності вчителя; 

 суб’єктивні та  об’єктивні показники оцінки професійної 

діяльності педагога; 

 труднощі проведення психолого-педагогічної експертизи 

діяльності вчителя; 

 особливості особистості педагога та їх вплив на професійну 

діяльність; 

 про суб’єктогенез при психологічній експертизі критичних 

ситуацій професійної діяльності;  

 методи діагностики аспектів професійної діяльності вчителя; 

 алгоритм експертизи професійної діяльності вчителя. 

Завдання сформульовані таким чином, щоб виявити такі 

уміння студентів: 

 визначати предмет та етапи експертизи відповідно до поставлених 

завдань; 

 визначати характер експертизи відповідно до запиту; 

 розробляти схему та етапи психолого-педагогічної експертизи 

мотивів навчальної діяльності учня; сформованості навчальних 

умінь та навичок; пізнавальних здібностей учня; емоційно-

вольового компоненту навчальної діяльності; 

 визначати механізм оцінки рівня розвитку навчальної діяльності 

школяра; 

 визначати методику проведення експертизи навчальної діяльності 

та психічного розвитку учня; 

 оцінювати потенційні можливості розвитку навчальної діяльності 

учня; 

 розробляти етапи та схему експертизи педагогічного процесу; 
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 на основі даних отриманих в ході експертизи проектувати 

розвиток педагогічної системи; 

 вивчати досвід організації вчителем навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; 

 давати психологічний аналіз рівнів педагогічної взаємодії; 

 характеризувати стратегії педагогічного впливу; 

 давати оцінку уроку, враховуючи психологічні основи організації 

навчання; 

 визначати особливості оцінної діяльності педагога; 

 розробляти схему експертизи педагогічних умінь та здібностей 

вчителя; 

 розробляти схему експертизи особистісних особливостей педагога; 

 розробляти схему експертизи педагогічних ситуацій і конфліктів; 

 підбирати діагностичні методики вивчення педагогічної взаємодії 

та педагогічного спілкування; 

 визначати методику проведення експертизи професійної діяльності 

вчителя; 

 складати експертний висновок. 
 

Зразок структури модульної контрольної роботи 

 

Модульна контрольна робота складається з п’яти завдань. Два 

з них носять тестовий характер, три – описовий. 

 

Тестове завдання 1 (потребує запису відповіді, по 0,5 бали за 

кожну правильну відповідь). 

1.1. В діяльності психолога-експерта використовуються ________ 

психологічні знання. 

1.2. Експертний висновок – це ____________ 

………………………… 
Тестове завдання 2 (потребує вибору правильної відповіді із 

запропонованих;  по 0,5 бали за кожну правильну відповідь). 

1. Активність особистості визначається: а) активністю ВНД, б) 

характером, в) потребами, г) мотивами. 

2. Одночасне переживання протилежних емоцій та почуттів 

називається: а) астенічними емоціями, б)стенічними емоціями, в) 

амбівалентними почуттями. 

………………………. 

Теоретичне завдання 3 (При оцінюванні враховується 

розкрита сутність - 2 бали, вірно названі закономірності проведення 



 82 

експертизи -2 бали, аргументовані висновки  - 2 бали, логічний виклад 

питання - 1 бал, вірно вибрана термінологія - 1 бал)).   

Розкрийте особливості організації експертизи навчальної 

діяльності школяра. Обґрунтуйте вибір психодіагностичних методик 

при розв’язанні експертних завдань. 

 

Експертне завдання 4 (При оцінюванні враховується: 

розкриття сутності (2 бали),  логіка запиту та плану експертного 
оцінювання ситуації (5 балів), знання термінології (1 бал)). 

Проаналізуйте запропоновану ситуацію, визначте запит на 

проведення експертизи, складіть програму (етапи) експертного 

аналізу. 

Із запитом звернулась завуч школи. Учень 6 класу Т. негативно 

ставиться до навчання, має незадовільний рівень знань. Сам учень і 

його батьки стверджують, що хлопець достатньо часу приділяє 

навчанню. Готує домашні завдання близько 3-4 годин щодня. Однак 

результативність його зусиль мінімальна. 

 

Експертне завдання 5 (правильне виконання оцінюється в 10 

балів. При оцінюванні враховується: розкриття сутності (2 бали), 
логіка та аргументація плану експертизи (6 балів), знання 

психодіагностичних методик (2 бали)). 

Розробіть етапи та методи психолого-педагогічної експертизи 

пізнавальних здібностей школяра. 

При виконанні експертних завдань необхідно використовувати 

таку логіку аналізу ситуації експертного оцінювання: 

1. Проаналізувати зміст запиту (письмово): 

 суб’єктний (хто) і об’єктний (що) предмет запиту; 

 самодіагноз; 

 питання, що стоїть перед експертизою; 

2. Дати характеристику психологічної ситуації (визначити 
обставини, умови і чинники, які спричинили ситуацію 

запиту, виявити учасників ситуації, яких необхідно 

долучити до діагностичного процесу) 

3. Проаналізувати проблему (висунути можливі гіпотези 

відповідно до причин, що призвели до виникнення 

ситуації і підлягають перевірці). 

4. Етапи організації експертизи (тобто, зазначення методів, 

методик, послідовність їх використання). 

 

Критерії оцінювання виконання завдань модульного контролю 
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Відповідь за кожне завдання тестового контролю №1 

оцінюється за такою схемою: 0,5 бали, 0 балів 

0,5 бали - стисле, повне розкриття сутності завдання, що 

доводить високий рівень вміння письмового відтворення матеріалу та 

розуміння відповідних елементів основних знань з визначених тем. 

Грамотність і охайність оформлення відповідей, які є свідченням 

високої внутрішньої культури виконання завдання. 
0 балів - відсутність відповіді або не правильна відповідь, що 

свідчить про не сформованість знань з відповідних тем навчального 

матеріалу. Недбале ставлення до якості оформлення результатів праці. 

Відповідь за кожне завдання тестового контролю №2 

оцінюється за такою схемою: 0,5 бали, 0 балів 

0,5 бали - вибір правильного варіанту відповіді, що доводити 

високий рівень знання навчального матеріалу та розуміння його 

основних елементів. 

0 балів - вибір неправильного варіанту відповіді, що свідчить 

про недостатню підготовку з визначених тем навчального матеріалу. 

Відповідь за кожне наступне завдання оцінюється залежно 

від набраної кількості балів за кожне з них відповідно до заданих 
критеріїв. 

При оцінюванні теоретичного завдання враховується розкрита 

сутність, вірно названі закономірності проведення експертизи, 

аргументовані висновки, логічний виклад питання, вірно вибрана 

термінологія. 

При оцінюванні першого експертного завдання враховується: 

розкриття сутності,  логіка запиту та плану експертного оцінювання 

ситуації, знання термінології. 

При оцінюванні другого експертного завдання враховується: 

розкриття сутності, логіка та аргументація плану експертизи, знання 

психодіагностичних методик. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

 
 

Рис. 1. Етапи експертної діяльності 

Додаток 2 
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Рис. 2. Мотиваційно-цільові компоненти діяльності експерта 

 

 

Додаток 3 

Зразок психологічного діагнозу 

Запит: визначення психологічної готовності дитини до школи. 

Підекспертний: Андрущенко Віктор, 6 років. 

Методики обстеження: тест Тулуз-П’єрона, Прогресивні 

матриці Равена, Гештальт-тест Бендер, тест Теммл, Доркі, Амен, тест 
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Люшера, проективні малюнкові тести, короткочасна мовленнєва та 

зорова пам'ять, мовленнєві антоніми, мовленнєві та візуальні 

класифікації, довільне володіння мовленням, інтуїтивній, мовленнєвий 

та візуальний аналіз-синтез, мовленнєві та візуальні аналогії, 

абстрактне мислення. 

Робота батька хлопчика пов'язана з частими тривалими 

відрядженнями, тому його вихованням займається мати. Мати на даний 

момент переживає глибокий внутрішній конфлікт, зумовлений 
накладанням соціальних проблем, відсутністю підтримки з боку 

значущих близьких, вікової кризи та загостреним почуттям провини 

щодо сина, якому, на її думку, вона не може приділити достатньо 

уваги. 

До моменту обстеження, за словами матері, Віктор розвивався 

нормально. 

До обстеження хлопчик ставився насторожено, хвилювався, не 

одразу вступив у контакт, постійно озирався на маму. Інструкції 

розумів добре, утримував їх до кінця виконання завдання. Не завжди 

критично ставився до результатів своєї роботи: успіхи помічав, а 

невдачі – ні. Високий рівень домагань у нього поєднується із 

заниженою самооцінкою. Віктор чутливий до допомоги, позитивного 
оцінювання та стимуляції. Негативна оцінка у будь-якій формі 

призводить до ускладнень реалізації наявного у дитини 

інтелектуального потенціалу. 

У процесі обстеження хлопчик працює дуже повільно, з 

середньою точністю. Така сповільненість може серйозно ускладнити 

шкільну адаптацію дитини. Віктор може не встигати працювати у 

заданому темпі, через що буде почуватись напружено. Причиною 

сповільненого темпу роботи може бути висока тривожність, а також 

низький рівень розвитку зорово-моторної координації та понятійного 

інтуїтивного мислення. 

Рівень розвитку візуального (лінійного та структурного 
мислення) середній. Віктор краще розуміє і засвоює матеріал, коли 

інформація представлена у наочній формі, проте самостійно 

користуватись малюнками та графіками не може. Хлопчик здатний до 

елементарного синтезу, проте не вміє виділяти закономірні зв'язки між 

предметами і не орієнтується на них у своїх міркуваннях. 

Понятійне інтуїтивне мислення розвинене слабко. Тобто 

Віктор без допомоги, без роз'яснень не зможе самостійно 

узагальнювати, робити висновки, міркувати. Вій може вивчити 

матеріал, але не осмислити його. 
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Недоліки інтуїтивного мислення яскраво позначаються на 

навчанні у середніх класах. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно 

вже у початкових класах докласти зусиль до інтенсифікації процесу 

формування понятійного інтуїтивного мислення. 

Понятійне логічне мислення на середньому рівні. Дитина 

розуміє пояснення вчителя, і завдяки цьому може користуватись 

засвоєними правилами на практиці. 

Мовленнєве понятійне мислення на середньому рівні, а 
образне – на слабкому. Це означає, що у хлопчика аудіальна 

репрезентативна система переважає над візуальною, тобто він краще 

сприймає інформацію на слух, ніж за допомогою зору. Використання 

схем, малюнків, графіків лише ускладнить розуміння навчального 

матеріалу. 

Абстрактне мислення на слабкому рівні. У Віктора переважає 

образне мислення. Він не може відволіктись від якісного змісту 

матеріалу. Через це може бути ускладнене навчання в середніх класах. 

У хлопчика мають місце прояви ситуативного, синкретичного, 

формального і асоціативного типів допонятійного мислення. Якщо такі 

типи мислення закріплюються як навички міркування, то вони 

перешкоджають розвитку понятійного мислення. Тому необхідно 
вчити Віктора шукати істотні ознаки, пояснювані хід своїх міркувань, 

обґрунтовувати, чому для розв'язання задачі обирається саме цей 

спосіб. 

Зорово-моторна координація слабка і може призвести до 

безглуздих помилок на письмі. Щоб усунути цю проблему, необхідно 

привчати Віктора до мовленнєвого самоконтролю під час виконання 

завдань письмового характеру. 

Мовленнєва пам'ять знаходиться на середньому рівні, а 

образна – на хорошому і може посилити мовленнєву пам'ять. У процесі 

запам'ятовування візуальне кодування домінує над смисловим. При 

відтворенні як слів, так і малюнків дитина припускається численних 
помилок у вигляді привнесень зайвих слів, що свідчить про труднощі 

зосередження, зумовлені напруженістю і тривожністю, а також 

неорганізованістю мнемічної діяльності. Хлопчика треба вчити 

контролювати процес запам'ятовування за допомогою мовлення. 

Мовленнєвий розвиток дещо нижчий за середній. Причина – 

висока тривожність, сповільнена спрацьованість, ригідність. Щоб 

покращити результати, необхідно інтенсифікувати доброзичливе 

спілкування з дитиною, навчати читанню. При підготовці домашніх 

завдань можна пропонувати Віктору повністю переказувати усні 

уроки, проводити репетиції, того як хлопчик буде відповідати на 
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запитання вчителя біля дошки, під час фронтального опитування тощо 

(сюжетно-рольова гра у школу). Це необхідно для того, щоб зменшити 

вірогідність несподіваних травмуючих ситуацій для дитини. Також 

рекомендується розвивати мислення та загальну обізнаність дитини. 

У Віктора підвищена тривожність. Причина цього – наявність 

постійного чинника, який його непокоїть. Вплив цього чинника поки 

що обмежений і не визначає загального самопочуття. Проте все 

частіше хлопчику доводиться відчувати напруження у тих ситуаціях 
взаємодії, в яких раніше він почувався добре. Віктор негативно 

сприймає нейтральні побутові ситуації, причиною цього може бути 

”фіксованість” батьків на режимі, охайності, їхнє прагнення постійно 

робити зауваження, негативно оцінювати кожен крок хлопчика. 

Найавторитетнішим для Віктора у сім'ї є батько. Найбільш 

емоційно значущою у сімейному колі виявилась собачка. Мати 

сприймається Віктором як джерело емоційного напруження. У сім'ї до 

Віктора ставляться як до маленького, обмежують його самостійність, 

стосунки будуються па принципах гіперопіки, що призвело до 

інфантильності його емоційної та пізнавальної сфери. Інтерпретація 

результатів за тестом Люшера свідчить про те, що у хлопчика 

зафрустрована афілятивна потреба (потреба бути прийнятим). Він 
сприймає себе таким поганим, що не заслуговує навіть на любов 

матері. У дитячому садку Віктор компенсує дитячу пасивність. Тут він 

активний, енергійний, нестриманий. Школа викликає у нього 

позитивні емоції і сподівання. 

Хлопчик перезбуджений, працює на межі своїх можливостей, 

що призводить до швидкого виснаження. Причиною цього є висока 

невротичність матері. Для нього необхідні: нормалізація темпу 

діяльності, режиму праці, зниження навантаження, вимогливості. 

Активність Віктора поєднується з нестійкістю емоційного 

стану. Самооцінка нестійка. Поряд з високим рівнем домагань – 

невпевненість у собі. Дитина потребує визнання своїх здібностей, 
позитивної авансованої оцінки, а також знецінення невдач. Він дуже 

чутливий до зауважень на свою адресу, схильний перебільшувати 

ворожість щодо себе. Хлопчик винахідливий, у нього добре розвинена 

фантазія. Ці якості можна використати для подальшого розвитку його 

пізнавальної діяльності. 

Віктор зможе вчитись у школі за рахунок добре розвиненої 

пам'яті, мовлення, педагогічної готовності до школи, наявності 

відповідної мотивації, старанності та дисциплінованості. Заняття у 

школі сприятимуть нормалізації емоційного стану хлопчика, зможуть 

відволікти його від сімейних проблем, за умови, якщо вчитель обере 
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”м'який” стиль спілкування, не буде тиснути на хлопчика, робити 

зауваження, дорікати йому, буде підкреслювати кожен успіх, вірити у 

його сили. Разом з тим, у Віктора можуть виникнути труднощі у 

навчанні через сповільнений темп роботи. Невисокий рівень розвитку 

понятійного та абстрактного мислення у початкових класах призведе 

до того, що дитина буде засвоювати матеріал поверхово, а в школі II 

ступеня це може зумовити зниження успішності в навчанні. Якщо 

стосунки в сім'ї не нормалізуються, проблеми особистісного характеру 
можуть загостритись, особливо у підлітковому віці.  

 

Додаток 4 

Сигнальний лист учня при виконанні  теоретичної учбово-пізнавальної 

роботи 
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У таблиці вказуються конкретні знання й уміння, сформовані 

при вивченні навчальної теми. 

Однак така форма діагностики більше виявляє факт знання 

(незнання), сформованості (несформованості) умінь. Якісну оцінку 

знань і умінь такий вид діагностики розкриває недостатньо. Для її 

визначення необхідно мати методичні матеріали, що дозволяють 
визначити повноту, узагальненість, системність, мобільність, дієвість 

знань і усвідомленість, повноту і “згорнутість” умінь. 

На першому етапі виписуються назви вивчених тем на дошці в 

будь-якому порядку і  учням пропонується вказати: 

1) номера тих завдань по підручнику, що були для них 

найбільш важкими, і пояснити причини виникнення цих труднощів; 

2) номера тих завдань і тем, що були цікаві і не викликали 

особливих труднощів; 

3) номера завдань, що учень добровільно, за власною 

ініціативою виконав, з якими він справився, які викликали утруднення; 

4) з яких тем учень додатково прочитав спеціальну літературу; 
5) загальну оцінку своєї роботи. 
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На другому етапі, охарактеризувавши кілька варіантів тем, 

пропонується учням самим скласти програму роботи з вивчення 

наступної навчальної теми, обґрунтувавши свій вибір. Орієнтацією в 

цьому можуть служити наступні підстави: 

1) впевненість в успіху, розуміння відповідальності; 

2) досвід в організації своєї учбово-пізнавальної діяльності; 

3 підтримка вчителя; 

4)допомога товаришів, що обрали таку ж програму роботи; 
5)інтерес спробувати свої сили в новій учбово-пізнавальній 

діяльності, відчути ”смак волі” у навчанні; 

6) наявний досвід самостійної роботи з іншим навчальним 

предметам; 

7) віра у свої здібності й особистісні особливості; 

8) прагнення одержати оцінку вчителя, привілею, похвалу, 

можливість вільно відвідувати заняття. 

Результати діагностики можна представити в наступній 

таблиці. 
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До категоричної самооцінки можна віднести відповіді учнів – 

“так, зможу”, “ні, не зможу”; до проблематичної – “напевно”, “не знаю, 

чи зможу”; до дослідницької – “спробую”, “подумаю”. 
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Додаток 5 

Схема спостереження з метою визначення організованості учня у 

навчальній діяльності 
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1. Підготовка до уроку      

2. Виконання одного із завдань 

учителя на уроці математики 

     

3. Виконання одного із завдань 

учителя на уроці української мови 

     

4. Виконання домашнього завдання      

 

 

 

Додаток 6 

Схема оцінки пізнавального інтересу учнів 

Прояв пізнавального інтересу Особливості 

пізнавальних 

інтересів учнів 

1.Емоційний відгук      (на що?)  

2.Зосередженість, захопленість 

процесом діяльності (відволікання, 

коли?) 

 

3.Прагнення за власним бажанням 

взяти участь в обговоренні питань 

 

4.Активність на протязі всього уроку  

5.Задавання питань учителю, іншим 

учням 

 

6.Адекватність реакції (успіх – радість, 

неуспіх – прикрість) 
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Додаток 7 

КАРТА СТАНУ ЗДОРОВ’Я І РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

(дані попереднього обстеження) 

Назва ПМПК 

Місце знаходження (адреса) 

Телефон 

Загальні відомості про дитину 
1. Прізвище, ім’я по батькові 

2. Дата народження                                             вік на час обстеження 

3. Місце проживання 

4. У яких закладах виховувалась і навчалась 

5. Ким направлена на обстеження 

6. Мета обстеження, скарги 

7. Стислі відомості про сім’ю дитини та умови виховання 

Основні медичні висновки 

1. Педіатра (розгорнуті анамнестичні дані з історії розвитку дитини та 

стан її здоров’я) – підпис лікаря, дата. 

2. Психіатра – підпис лікаря, дата. 

3. Офтальмолога – підпис лікаря, дата. 
4. Отоларинголога – підпис лікаря, дата. 

5. Невролога – підпис лікаря, дата. 

6. Хірурга (у разі потреби) – підпис лікаря, дата. 

7. Медико-генетичної консультації (у разі потреби) – підпис лікаря, 

дата. 

8. Іншого фахівця – підпис лікаря, дата. 

Дані логопедичного обстеження 

(загальна характеристика спілкування: жестами, окремими словами, 

фразовим мовленням, словниковий запас, граматична будова 

мовлення, вимова і розпізнавання звуків, читання, письмо) 

Висновок про наявність специфічних мовленнєвих порушень (алалія, 
дислалія, заїкання, дизартрія, ринолалія, дисграфія, лислексія, 

фонетико-фонематичне недорозвинення, загальне недорозвинення 

мовлення) – підпис логопеда, дата. 

Результати психологічного обстеження 

(Адекватність поведінки, особливості контакту, наявність інтересу до 

співпраці з дорослими, характеристика предметно-практичних дій, 

працездатності, здатність зосереджуватися, аналізувати предмети, 

виділяти суттєві ознаки, окремі частини, встановлювати схоже і 

відмінне, узагальнювати, класифікувати, переносити уміння в нові 

пізнавальні ситуації, міра самостійності, здатність міркувати, 
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встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити умовиводи, стан 

емоційно-вольової сфери, особливості формування особистості) – 

підпис практичного психолога, дата. 

Педагогічна характеристика 

 (характеристика знань, умінь, навичок, інтересів, труднощі в навчанні, 

особливості поведінки) – підпис педагога, дата. 

 

Додаток 8 

ПЛАН ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ 

І. Стиль уроку. 

Якою мірою зміст і структура уроку відповідають принципам 

розвиваючого навчання: 

А) співвідношення навантаження на пам’ять та мислення 

учнів; 

Б) співвідношення репродуктивної і творчої діяльності учнів; 

В) співвідношення засвоєння знань в готовому вигляді (зі слів 

учителя, підручника) і самостійного пошуку; 

Г) які ланки проблемно-евристичного навчання виконуються 

вчителем і які – учнями (хто ставить проблему, хто формулює її, хто 

розв’язує); 
Д) співвідношення контролю, аналізу та оцінки діяльності 

учнів, які здійснює вчитель, і взаємооцінки та самоконтролю з боку 

учнів; 

Е) співвідношення спонукання учнів до діяльності (коментарі, 

які викликають позитивні почуття у зв’язку із зробленою роботою; 

установки, що стимулюють інтерес; вольове зусилля) та примус 

(нагадування про оцінку, різкі зауваження, нотації); 

Ж) педагогічний такт учителя; 

З) психологічний клімат у класі (уміння підтримати атмосферу 

відвертого спілкування у класі, діловий контакт чи інші настрої). 

Особливості самоорганізації вчителя: 
А)підготовленість до уроку (ступінь оволодіння змістом і 

структурними компонентами уроку); 

Б) робоче самопочуття на початку уроку і в процесі його 

проведення (зібраність, енергійність, наполегливість, оптимістичний 

підхід, педагогічна винахідливість тощо). 

ІІ. Організація пізнавальної діяльності учнів 

1. Якою мірою забезпечувалися умови для продуктивної 

роботи мислення і уяви: 

А) як досягалися осмисленість, цілісність сприймання учнями 

матеріалу; 
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Б) як використовувалися установки і в якій формі 

(переконання, навіювання); 

В) як досягалися зосередженість та стійкість уваги учнів; 

Г) які форми роботи використовувалися для актуалізації в 

пам’яті учнів раніше засвоєних знань, необхідних для розуміння 

нового матеріалу (індивідуальне опитування, співбесіда з класом, 

вправи на повторення тощо). 

2. Організація діяльності мислення і уяви учнів в процесі 
формування нових знань та умінь: 

А) на якому рівні формувалися знання (конкретно-чуттєвих 

уявлень, понять, узагальнених образів, “відкриття”, виведення формул 

тощо); 

Б) які психологічні закономірності враховувалися при 

формуванні уявлень, понять, створенні нових образів; 

В) якими прийомами стимулювалися активність, самостійність 

мислення учнів (система запитань, створення проблемних ситуацій, 

проблемно-евристичні задачі різного рівня, задачі з недостатньою або 

зайвою кількістю даних, пошукова, дослідницька робота на уроці 

тощо); 

Г) яким є рівень досягнутого розуміння (описовий, 
порівняльний, пояснюючий, узагальнюючий, оціночний, проблемний); 

як учитель керував формування переконань та ідеалів; 

Д) які види творчих робіт використовувалися на уроці і як 

учитель керував творчою уявою учнів (пояснення теми та мети роботи, 

умов її виконання, навчання відбору та систематизації матеріалу, а 

також обробці результатів та оформленню роботи). 

3. Закріплення результатів роботи: 

А) формування навичок за допомогою вправ; 

Б) попередження інтерференції та навчання переносу раніше 

засвоєних навичок на нові умови роботи. 

ІІІ. Організованість учнів. 
1.Аналіз рівня розумового розвитку, ставлення до навчання і 

особливостей самоорганізації окремих учнів (у межах можливого). 

2.Які групи учнів за рівнем научуваності виділяє вчитель і як 

поєднує фронтальну роботу в класі з груповими та індивідуальними 

формами. 

ІV. Врахування вікових особливостей учнів. 

Як враховуються вікові особливості учнів в усіх ланках 

проведення уроку. 

V. Висновки і пропозиції. 
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Додаток 9 

АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ УРОКУ 

Оцінюються: організація, рівень адекватності, ступінь прояву 

(чи виконання) і досягнення цих аспектів уроку. 

Застосовується така бальна оцінка показників: 

• 5 балів відповідає максимуму реалізації цієї якості, цілей, ре-

зультатів чи виду діяльності; 

• 4 бали – цей показник, якості, що розвиваються в ході уроку 
чи вид діяльності здійснюється на допустимому рівні (часто); 

• 3 бали – цей показник, якості або вид діяльності 

здійснюються на критичному рівні (рідко); 

• 2 бали – цей показник, якість виявляється дуже рідко і 

недостатньо виражена; 

• 1 бал – цей показник, якість слабко виражені чи вид 

діяльності неефективний; 

• 0 балів – цей показник, якість не виражені або вид діяльності 

не використовується. 

№ Аспекти аналізу Бали 

1 Наявність психологічних цілей уроку 0 1 2 3 4 5 

2 Мотивація (проблематизація) через:       

 • постановку мети (зв'язок із майбутніми 

знаннями) 

      

 • формування асоціативного ряду (зв'язок 

із попереднім знанням) 

      

 • «побутова» мотивація (де в житті 
застосовується дане знання) 

      

3 Структура навчальної діяльності на 

уроці: 

      

 • орієнтація в навчальному матеріалі       

 • цілепокладання       

 • проектування майбутньої діяльності       

 • організація роботи       

 • реалізація поставлених цілей і задач       

 • оцінювання результатів       

 • корекція діяльності учнів       

4 Психологія навчання       

 Установка на:       

 • увагу       

 • розуміння       

 • запам'ятовування       
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 • застосування       

 Розвиток теоретичного інтелекту (за 

Р.С.Нємовим) 

      

 Установка на:       

 • понятійний лад мислення (риторика)       

 • мовний інтелект       

 • внутрішній план дій       

 Удосконалювання практичного 

інтелекту (за Р.С.Нємовим) 

      

 Установка на розвиток:       

 • заповзятливості       

 • ощадливості       

 • уміння швидко й оперативно 

розв’язувати задачі 

      

 Опора на різні види пам'яті:       

 • образну       

 • словесно-логічну       

 • емоційну       

5 Формування способів розумових дій       

 • Порівняння, аналіз       

 • Узагальнення, синтез       

 • Поняття, класифікація       

 • Судження, умовивід       

 • Уява, інтуїція       

 • Рефлексія (переосмислення)       

6 Урахування індивідуальних 

особливостей учнів 

      

 • Знання психофізіологічних особливостей       

 • Рівнева диференціація       

 • Диференціація ступеня допомоги       

7 Особистісно-орієнтований підхід        

 • Розуміння дітей       

 • Визнання дітей       

 • Прийняття дітей       

 • Співпереживання (емпатія)       

 • Цінування       

 Урахування пізнавального профілю 

дитини: 

      

 • ведучого типу суб'єктного досвіду       

 • форм навчального матеріалу       
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 Методи і прийоми:       

 • діалог       

 • полілог       

 • ігрові і рефлексивні       

 • педагогічна підтримка       

 • створення ситуації успіху       

 • створення ситуації індивідуального і 

колективного вибору 

      

 • вибір змісту і способу навчальної роботи       

8 Формування самокеруючих механізмів 

особистості (за Г.Селевко) 

      

 • Пізнавальна мотивація       

 • Морально-вольова мотивація       

 • Самоаналіз       

 • Самоконтроль       

 • Самовиховання       

 • Самонавчання, самоосвіта       

 • Самоствердження (Я-концепція)       

 • Саморегуляція       

 • Самооцінювання       

9 Взаємини, психологічний клімат       

 • Групова згуртованість       

 • Конфліктність у навчальному колективі       

 • Задоволеність роботою на уроці       

 Стиль педагогічної діяльності:       

 • емоційно-імпровізаційний       

 • емоційно-методичний       

 • розсудково-імпровізаційний       

 • розсудково-методичний       

 Стиль педагогічного спілкування       

 • діалогічний       

 • альтруїстичний       

 • пасивно-індиферентний       

 • рефлексивно-маніпулятивний       

 • конфліктний       

 • авторитарно-монологічний       

 Тип взаємодії учнів на уроці:       

 • кооперація (співпраця)       

 • конкуренція       

 • відособленість       
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Додаток 10 

Лист спостереження уроку 

ПІП вчителя ___________________ Предмет _________________ 

Дата _________ Клас________ 

Тема уроку ___________________________________________ 

Вимоги до діяльності вчителя    Вимоги до 

роботи учнів 

   

1. Початок уроку 

 

 

   1. Увага учнів на 

різних етапах 

уроку:  

   

2. Повторення і перевірка знань    на початку    

3. Теоретичний рівень викладу    в середині    

а/ науковість    в кінці    

б/ логічність    2. Активність 

учнів при 

опитуванні 

   

в/ систематичність    при вивченні    

г/ послідовність    при закріпленні    

д/ доступність    3. Інтерес до теми    

4. Розкриття теми    4. Міцність знань    

5. Відбір матеріалу    умінь    

6. Організація уваги    навичок    

7. Виховна сторона уроку    5. Самостійність 

думок 

   

8. Використання ТЗН, 

наочності, дидактичного 

матеріалу 

   6. Ставлення до 

вчителя 

   

9. Індивідуальний підхід    7. Культура праці    

10. Емоційність розповіді    8. Мова    

11. Педагогічний такт    9. Питання до 

вчителя 

   

12. Мова    10. Самоконтроль    

13. Розрахунок часу    11. Дисципліна    

14. Організація самостійної 

роботи 

   готовність до 

уроку 

   

а/ зміст    під час уроку    

б/ методика    під час 

самостійної 

роботи 

   

15. Об’єктивність    під час пояснення    
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16. Домашнє завдання    під час 

повідомлення д/з 

   

17. Поради    реакція на дзвінок    

18. Думка вчителя, що проводив 

урок 

         

 

Додаток 11 

Лист спостереження уроку 

ПІП вчителя ___________________ Предмет _______________ 

Дата _________ Клас________ 

Тема уроку ____________________________________________ 

Обладнання уроку:    

- які засоби навчання використовував вчитель    

- чи підготовлені наочні матеріали і ТЗН    

- як підготовлена класна дошка до уроку    

Тип і структура уроку:    

- який тип уроку вибраний    

- місце уроку в системі уроків з цього розділу    

- як здійснювався зв'язок уроку з попередніми 

темами 

   

- які етапи уроку, їх послідовність, логічний зв'язок    

- відповідність структури цьому типу уроку    

- як забезпечувалась цілісність і завершеність уроку    

Зміст уроку:    

- чи відповідає зміст програмі, завданням уроку    

- формуванню яких знань, умінь, навичок він сприяє    

- з яким матеріалом учні працювали вперше, які 

знання, уміння і навички формувалися і 
закріплювалися на уроці 

   

- як матеріал уроку сприяв розвитку творчих сил і 

здібностей учнів 

   

- які загальнонавчальні і спеціальні уміння і навички 

розвивались 

   

- як здійснювались міжпредметні зв'язки    

- чи дотримувалися внутрішньпредметні зв'язки    

- чи сприяв зміст уроку розвитку інтересу до 

навчання 

   

Реалізація принципів навчання:    

-в чому виявилась науковість навчання, зв'язок з 

життям, практикою 

   



 100 

- як реалізовувався принцип доступності навчання    

- з якою метою використовувався кожний вид 

наочності 

   

- як  дотримувався принцип систематичності і 

послідовності  формування зун 

   

- як досягалась усвідомленість, активність і 

самостійність  учнів, як здійснювалося керівництво 

навчанням на уроці 

   

- якою мірою здійснювався розвиток учнів на уроці    

- який характер пізнавальної діяльності переважав ( 

репродуктивний, пошуковий, творчий) 

   

- як реалізовувались індивідуалізація і диференціація 

навчання 

   

- як стимулювалось позитивне ставлення до навчання    

Методи навчання:  

- пояснювально-ілюстративні  

- репродуктивні  

- методи проблемного навчання  

а/ проблемний виклад  

б/ частково-пошукові  

в/ дослідницькі методи  

- методи контролю і самоконтролю  

- якою мірою використані методи відповідали  

завданням уроку 

 

- який характер пізнавальної діяльності вони 
забезпечували 

 

- як планувалась і проводилась самостійна робота і 

чи забезпечувала вона розвиток пізнавальної 

самостійності учнів 

 

- яка ефективність використаних прийомів і методів 

навчання 

 

Організація навчальної діяльності на уроці:    

- як  здійснювалась постановка задач на кожному 

етапі уроку 

   

- як поєднувались різні форми: індивідуальна, 

групова 

   

- чи здійснювалось чергування різних видів 

діяльності учнів 

   

- як вчитель здійснював розвиток учнів (розвиток 

логічного мислення, критичність думки, уміння 
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порівнювати, робити висновки ) 

- які прийоми використовував вчитель для організації 

учнів 

   

- як підводив підсумки етапів і всього уроку    

Організація пізнавальної діяльності учнів    

1. Якою мірою були забезпечені умови для 

продуктивної роботи мислення і уяви: 

   

а/ як досягав вчитель потрібної вибірковості, 

усвідомленості, цілісності сприймання учнями 

змісту, що вивчається 

   

б/ які використовував установки і в якій формі 

(переконання, навіювання ) 

   

в/ як досягав вчитель зосередженості стійкості уваги    

г/ які були використані форми роботи для 

актуалізації в пам'яті раніше засвоєних знань, 

необхідних для розуміння нового матеріалу (інд. 

опитування, співбесіда з класом, вправи) 

   

2. Організація діяльності мислення і уяви учнів в 

процесі формування нових знань і умінь: 

   

а/ на якому рівні формувались знання учнів (на рівні 

конкретних уявлень, понять. узагальнюючих образів, 

“відкриттів”, виведення формул тощо) 

   

б/ за допомогою яких прийомів і форм роботи 

досягав учитель  активності і самостійності мислення 

учнів (система запитань, створення проблемних 
ситуацій, різні рівні проблемно-евристичного 

розв’язання задач, використання задач з зайвими 

даними, організація пошукової і дослідницькій 

діяльності на уроці тощо) 

   

в/ якого рівня розуміння (описового, порівняльного, 

пояснювального, узагальнюючого, оцінного, 

проблемного) досягав учитель 

   

г/ які види творчих робіт були використані на уроці і 

як керував учитель творчою уявою учнів (пояснення 

теми і мети роботи, умови її виконання, навчання 

відбору і систематизації матеріалу, а також обробці 

результатів і оформленню роботи) 

   

3. Закріплення результатів роботи:    

а/ формування навиків шляхом вправ    
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Додаток 12 

Схема спостереження і аналізу уроку 

Основні 

частини 

уроку 

Методи діяльності 

   

Допомога, що 

використовується 

   вчителя учня    

            

Особливості 

ведення  

уроку 

вчителем 

Чому 

навчилися 

учні 

Що 

потрібно 

поліпшити 

на уроці 

   

            

Види 

контролю 

Що 

контролюється 

Форми і 

прийоми 

контролю 

Висновки по 

контролю 

            

Діяльність 

вчителя 

Мотиви 

поведінки і 
станів учнів 

Зауваження    

            

Час і 

структурні 

компоненти 

уроку 

Діяльність Зауваження по 

уроку 

   вчителя учнів    

            

 

Додаток 13 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЗАКЛАСНОЇ  

ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Для поглибленого психологічного аналізу можна виділити наступні 

аспекти: 

- формування мотивів і звичних форм поведінки, 

- врахування вікових особливостей при організації і проведенні 

позакласної виховної роботи, 

- врахування психологічних особливостей колективу, 
- врахування індивідуальних особливостей учнів, 

- психологічні особливості вихователя і його діяльності. 

І. Формування мотивів і звичних форм поведінки. 
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 1. Які мотиви поведінки формувалися? Доведіть, що йдеться саме про 

ці мотиви. 

2. Як враховувалися специфічні умови формування відповідних 

мотивів (інтересів, намірів, ідеалів)? 

3. Як враховувалися загальні умови формування мотивів поведінки? 

4. Яку діяльність здійснювали учні при підготовці і проведенні 

виховного заходу? 

5. Які умови формування звичок мали місце при організації діяльності 
учнів? 

II. Врахування вікових особливостей школярів 

Аналізуючи проведене з школярами заняття, варто встановити: 

1. Чи сприяло воно розвитку пізнавальних інтересів учнів? 

2. Чи носило характер суспільної спрямованості? 

3. Чи сприяло розвитку довільності поведінки? 

4. Які позитивні звички виховані в учнів? Формування яких звичок 

мало місце на цьому занятті? Яка стадія їхньої сформованості? 

5. На яких основах будується позакласна робота: чи носить вона 

авторитарний характер чи проводиться з урахуванням ініціативи і 

самостійності школярів? 

6.  Чи ефективно використовувалися ігрові форми? 
III. Врахування психологічних особливостей колективу 

1. Наскільки при організації виховної роботи враховувався рівень 

зрілості класу: організаційна, психологічна єдність, спрямованість 

групової діяльності? 

2. Що було зроблено для підвищення рівня розвитку організаційної, 

психологічної єдності, для розвитку спрямованості колективної 

діяльності? 

3. Чи враховувалися (і як) при розподілі доручень міжособистісні 

взаємини учнів у класі? 

4. Чи є лідер класу офіційно обраним керівником? 

5. Які взаємини офіційних лідерів з іншими учнями класу? Як це 
відобразилося на проведенні позакласної роботи? 

6. Яким був емоційний стан класу в момент проведення групового 

заходу і як це враховувалося, що зроблено для зміни емоційного стану 

в кращу сторону? 

7.  Чи сприяла позакласна робота згуртуванню колективу й у чому це 

полягало?  Чи формувалася суспільна думка, чи організовувалася 

колективна діяльність? 

IV. Врахування індивідуальних особливостей учнів 

1. Які індивідуальні особливості учнів виявилися найбільше яскраво і 

які з них були домінуючими? 



 104 

2. Які індивідуальні особливості учнів враховувалися і як 

здійснювалося їх врахування? 

3. У якому ступені та чи інша діяльність і виконувана роль учня 

сприяли формуванню його особистості? 

4. Які завдання необхідно поставити для подальшого розвитку 

особистості учня? 

V. Психологічні особливості вихователя і його діяльності 

1. Які риси характеру вихователя сприяли проведенню виховної роботи 
з учнями, а які заважали? 

2. Які педагогічні здібності виявилися при проведенні виховної роботи 

з учнями? 

3. Чи виявився педагогічний такт вихователя й у чому саме? Випадки 

нетактовності вихователя. 

4. Сприяв чи заважав психічний стан вихователя проведенню виховної 

роботи і чому? 

 

Додаток 14 

 

ПСИХОДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

 

ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ 

Характер взаємин учня з вчителем і однолітками в 

навчальному колективі є дуже важливим фактором, що впливає на 

успішність навчання. 

Для з'ясування взаємин учасників навчального процесу 

(учитель-учень, учнівський колектив; учень-вчитель; однокласники) 

пропонується наступну методику. 

Учителю (учню) дається список типових характеристик 

взаємин: 

1) поважне-тактовне; 

2) справедливе-вимогливе, у справі; 
3) доброзичливо-розуміюче; 

4) дружньо-жартівливе; 

5) категорично-підпорядковуюче; 

6) нейтрально-байдужне; 

7) всепробачаюче-потуральне; 

8) зацікавлено-виділяюче серед інших; 

9) зарозуміле-гордовите; 

10) необ'єктивно занижене; 

11) упереджено-завищене; 

12) агресивно-недоброзичливе. 
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Використовуючи список, учитель (учень) будує «поле 

відносин». 

Відзначаючи на «полі відносин» оцінку себе учнями і свою 

оцінку ставлення до учнів, вчитель одержує наочну картину розподілу 

(переваги) того чи іншого характеру взаємин. 

Для одержання більш об'єктивної характеристики 

переважаючих відносин складається аналогічне «поле відносин» за 

оцінками учнів щодо вчителя, після чого можна провести аналіз 
отриманих результатів. 

При зіставленні двох «полів» можна побачити, які негативні 

моменти впливають на характер відносин між вчителем і учнем. Це 

допоможе учителю корегувати відносини з учнем. Крім того, з 

окремими учнями, оцінка яких виявилася для вчителя найбільш 

несподіваною, можна провести бесіду. 

1. Які б ти хотів установити взаємини на уроках і після уроків? 

2. Хотів би ти продовжити спілкування і після уроків? Чому? 

3. У чому причини нерозуміння? Як це відображається на 

твоєму навчанні? 

Можна також скористатися рекомендаціями, придатними для 

конфліктної ситуації. 
 

МЕТОДИКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТИЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕДАГОГА 

Інструкція: “У питальнику  відзначте ті запитання, на які ви 

відповіли “так”. Потім підрахуйте кількість відповідей “так” по 

кожному стилю. (Кожному стилю відповідають певні твердження 

питальника, див. ключ до питальника). Максимальна кількість 

відповідей “так” і буде вказувати на домінування у Вас певного стилю 

взаємодії. У випадку однакової суми по декількох стилях слід вдатись 

до детального аналізу кожного пункту питальника, що стосуються саме 

цих стилів”. 
1. На своїх уроках я вдаюся до різноманітних форм взаємодії. 

2. Для мене важливо, як пройде взаємодія і яким буде її 

результат. 

3. Під час взаємодії з учнями у мене інколи з’являється 

невпевненість у собі. 

4. У процесі взаємодії завжди реалізую прийняту мною 

програму дій. 

5. Я орієнтуюсь тільки на результат діяльності. 

6. Взаємодіючи з учнями, намагаюсь уявити те, як я виглядаю 

в їх очах. 



 106 

7. Для проведення уроку я завжди підбираю цікавий матеріал. 

8. Я складаю план уроку в загальних рисах. 

9. Мені приємно вказувати іншим на їх недоліки. 

10. У мене свій спосіб взаємин з учнями, якого я завжди 

дотримуюсь. 

11. В оцінних діях керуюсь інтуїцією та розсудливістю. 

12. Я намагаюсь не демонструвати без потреби свою ерудицію. 

ІЗ. Для мене важливо те, як пройде взаємодія, а не її результат 

14. На моїх заняттях учні аналізують вивчений матеріал, 

роблять свою оцінку, висловлюють власні міркування. 

15. У випадку необхідності мені під силу змінити характер 

взаємодії. 

16. Під час відповідей учнів вимагаю від них відтворювати в 

основному те, що я їм пояснював. 

17. На моїх уроках невисокий темп роботи. 

18. Я завжди намагаюсь застерегтись від можливої невдачі. 

19. У процесі взаємодії орієнтуюсь на сильних учнів. 

20. На заняттях я вдаюся до колективного обговорення 

проблеми. 

21. Якщо змінюється ситуація у ході взаємодії, я намагаюсь 

негайно пристосуватись до неї. 

22. Причини деяких моїх невдач шукаю в собі. 

23. Я постійно проводжу закріплення вивченого матеріалу. 
24. Мене цілком влаштовують традиційні методи взаємин з 

дітьми. 

25. Я швидко реагую на зміну ситуації в процесі взаємодії. 

26. Я нерідко відхиляюсь від наперед запланованого ходу 

діяльності. 

27. Мені важко стримувати свій емоційний прояв на деякі дії 
учнів. 

28. Я вважаю, що успіх оцінних ставлень залежить від певних 

обставин. 

29. Я постійно контролюю діяльність учнів. 

30. Мене втомлюють постійні новації щодо навчального 

процесу в школі. 

ЗІ. Я з розумінням ставлюсь до проблем учнів. 

32. Я завжди детально планую майбутню діяльність. 

33. Я легко втрачаю контроль над собою у деяких 

суперечливих ситуаціях. 
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34. На моїх уроках більше говорять учні, аніж я сам. 

35. Активність школярів на уроці підтримую цікавим 

матеріалом. 

36. Я не змінюю характеру взаємин, якщо змінюється ситуація. 

37. У своїх оцінних діях керуюсь інтуїцією. 

38. У процесі взаємодії з учнями відчуваю неспокій, тривогу. 

39. Для мене важливо, щоб учні відчували мою впевненість у 

оцінних діях. 

40. Я даю можливість учням ґрунтовно обмірковувати свої 

відповіді. 

41. У процесі взаємодії поетапно реалізую заплановану 

програму дій. 

42. В оцінних ставленнях намагаюсь уникати будь-якого 

ризику. 

Ключ до методики: 

Емоційно-імпровізаційний стиль: 1,7, 8,13,14,9, 19,20,21,25, 26, 

31, 33,37,38,39. 

Емоційно-методичний стиль: 1,2,3,15,23,25,26, 27,29,31,32,35, 
37,38,41. 

Розсудково-імпровізаційний стиль: 1,2,5,6,3, 11,14,17,18,20,26, 

28, 34,33,40,42. 

Розсудково-методичний стиль: 4, 5,10,11,12,16, 17,22,23,24,29, 

30, 32, 35,36,41. 

Емоційно-імпровізаційний стиль. 

Позитивні характеристики: високий рівень знань, контактність, 

проникливість, уміння цікаво подати навчальний матеріал, уміння 

захопити ним учнів, уміння варіювати різноманітні методи і форми 

навчання. 

Недоліки: відсутність методичності (недостатнє закріплення і 
повторення навчального матеріалу, контроль знань учнів), недостатня 

увага до рівня знань слабких учнів, недостатня вимогливість, завищена 

самооцінка, демонстративність, підвищена чутливість, що зумовлює 

надмірну залежність від ситуації на уроці.  

Наслідки для учнів (класу): в учнів стійкий інтерес до 

предмету, що вивчається і висока пізнавальна активність поєднуються 

з неміцними знаннями, недостатньо сформованими навиками учіння. 

Емоційно-методичний стиль. 

Позитивні характеристики: високий рівень знань, контактність, 

проникливість, висока методичність, вимогливість, уміння цікаво 
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подати навчальний матеріал, уміння активізували учнів, уміння 

використовувати різні форми і методи навчання. 

Недоліки: дещо завищена самооцінка, деяка 

демонстративність, підвищена чутливість, що зумовлює підвищену 

залежність від ситуації на уроці, настрою і підготовленості учнів. 

Наслідки для учнів: міцні знання учнів поєднуються з високою 

пізнавальною активністю і сформованими навиками учіння. 

Розсудково-імпровізаційний стиль 
Учителі розсудково-імпровізаційного стилю відзначаються 

орієнтацією на процес і результат взаємодії, оперативністю, 

поєднанням  інтуїтивності  й  раціональності. проникливістю, 

об’єктивною самооцінкою, стриманістю. Разом з тим, учителі цього 

стилю мають не досить широкий запас форм та методів взаємодії, вони 

менш винахідливі у використанні методів взаємодії. Їх оцінки 

характеризуються певною логічністю, об’єктивністю та послідовністю. 

Розсудково-методичний стиль 

Позитивні характеристики: висока методичність, уважне 

ставлення до рівня знань усіх учнів, висока вимогливість. 

Недоліки: неуміння постійно підтримувати в учнів інтерес до 

предмету, що вивчається, неуміння використовувати різноманітні 
форми і методи навчання. 

Наслідки для учнів: в учнів сформовані навики учіння і міцні 

знання поєднуються з частою відсутністю інтересу до предмету, що 

вивчається. Перебування на уроках для деяких учнів є втомливим і не 

завжди цікавим. 

 

АНКЕТА ”УЧИТЕЛЬ – УЧЕНЬ” 

Використовується для з'ясування ставлення учнів до вчителя. 

Дає змогу визначити три параметри: гностичний – виявляє рівень 

компетентності вчителя як спеціаліста з точки зору учня; емоційний – 

визначає ступінь симпатії учня до вчителя; поведінковий – показує, як 
відбувається реальна взаємодія вчителя та учня. 

Інструкція: "Прочитайте кожне твердження. Якщо Ви 

вважаєте, що воно відповідає Вашим взаєминам з учителем, то дайте 

відповідь "так", а якщо не відповідає, то "ні". 

1. Учитель вміє наперед визначити успіхи своїх учнів. 

2. Мені важко спілкуватися /взаємодіяти/ з вчителем. 

3. Учитель – справедлива людина. 

4. Учитель  вміло  готовить  мене  до  екзаменів  та 

контрольних. 

5. Учителю бракує чуйності у стосунках з людьми. 
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6. Слово вчителя для мене закон. 

7. Учитель старанно готується до роботи зі мною. 

8. Я повністю задоволений вчителем. 

9. Учитель не досить вимогливий до мене. 

10. Учитель завжди може дати розумну пораду. 

11. Я повністю довіряю вчителеві. 

12. 0цінка вчителя дуже важлива для мене. 

13. Загалом, вчитель працює за шаблоном. 
14. Працювати з учителем одне задоволення. 

15. Учитель приділяє мені мало уваги. 

16. Переважно вчитель не враховує моїх індивідуальних 

особливостей. 

17.Учитель погано відчуває мій настрій. 

18. Учитель завжди вислуховує мою думку. 

19. У мене немає сумнівів у правильності та необхідності 

методів і засобів, які використовує вчитель. 

20. Я не стану ділитися зі вчителем своїми думками. 

21. Учитель карає мене за найменшу провину. 

22. Учитель добре знає мої слабкі та сильні сторони. 

23. Я хотів би стати подібним на вчителя. 
24. У нас з учителем чисто ділові стосунки. 

Кожне питання, що співпало з ключем оцінюється в один бал 

Гностичний компонент: так – 1,4,7,10,19,22; ні –13,16. 

Емоційний компонент: так – 8,11,14,23; ні – 2,5,17,20.  

Поведінковий компонент: так – 3,6,12,18; ні – 9.15.21.24. 

 

ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА 

Для  оцінки  професійної  спрямованості  педагогів 

використовують опитувальник, у якому закладена ідея оцінки і 

порівняння між собою різних  типів вчителів. Опитувальник дозволяє 
класифікувати досліджуваних вчителів за такими напрямками: 

комунікативність, організованість, спрямованість на предмет,  

інтелігентність, мотивація  схвалення.  Кожен  з напрямків професійної 

спрямованості вважається не достатньо розвинутим, якщо за цією 

шкалою отримано менше трьох балів, і чітко вираженим, за кількості 

балів більше семи. Вираженість одного фактора свідчить про 

моноспрямованість особистості вчителя, а вираженість декількох 

факторів може інтерпретуватися як результат поліспрямованості. 

Інструкція: В опитувальнику перелічені властивості, які 

можуть бути характерними для Вас. Якщо твердження є типовим для 
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вашої поведінки, то ставите літеру "А". Якщо ж твердження не типове 

для Вас, то – "Б". 

1. Я міг би нормально жити один, далеко від людей. 

2. Я часто перемагаю інших своєю самовпевненістю. 

З. Ґрунтовні знання з мого предмету можуть суттєво 

полегшити життя людини. 

4. Люди повинні більше, а ніж це є тепер, дотримуватись 

законів моралі. 
5. Я уважно читаю кожну книжку, перш ніж повернути у 

бібліотеку. 

6. Мій ідеал робочої обстановки – тиха кімната з робочим 

столом. 

7. Люди говорять, що мені подобається робити все своїм 

оригінальним способом. 

8. Серед моїх ідеалів важливе місце займають особистості 

вчених, що зробили великий вклад у мій предмет. 

9. Оточуючі вважають, що на грубість я просто не здатний. 

10. Я завжди уважно слідкую за тим, як одягнутий. 

11. Трапляється, що цілий ранок я ні з ким не хочу розмовляти. 

12. Для мене важливо, щоби у всьому, що мене оточує, не було 
безладу. 

13. Більшість моїх друзів – люди, інтереси яких мають багато 

спільного з моєю професією. 

14. Я довго аналізую свою поведінку. 

15. Вдома я поводжусь за столом так, як і у кафе. 

16. У компанії я даю можливість іншим жартувати і 

розказувати будь-які історії. 

17. Мене дратують люди, які не можуть швидко приймати 

рішення. 

18. Якщо у мене є трохи вільного часу, то я читаю що-небудь 

зі свого фаху. 
19. Мені не зручно пустувати, жартувати у компанії, навіть, 

якщо інші це роблять. 

20. Інколи я люблю позлословити про інших. 

2І. Мені дуже подобається приймати гостей і розважати їх. 

22.Я рідко виступаю всупереч думці колективу. 

23. Мені більше подобаються люди, які добре знають свій фах, 

не залежно від якостей їх особистості. 

24. Я не можу бути байдужим до проблем інших. 

25. Я завжди охоче визнаю свої помилки. 

2б. Найгірше покарання для мене – бути самотнім. 
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27. Зусилля, затрачені на складання планів, не вартують того. 

28. У шкільні роки я поповнював свої знання, читаючи 

спеціальну літературу. 

29. Я не засуджую людину за обман тих, хто дозволяє себе 

обманювати. 

30. У мене не виникає внутрішнього протесту, якщо мене 

просять зробити послугу. 

31. Напевно деякі люди вважають, що я надто багато говорю. 
32. Я уникаю громадської роботи і пов'язаної з цим 

відповідальності. 

33. Наука – це те, що мене найбільше цікавить у житті. 

34. Оточуючі вважають мою сім'ю інтелігентною. 

35. Перед  тривалою  поїздкою  я  завжди  детально продумую, 

що з собою взяти. 

36. Я живу сьогоднішнім днем більшою мірою, а ніж інші 

люди. 

37.Якщо є вибір, то я надаю перевагу організації позакласних 

заходів, а ніж проведенню уроків. 

38. Основне завдання вчителя – передати учневі знання з 

предмету. 
39. Я люблю читати книжки і статті на теми моралі, етики. 

40. Інколи мене дратують люди, які звертаються до мене з 

запитаннями. 

41.Більшість людей, з якими я буваю в компаніях, дуже раді 

мене бачити. 

42. Думаю, мені не сподобалась би робота, пов'язана з 

відповідальною адміністративно-господарською діяльністю. 

43. Я не засмучуся, якщо доведеться провести свою відпустку, 

навчаючись на курсах підвищення кваліфікації. 

44. Моя люб'язність часто не подобається іншим людям. 

45. Бували випадки, коли я заздрив успіхам інших. 
46. Якщо мені хто-небудь нагрубить, то я можу швидко забути 

про це. 

47. Переважно оточуючі прислухаються до моїх пропозицій. 

48. Коли б мені вдалося перенестися у майбутнє на короткий 

час, то я, перш за все, набрав би книг з фаху. 

49. Я виявляю велику цікавість до долі інших. 

50. Я ніколи з посмішкою не говорив неприємних речей. 

Опрацювання результатів. Кожна відповідь оцінюється за 

двохбальною шкалою: відповідь, що збігається з ключем – 1 бал; 

відповідь, що не збігається з ключем – 0.  
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Кожен особистісний параметр оцінюється шляхом додавання 

оцінок по групі питань. Сумарна оцінка за фактором не перевищує 10 

балів. Зона норми знаходиться в межах 3-7 балів. 

Якщо за результатами шкали мотивації схвалення відповідь 

виходить за межі норми за цим фактором, варто визнати, що 

досліджуваний прагнув спотворити результати, і вони не підлягають 

подальшій інтерпретації. 

Комунікативність: 1 б,6 б,16 б,21а, 26а, 31а, 36а, 41а, 46а. 
Організованість: 2а, 7а, 12а, 17а, 22б, 27б, 32б, 37а, 42а, 47а. 

Спрямованість на предмет: 3а, 8а, 13а, 18а, 23а, 28а, 33а, 38а, 

43а, 48а. 

Інтелігентність: 4а, 9а, 14а, 19а, 24а, 29б, 34а, 39а, 44а, 49а. 

Мотивація схвалення: 5а, 10а, 15а, 206, 25а, 30а, 35а, 40б, 45б, 

50а 

Структуру особистості типу Організатор складають такі якості, 

як вимогливість, організованість, сильна воля, енергійність. Для 

Предметника характерні спостережливість, професійна 

компетентність, прагнення до творчості. Згідно з наявними зв'язками, 

велика ймовірність існування і проміжного типу ”Предметник-

Організатор”, що поєднує в собі характеристики обох цих типів. 
Можливо, що його відмінністю від Предметника буде жорстка 

спрямованість учнів на предмет і організація їх діяльності саме у 

межах предметних знань. Це дозволяє диференціювати його від 

чистого організатора, основний напрям діяльності якого знаходиться у 

площині позакласної роботи. 

Структуру особистості типу Комунікатор складають такі 

якості, як комунікативність, доброта, зовнішня привабливість, висока 

моральність. Сюди можуть бути віднесені емоційність і пластичність 

поведінки, що тісно пов'язані з цими якостями. Тип Інтелігент 

характеризується високим інтелектом, загальною культурою і високою 

моральністю. Остання ланка є з'єднуючою між цими типами. Це 
підтверджує те, що можливе існування проміжного типу, умовно 

Інтелігента-Оптиміста, який володіє якостями обох типів. Можливо, 

існують проміжні типи, утворені різними напрямками типізації 

педагогів, засновані на основі предметних знань, наприклад, 

Предметник-Комунікатор, Предметник-Просвітник. Водночас 

ймовірність появи Інтелігента-Організатора досить мала, хоча 

теоретично і цей тип має право на існування. 
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ОЦІНКА СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ ПЕДАГОГА 

/Розроблена на основі анкети О.О.Леонтьєва/ 

Для оцінки залучаються експерти (4-5 осіб), що мають досвід 

спілкування з аудиторією. На основі їх оцінок виводиться середня 

оцінка (середнє арифметичне). Оцінки експертів мотивуються. 

1. Доброзичливість 

2.Зацікавленість  

3. Похвала ініціативи 
учнів. 

4. Відкритість, /вільне 

вираження почуттів/ 

5. Активність /тримає 

учнів в тонусі/. 

6. Гнучкість /легко 

вирішує проблеми/ 

7.Диференційованість у 

спілкуванні. 

7 6 5 4 3 2 1 1. Недоброзичливість 

2.Незацікавленість 

3. Придушення ініціативи 
 

4.Замкнутість 

 

5.Пасивність /не керує 

процесом спілкування/. 

6. Жорсткість /не помічає 

настрої аудиторії 

7. Відсутність 

диференційованого підходу. 

 

45 - 49 балів. Комунікативна діяльність дуже напружена і 

близька до моделі активної взаємодії. Педагог досяг вершини 
майстерності, володіє аудиторією. Усі засоби спілкування органічно 

вплетені у взаємодію з учнями. Заняття досягає поставленої мети. 

35 - 44 бали. В аудиторії дружня, невимушена атмосфера. 

Активно висловлюються думки, пропонуються варіанти розв’язання 

проблеми. Педагог конкретно спрямовує хід заняття. Будь-яка вдала 

пропозиція винагороджується. Заняття проходить активно, 

продуктивно. 

20 - 34 бали характеризують педагога як такого, що задовільно 

оволодів прийомами спілкування. Його комунікативна діяльність 

досить вільна за формою, він легко входить у контакт з учнями, але не 

все у полі його зору. В імпровізованих дискусіях орієнтується на більш 

активну частину присутніх. Інші виступають як спостерігачі. Заняття 
проходить жваво, але не завжди досягає поставленої мети. Змістом 

заняття може свідомо жертвувати заради форми спілкування. Тут 

можливі прояви елементів моделюй диференційованої уваги і не 

гнучкого реагування. 

11 - 19 балів – низька оцінка комунікативної діяльності. Має 

місце одностороння спрямованість навчально-виховного впливу з боку 

педагога Невидимі бар'єри спілкування перешкоджають жвавим 

контактам сторін. Аудиторія пасивна, ініціатива придушується 
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домінуючим станом педагога. Його стиль уподібнюється авторитарній 

або неконтактній моделям спілкування. 

7-10 балів – дуже низькі оцінки. Взаємодія з учнями відсутня. 

Спілкування розвивається за моделями дикторського або 

гіпорефлексивного стилю. Воно безособове, за психологічним змістом 

анонімне і, практично, нічим не відрізняється від масової публічної 

лекції або мовлення по радіо. Педагогічні функції обмежуються лише 

інформаційним боком. 

ОЦІНКА СПОСОБІВ РЕАГУВАННЯ У КОНФЛІКТІ 

За допомогою адаптованої Н.В.Гришиною методики К.Н. 

Томаса, американського соціального психолога, визначаються типові 

способи реагування у конфліктних ситуаціях. Можна виявити, 

наскільки людина схильна до суперництва або співпраці в групі, 

наскільки прагне до компромісу, уникає конфлікту або, навпаки, 
намагається загострити його. Ця методика дозволяє також оцінити 

ступінь адаптації кожного члена колективу до спільної діяльності. 

Інструкція: Уважно прочитайте твердження і виберіть один з 

варіантів відповіді ”а” або ”б”. 

1.а) Іноді я надаю можливість іншим взяти на себе 

відповідальність за розв’язання спірного питання. 

б) Ніж обговорювати те, у чому ми розходимося, я намагаюся 

звернути  увагу на те, з чим ми обоє згодні. 

2. а) Я намагаюся знайти компромісне рішення. 

б) Я намагаюся залагодити його з врахуванням інтересів другої 

людини і  моїх власних. 
3. а) Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого; 

б) Іноді я жертвую своїми власними інтересами заради 

інтересів іншої людини. 

4. а) Я намагаюся знайти компромісне рішення; 

б) Я намагаюся не задіти почуттів іншої людини. 

5. а)Залагоджуючи спірну ситуацію, я увесь час намагаюся 

знайти підтримку в іншого; 

б) Я намагаюся робити усе, щоб уникнути зайвої 

напруженості. 

6. а) Я намагаюся уникнути неприємностей для себе; 

б) Я намагаюся домогтися свого. 

7. а) Я намагаюся відкласти розв’язання спірного питання, із 
тим щоб згодом вирішити його остаточно; 

б) Я вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб домогтися 

в іншому. 
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8. а) Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого; 

б) Я насамперед намагаюся визначити те, у чому полягають всі 

порушені інтереси і спірні питання. 

9. а) Думаю, що не завжди варто хвилюватися через 

виникнення розбіжностей; 

б) Я пприкладаю зусилля, щоб домогтися свого.  

10. а) Я твердо прагну домогтися свого; 

б) Я намагаюся знайти компромісне рішення. 
11. а) Насамперед я прагну ясно визначити те, у чому 

полягають всі зачеплені інтереси і спірні питання; 

б) Я намагаюся заспокоїти іншого і, головним чином, зберегти 

наші стосунки. 

12. а) Найчастіше я уникаю займати позицію, що може 

викликати суперечки; 

б) Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при своїй 

думці, якщо він також йде назустріч. 

13. а) Я пропоную середню позицію; 

б) Я наполягаю, щоб усе було зроблено по-моєму. 

14. а) Я повідомляю іншому свою точку зору і запитую про 

його погляди; 
б) Я намагаюся довести іншому логіку і переваги моїх 

поглядів. 

15. а) Я намагаюся заспокоїти іншого і зберегти наші 

взаємини; 

б) Я намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруги. 

16. а) Я намагаюся не зачепити почуттів іншого; 

б) Я зазвичай намагаюся переконати іншого в перевагах моєї 

позиції. 

17. а) Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого; 

б) Я намагаюся зробити усе, щоб уникнути непотрібної 

напруженості. 
18. а) Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому 

можливість наполягти на своєму; 

б) Я дам другу можливість залишитися при своїй думці, якщо 

він йде мені назустріч. 

19. а) Насамперед я намагаюся визначити те, у чому сутність 

інтересів і спірних питань; 

б) Я намагаюся відкласти спірні питання, із тим щоб згодом 

розв’язати їх остаточно. 

20. а) Я намагаюся негайно подолати наші розбіжності; 
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б) Я намагаюся знайти найкраще поєднання вигід і втрат для 

нас обох. 

21. а) Під час переговорів намагаюся бути уважним до іншого; 

б) Я завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми. 

22. а) Я намагаюся знайти позицію, що знаходиться посередині 

між моєю і позицією іншої людини; 

б) Я відстоюю свою позицію. 

23. а) Як правило, я стурбований тим, щоб задовольнити 
бажання кожного з нас; 

б) Іноді даю іншим узяти на себе відповідальність за 

розв'язання спірного питання. 

24. а) Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я 

намагаюся йти йому назустріч; 

б) Я намагаюся переконати іншого піти на поступки. 

25. а) Намагаюся переконати іншого у своїй правоті; 

б) Ведучи переговори, я намагаюся бути уважним до 

аргументів іншого. 

26. а)Я зазвичай пропоную середню позицію; 

б) Я майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного. 

27. а)Зазвичай прагну уникнути суперечок; 
б) Якщо це зробить іншу людину щасливою, я дам їй 

можливість наполягти на своєму. 

28. а) Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого; 

6) Залагоджуючи ситуацію, я зазвичай прагну знайти 

підтримку в іншого. 

29. а) Я пропоную середню позицію; 

б) Думаю, що не завжди варто хвилюватися через розбіжності, 

що виникають. 

30. а) Я намагаюся не зачепити почуттів іншого; 

б) Я завжди займаю таку позицію в суперечці, щоб ми спільно 

могли домогтися успіху. 
Ключ для питальника  

Суперництво – 3а, 6б, 8а, 9б,10а, 13б,14б, 16б, 17а,22б,25а, 28а. 

Співпраця – 2б, 5а, 8б, 11а, 14а, 19а, 20а,21б, 23а, 26б, 28б, 30б. 

Компроміс – 2а, 4а,7б, 10б, 12б, 13а, 18б, 20б, 22а,24б, 26а, 29а. 

Уникнення – 1а, 5б, 7а, 9а, 12а, 15б, 17б, 19б, 21а,23б, 27а, 29б. 

Пристосування – 1б,3б, 4б,6а,11б, 15а,1ба,18а,24а,25б, 27б,30а. 

Отримані кількісні оцінки порівнюються між собою для 

виявлення найбільше бажаної форми соціальної поведінки 

досліджуваного в ситуації конфлікту, тенденції його взаємин у 

складних умовах. 
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Додаток 15 

ТЕКСТИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ 

 

ДІАГНОСТИКА У НАВЧАННІ 

(Використання психолого-педагогічних критеріїв для 

діагностики навчальних досягнень школяра суб’єктами освітнього 
процесу) 

Функція оцінювання: контролююча. 

Суб'єкт взаємодії: заступник директора з навчально-виховної 

роботи. 

Завдання діяльності: визначення рівня досягнень окремого 

учня, класу, групи; визначення рівня готовності до засвоєння нового 

матеріалу, що дає вчителю можливість відповідно планувати і 

викладати навчальний матеріал. 

Зміст діяльності: 

1. Аналіз ефективності роботи педагога на основі 

співвіднесення потенційних можливостей дитини і реальних 

результатів. 
2. Постановка цілей відвідування уроків на основі обсягу 

інформації про учня, рівень розвитку класного колективу. 

3. Педагогічне прогнозування перспектив одержання заданого 

навчального результату вчителем. 

4. Роз'яснювальна робота з батьками. 

Функція оцінювання: методична. 

Суб'єкт взаємодії: заступник директора з методично-наукової 

роботи, учитель-предметник. 

Завдання діяльності: розробка й запуск системи оцінювання та 

обліку навчальних й особистих досягнень. 

Зміст діяльності: 
1. Розробка інструментарію моніторингу рівнів освіченості 

учнів. 

2. Визначення системи збору, нагромадження й аналізу 

отриманої інформації. 

3. Встановлення зворотного зв'язку за результатами аналізу 

роботи вчителя-предметника. 

Функція оцінювання: діагностико-коригуюча. 

Суб'єкт взаємодії: психолог, учитель-предметник, класний 

керівник. 



 118 

Завдання діяльності: з'ясування причин труднощів, що 

виникають в учня під час навчання, виявлення лакун у знаннях і 

вміннях та корекція його діяльності, спрямована на усунення недоліків. 

Зміст діяльності: 

1. Критеріально-орієнтоване тестування. 

2. Контроль власної діяльності педагогом. 

3. Прогнозування кінцевих рівнів навчальних досягнень учнів. 

4. Проектування планів навчання. 
5. Використання папок досягнень. 

Функція оцінювання: навчальна. 

Суб'єкт взаємодії: учитель-предметник. 

Завдання діяльності: організація оцінювання навчальних 

досягнень учнів при повторенні, уточненні й систематизації 

навчального матеріалу, удосконалення підготовки учня, класу, групи. 

Зміст діяльності: 

1. Знання педагогом психофізичних особливостей учнів. 

2. Побудова пізнавального профілю учня (класу) на основі 

короткострокового (на параграф), середньострокового (на тему), 

довгострокового (на розділ підручника) прогнозу. 

3. Рангування завдань різного ступеню труднощів через 
виявлення об'єктивної складності матеріалу, інтересу учнів до 

предметного змісту і їхніх індивідуальних можливостей під час 

виконання пропонованих на уроці тренувальних, творчих, проблемних 

завдань. 

4. Класифікація дидактичного матеріалу, підбір і використання 

його під час перебігу уроку. 

5. Прийняття на себе ролі координатора, організатора 

самостійної роботи класу, гнучко розподіляючи дітей по групах з 

обліком їхніх особистісних рис. 

Функція оцінювання: стимулюючо-мотиваційна. 

Суб'єкт взаємодії: учитель-предметник. 
Завдання діяльності: організація оцінювання навчальних 

досягнень учнів, коли його проведення стимулює бажання поліпшити 

свої результати, розвиває відповідальність і сприяє змагальності учнів, 

формує мотиви навчання. 

Зміст діяльності: 

1. Проектування можливих типів спілкування, 

підпорядкованих навчальним цілям, форм співпраці між учнями з 

обліком їхньої оптимальної особистісної взаємодії. 

Функція оцінювання: виховна. 

Суб'єкт взаємодії: класний керівник. 
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Завдання діяльності: формування вміння відповідально й 

зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю і 

самоконтролю, розвиток якостей особистості: працьовитості, 

активності, акуратності, здатності до самоврядування. 

Зміст діяльності: 

1. Спілкування в ролі рівноправних партнерів. 

2. Робота з папками досягнень учнів. 

Психолого-педагогічні критерії діагностики високого й 

достатнього рівня  

навчальних досягнень школярів 

Рівень навчальних досягнень (відповідно до документів 

МОН України) 

Високий (творчий). Характеризується глибокими, міцними, 

узагальненими, системними знаннями учня з предмета, уміннями 

застосовувати знання творчо, навчальна діяльність має дослідницький 

характер, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особистісну 

позицію. 

Достатній (варіативно-конструктивний). Характеризується 

знаннями суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, зв'язків між 
ними. Учень самостійно застосовує знання у стандартних ситуаціях, 

володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, 

узагальненням), уміє робити висновки, виправляти допущені помилки. 

Відповідь учня повна, правильна, логічна, обґрунтована, але без 

елементів власних суджень. Здатний самостійно здійснювати визначені 

види навчальної діяльності. 

Рівень запланованих результатів навчання (за В.Гузеєвим) 

Просунутий (розв'язання задач, що є комбінаціями під-задач, 

пов'язаних явними і латентними зв'язками). 

Загальний (розв'язання задач, які є комбінацією під-задач 

мінімального рівня з явними асоціативними зв'язками). 

Рівень засвоєння навчального матеріалу (за О.Майоровим) 

Творче застосування навчального матеріалу. 

Реконструктивне відновлення фактів. 

Обсяг знань. 

Творче застосування знань основної програми із залученням 

відомостей додаткового, просунутого рівня. 

Оперування на реконструктивному рівні знаннями основної 

програми. 

Рівень засвоєння знань (за З.Калмиковою) 



 120 

Підвищений (творчий) — глибоке, повне оволодіння 

програмовим матеріалом, наявність знань, що виходять за межі 

програми; можливість розв'язання задач-проблем підвищеної 

складності; поглиблене вивчення одного чи декількох предметів, 

розвиток активної позанавчальної творчості. 

Базовий (систематизований) — усвідомлене і міцне оволодіння 

програмовим  матеріалом (не виходячи чи частково виходячи за межі 

програми); мінімум змісту за визначеним предметом; доведення 
основних операцій до необхідного рівня автоматизації; розв'язання 

комбінованих і типових задач, розв’язання важких задач-проблем; 

необхідність деякої допомоги. 

Рівень навченості (за П.Третьяковим) 

Уміння вирішувати проблеми в рамках курсу і суміжних 

курсів за допомогою самостійної постановки мети і вибору програми 

дій. 

Глибоке знання системи понять, уміння вирішувати проблемні 

ситуації в рамках курсу. 

Перенос знань, уміння узагальнювати, застосовувати отримані 

знання в новій ситуації, ”переносити” у неї засвоєні раніше поняття і 

закономірності. Оригінальні підходи до вирішення запропонованих 
проблемних ситуацій, відповіді на будь-які поставлені запитання, 

розв'язування будь-яких прикладів і задач з даної теми. 

Розуміння матеріалу — наявність суттєвих ознак і зв'язків 

предметів і явищ, вичленовування їх із масиву несуттєвого на основі 

аналізу і синтезу, застосування правил логічного умовиводу, 

встановлення подібності й відмінності, причинно-наслідкових зв'язків, 

зіставлення з наявними знаннями. Уміння виявляються як закріплені 

способи застосування знань у практичній діяльності. Навички 

виявляються як уміння, доведені до автоматизму. 

Спосіб представлення матеріалу (за В.Юдіним) 

Відтворення й перенос системи понять (оцінювання, 
обговорення, міркування, порівняння). 

Застосування на практиці понять, отриманих теоретичних 

знань, розв'язування задач із використанням засвоєних законів і правил 

(пояснення, показ, інтерпретація, порівняння). 

Тип орієнтованої діяльності (за П.Гальперіним) 

Орієнтування на глобальні ознаки і властивості. Відбувається 

перенос знань у нові нестандартні ситуації. Психологічною основою 

цього типу орієнтування є механізм інсайту (осяяння, натхнення). 

Орієнтування на локальні ознаки, властиві групам подібних 

предметів. У зв'язку з необхідністю розрізнення, розмежування об'єктів 
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у групі включаються механізми зіставлення, протиставлення, 

порівняння — у кінцевому результаті аналізу і зворотного йому 

синтезу. 

Мотиви діяльності (за А. Марковою) 

Мотиви самоосвіти, навчально-пізнавальні мотиви, мотиви 

соціальної співпраці. 

Орієнтація на засвоєння способів здобуття знань (вибір дії), 

прагнення зайняти певну позицію у спілкуванні з оточуючими, дістати 
їхнє схвалення, відчуття зобов'язання, відповідальності. 

Загальні розумові здібності до засвоєння знань (за 

З.Калмиковою) 

1. Глибина розуму поєднується із гнучкістю (варіювання 

способів розв'язання задач, відсутність утруднень під час переходу від 

розв'язання задач одного типу до іншого). 

2. Легкість переключення, зміни способу дії сполучається зі 

стійкістю розуму. 

3. Висока усвідомленість розумової діяльності. 

4. Активний пошук нових знань, нових шляхів розв'язання 

задач, пошук оптимальних розв'язань. 

Сформованість основних якостей розуму: 
• висока активність, самостійність; 

• прагнення до інтелектуального напруження, до подолання 

труднощів; 

• легкість, швидкість і високий рівень узагальненості; 

• легкість виділення значеннєвих опор. 

Напруженість інтелектуальних сил (за В.Юдіним) 

Відтворення розумових операцій (аналіз, синтез, оцінка) і 

перенос способу дій з однієї галузі в іншу. 

Способи запам'ятовування: асоціації, перекодування, аналогія, 

схематизація, структурування. 

Застосування вирішення нових проблем (демонстрація 
використаних знань), конструювання основної програми, відтворення 

способу одержання фактів. 

Способи запам'ятовування: групування, виділення опорних 

пунктів, план, класифікація. 

Основні прийоми навчання (за В.Зайцевим, О.Гіном) 

1. Формування й удосконалювання складних умінь: 

• виконання творчих вправ — включення елементарних 

навичок до складних умінь; 
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• виконання контрольних вправ — тренувальних чи творчих — 

контроль сформованості елементарних навичок чи включення їх до 

складних умінь. 

2. Стандартне (алгоритмічне) застосування - використання 

правил, алгоритмів. Ознайомлювально-творче застосування. 

3. Творче застосування (тематичне узагальнення, предметне 

узагальнення, між-предметне узагальнення): 

• передбачення (антиципація) під час читання тексту; 
• аналіз проблемних ситуацій; 

• написання творчих рефератів; 

• дискусії і КВК, ”мозкова атака”, брейн-ринги; 

• розв'язання задач декількома способами, розв'язання задач з 

неповними даними; 

• розв'язання задач на внутрішньопредметні та міжпредметні 

зв'язки; 

• творчі лабораторні завдання; 

• самостійне чи групове виготовлення моделей і приладів. 

1. Поточне повторення Опитування на уроці. Повторення 

пройденого: 

• складання власного опорного конспекту за новим матеріалом; 
• складання серії контрольних запитань до вивченого на уроці 

матеріалу; 

• складання серії запитань, що доповнюють знання за новим 

матеріалом; 

• підготовка своїх прикладів до нового матеріалу; 

• опитування-підсумок (запитання, що спонукають до 

рефлексії уроку “Що на уроці було головним”, “Що було цікавим”, 

“Що нового сьогодні довідалися про себе”, “Чого навчилися”). 

Закріплення на уроці: коротке повторення нового матеріалу; 

перегляд матеріалу в підручнику; виписування тез; акцентування 

головного; акцентування взаємозв'язків у матеріалі; самостійна робота. 
2. Тематичне повторення (систематизуюче) - представлення 

інформації у стислому вигляді із наступним повторенням - найпростіші 

плани-опитувальники, таблиці, графіки, рисункові і схематичні 

згортки, структурно-логічні схеми, реферати. 

Види тематичного повторення: КОРТ (засвоєний зміст, 

пробіли у знаннях відповідного розділу чи програми окремої теми, 

незасвоєні навички), контрольна робота, залікове заняття з теми, 

колоквіум і семінар, бесіда й обговорення рефератів, КВК і ділова гра, 

використання аркушів взаємоконтролю - перелік запитань із теми, 

використання структурно-логічних схем. 
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Види повторення вивчених раніше тем: 

• ”Своя опора” – складання авторського опорного конспекту 

всієї раніше вивченої теми; 

• ”Повторюємо з контролем” – розробка списку контрольних 

запитань до всієї раніше вивченої теми; 

• ”Повторюємо з розширенням” – розробка списку запитань, 

відповіді на які дають змогу доповнити знання за всією раніше 

вивченою темою; 
• ”Перетинання тем” – підбір (чи придумування) своїх 

прикладів, задач, гіпотез, ідей, запитань, що пов'язують останній 

вивчений матеріал із кожною раніше вивченою темою. 

3. Підсумкове повторення. Види підсумкового повторення: 

• ”Взаємоопитування” – учні опитують один одного за 

базовими аркушами; 

• ”Фактологічний диктант” – провадиться за базовими 

запитаннями (5-7 запитань на варіант): 1-2 запитання на повторення з 

попередніх базових аркушів;  

• ”Релейна контрольна робота” - контрольна робота з текстів 

раніше розв'язаних задач; 

• ”Кожному - своя ділянка” - кожен учень одержує свій варіант 
контрольної роботи. 

4. Узагальнення: 

• понятійне (виділення загальних ознак, виділення суттєвих 

ознак, узагальнення за протиставленням); 

• узагальнення на рівні понять другого роду (об'єднання 

понять, використання аналогій); 

• тематичне узагальнення з використанням: одномірної 

класифікації, двомірної класифікації (таблиць), багатомірної 

класифікації (описової), матриць зв'язків; структурно-логічних схем; 

• узагальнення міжтематичні та міжпредметні. 

Механізм оцінювання (за С.Подмазіним) 
Оцінювання досягнутих результатів (рівень компетентності 

учнів). 

Оцінювання ефективності діяльності учнів (індивідуальна 

успішність їхнього наближення до позитивних результатів). 

Психолого-педагогічні критерії діагностики середнього й 

початкового рівня навчальних досягнень школярів 

Рівень навчальних досягнень (відповідно до документів 

МОН України) 

Середній (репродуктивний). Знання неповні, поверхневі. 

Учень відновлює основний навчальний матеріал, але недостатньо 
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осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний 

вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями 

навчальної діяльності. 

Початковий (рецептивно-продуктивний). Відповідь учня під 

час відтворення навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, 

обумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Рівень планованих результатів навчання (за В.Гузеєвим) 

Мінімальний (розв'язання задач, обов'язкового набору за 
зразком (шаблоном): формально-репродуктивний тип — формальні 

знання; сутнісно-репродуктивний тип — елементарні вміння. 

Мінімальний (поверхневе орієнтування). 

Рівень засвоєння навчального матеріалу (за О.Майоровим) 

Репродуктивне самостійне відтворення: формально-

репродуктивне (шаблонне); сутнісно-репродуктивне (алгоритмічна 

дія). 

Формально-репродуктивне: 

відтворення (за шаблоном). 

Обсяг знань 

Мінімальний обсяг змісту, засвоєний на репродуктивному 

рівні. 
Мінімальний обсяг змісту, засвоєний на рецептивно-

продуктивному рівні. 

Рівень засвоєння знань (за З.Калмиковою) 

Мінімальний (засвоєння «мінімальної норми» знань, 

оволодіння прийомами розв'язання основного кола типових задач, 

виконання нескладних вправ; окремі лакуни у знаннях, що виходять за 

межі «мінімуму»; під час розв'язання ускладнених типових задач 

потрібна допомога збоку). 

Низький (відсутність знань основного змісту програми – 

«мінімальної норми»; неуспішність з основних предметів). 

Рівень навченості (за П.Третьяковим) 
Розрізнення й запам'ятовування основних ідей курсу, виклад 

матеріалу відповідно до послідовності матеріалу у підручнику. 

Односкладовість відповідей, спроба вгадати правильну 

відповідь. 

Дізнавання матеріалу, його запам'ятовування без розуміння. 

Спосіб представлення матеріалу (за В.Юдіним) 

Формально-репродуктивний: відтворення понять (опис усний і 

текстовий). 

Сутнісно-репродуктивний: 
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розпізнавання понять (у вигляді ситуацій-задач, запитань), 

розв'язання типових задач. 

Формально-репродуктивний: усне відтворення понять. 

Сутнісно-репродуктивний: розв'язання типових задач. 

Тип орієнтованої діяльності (за П.Гальперіним) 

Орієнтування на одиничні, випадкові ознаки, властиві окремим 

об'єктам. Психологічний механізм ґрунтується на дізнаванні й 

пригадуванні. Перенос знань на інші об'єкти відсутній. 
Відсутність орієнтування (на знайоме правило, не бачить 

помилок, не може розповісти, як розв'язав задачу). 

Мотиви діяльності (за В.Юдіним) 

Формально -репродуктивний: виконання вказівки дорослих 

(учителя, батьків). 

Сутнісно-репродуктивний: прагнення одержати схвалення, 

високі бали, пізнавальний інтерес. 

Уникання покарання, внутрішнє небажання дитини здобувати 

знання, внутрішнє неприйняття дитиною шкільного соціуму. 

Загальні розумові здібності до засвоєння знань (за 

З.Калмиковою) 

1. Виділення як істотних перших ознак змішування понять, 
труднощі у формуванні змістових узагальнень. 

2. Схильність до шаблону, до звичних перебігів думки. 

3. Розумова пасивність. 

1. Поверхневість розуму (встановлення випадкових зв'язків, 

низький рівень їх узагальненості). 

2. Інертність розуму (схильність до монотонних, одноманітних 

дій, які не потребують інтелектуального напруження). 

3. Нестійкість розуму (труднощі орієнтації на ознаки, що 

входять у зміст чи поняття закономірності). 

4. Неусвідомленість розумової діяльності (не може розповісти, 

пояснити, не зауважує помилок). 
5. Наслідуваність розуму (прагнення копіювати, пошук 

допомоги, сліпота до помилок, придумування причин відхилення од 

виконання завдання). 

Напруженість інтелектуальних сил (за В.Юдіним) 

Формально-репродуктивний: 

• запам'ятовування (фіксування, заучування); 

• збереження матеріалу (короткочасне); 

• відтворення матеріалу (дізнавання, пригадування).  

Сутнісно-репродуктивний: 

• згадування, обмірковування, зіставлення, розрізнення. 
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• розрізнення, що викладається; 

• механічне запам'ятовування; 

• шаблонне мислення; 

• заучування; 

• короткочасне збереження матеріалу. 

Основні прийоми навчання (за В.Зайцевим, О.Гіном) 

1. Формування і засвоєння 

елементарних умінь: виконання попередніх колективних 
вправ; виконання вступних вправ (для теоретичного пояснення, для 

показу дій); виконання спробних вправ (профілактика помилок); 

виконання тренувальних вправ (доведення елементарних умінь до 

рівня навички). 

2. Осмислення: 

• використання операцій аналізу, синтезу, порівняння, 

протиставлення; 

• виявлення міжпонятійних зв'язків, їх характеру; графічна 

реєстрація зв'язків, застосування структурно-логічних схем. 

3. Усвідомлення: 

• показ, використання абстрактної наочності, демонстрація; 

• робота з термінами. 

Механізм оцінювання (за С.Подмазіним) 

Оцінювання особистісних якостей і дій (зусиль) учнів, що 

дають їм можливість досягати необхідних результатів чи, 

щонайменше, просуватися до них. 

(Сироватко О. //Психолог. –2002. - №19.) 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА КОНФЛІКТІВ  

ЯК НАПРЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА 

Проблеми профілактики і регуляції конфліктів у трудових 

колективах займають у нашому стрімкому і нестабільному сьогоденні 
суттєве місце і можливо тому привертають увагу фахівців у різних 

галузях знань. Практика подолання різноманітних конфліктів і 

розв’язання конфліктних ситуацій підтвердила важливу роль 

своєчасної і професійно проведеної психологічної експертизи 

конфліктів як засобу регулювання і запобігання конфліктів. 

Суттєвим і важливим тому є цілеспрямована підготовка 

спеціалістів до проведення психологічної експертизи конфліктів, 

формування професійної компетентності майбутнього фахівця [1] та 

рівня його професійного мислення [2; 3]. 
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Психологічна експертиза конфліктів найчастіше виступає як 

найважливіша складова конфліктологічної експертизи [3], або ж як 

самостійний за змістом і технологіями вид професійно-психологічних 

завдань, а в останні роки – і як напрям професійної діяльності 

практичного психолога [3]. Базується психологічна експертиза на 

поняттях конфліктології як інтегративної галузі знань [3; 4; 5; 6], на 

теорії експертного аналізу і організації експертних знань, на принципах 

глибинної психології і психології управління, закономірностях 
психологічного аналізу і прийняття ефективних рішень. 

Ефективність психологічної експертизи конфліктів тісно 

пов'язана і в значній залежить від: кваліфікованості і чіткості 

проведення всіх стадій експертизи; глибинності і гнучкості 

психологічного аналізу конфліктів і конфліктних ситуацій; 

адекватності використовуваних технологій та якості їх впровадження; 

відповідальності у підборі експертів та узгодженості їх оцінок, тощо. 

Значне місце займає своєчасний психологічний аналіз 

конфліктів та особливостей їх розвитку, визначення тенденцій у 

схильності особистості або групи до ескалації чи, навпаки, до 

продуктивного розв’язання конфлікту і утворення партнерських 

відносин, психологічної готовності конфліктуючих сторін до діалогу, 
співпраці, пошуку альтернативних рішень [7]. 

Психологічна експертиза конфліктів зумовлює постановку 

професійно-важливих цілей діяльності і розв’язання специфічних 

професійно-психологічних завдань, а саме: 

1) проведення експертного психологічного аналізу конфлікту 

та його змісту з обов'язковим визначенням – кваліфікацією конфлікту, 

його виду, гостроти, особливостей стадії, діапазону та ступеня 

розгорнутості конфлікту тощо. Відзначимо, що як гострі, так і хронічні 

конфлікти і конфліктні ситуації мають свою специфіку у визначенні 

психологічного змісту конфлікту і прогнозуванні перспектив його 

ескалації або конструктивного розв’язання. Так, наприклад, хронічні 
конфлікті більш властиві складним і захаращеним сімейним ситуаціям, 

з наявністю, наприклад, невідрефлексованих комплексів і наслідків 

дитячих психотравм дитинства. Гострі конфлікти у діловій сфері 

нерідко пов'язані як з невмінням конструювати ділові, відкриті і чіткі 

стосунки, так і з недостатньою культурою поведінки, з 

несформованістю у особистості умінь конструктивного розв’язання 

проблем; 

2) визначення психологічних особливостей всіх компонент 

формули конфлікту (проблема, конфліктна ситуація, учасники, 

інцидент) з встановленням не тільки видимої проблеми конфлікту, але 
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й глибинної проблеми та її психологічного змісту і чинників, з 

встановленням як явних учасників конфлікту, так і неявних або 

прихованих. Важливим є складність і багатоаспектність проблеми 

конфлікту, наявність багатьох проблем і визначення насамперед тієї, 

яка є психологічно первинною, а також тих проблем, які не дивлячись 

на їх гостроту, є вторинними. Суттєве місце займає психологічний 

аналіз і оцінка потенціалу конфлікту, що тісно пов'язаний з 

потенціалом конфліктогенності (часників конфлікту, кількістю 
противників і опонентів у колі учасників, їх схильності до ескалації 

конфліктогенів і інцидентів тощо; 

3) визначення ступеня конфліктогенності особистості, групи, 

стилю керівництва, стилю спілкування і прогностичних факторів 

потенційного виникнення подальших конфліктів. Суттєве місце тут 

займає експертиза конфліктогенів, що використовуються особистістю, 

їх зміст, ситуативність або сталість, схильність групи чи колективу до 

одного й того ж типу конфліктогенів, що вже само по собі вказує на 

зміст проблеми конфлікту (первинний і вторинний, глибинний). 

Важливим є і визначення мети і функції конфліктогенів – з метою 

психологічного захисту, для зняття напруги чи роздратованості, 

поганого настрою чи самопочуття тощо. 
4) психологічну оцінку конфлікту з прогнозуванням 

перспектив його самостійного або несамостійного розв’язання, шляхів 

психопрофілактики його розвитку та психокорекції. Суттєве місце тут 

займає усвідомлення і узагальнення всіх наслідків експертизи. На цій 

базі насамперед визначаються шляхи і засоби психопрофілактики 

конфліктогенів, психогігієнічна і психокорекційна робота з найбільш 

конфліктогенним учасником конфлікту або групою. 

Психологічна експертиза конфліктів в її професійному 

виконанні практично завжди супроводжується або ж переходить у суто 

перетворюючу, корекційну діяльність практичного психолога чи 

узгоджену цілеспрямовану спільну діяльність міждисциплінарної 
групи різнопредметних спеціалістів з використанням сучасних засобів і 

технологій. 

Значне місце у визначенні змісту, оцінці і вирішенні 

конфліктів займає психологічна експертиза конфліктогенів 

спілкування, які виступають специфічним показником рівня, змісту, 

напруги і патогенності конфліктів. Відомо, що більше ніж 80% 

конфліктів виникають поза бажанням учасників, і виникають вони 

насамперед через особливості людської психіки, через недостатню 

культуру спілкування, або ж через відсутність цієї культури, що 

нерідко передається шляхом виховання наступним поколінням. 
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Більшість людей або ж не знає про конфліктогени спілкування, або ж 

не надає їм значення, і навіть не може здогадуватися, що визвало 

конфліктну реакцію, а потім і конфлікт – усього лише погляд, поза, 

невдала фраза, що впала на тривожний, травмований і тому 

сприятливий грунт. 

Конфліктогенами називаються всі вербальні (наприклад, слова, 

дії) та невербальні (наприклад, бездіяльність, байдужість, презирство) 

компоненти поведінки особистості чи групи, що сприяють виникненню 
і ескалації конфліктів. Конфліктогени, з одного боку – це чинники і, 

водночас, показники не тільки реальних і так званих поточних 

конфліктів, але й потенційних конфліктів і, в цьому контексті, є 

”носіями” конфлікту і потенціалом конфліктогенності особистості, 

групи і колективу. З другого боку, типові конфліктогени поведінки, що 

впливають на спілкування і задають рівень його напруги, замкненості і 

недоброзичливості, завжди надають інформацію для роздумів й 

спостережень. Це, в свою чергу, виступає суттєвим компонентом 

постановки психологічного діагнозу і показником ”больових місць” 

особистості чи групи, а тому – психологічний аналіз конфліктогенів та 

їх оцінка дозволяє кваліфікованому спеціалісту визначити 

”проблемний простір”, зібрати психологічний анамнез і провести 
більш обґрунтовану психологічну експертизу, а також спрямувати 

напрямки подальшої регулятивної і корекційної роботи. 

Практика психологічного аналізу і експертизи конфлікгогенів 

дозволяє виділити і узагальнити групи типових конфліктогенів за 

різними напрямами класифікування: конфліктогени спілкування та 

конфліктогени особистості (за спрямованістю і глибинністю); значущі 

та незначущі (за значущістю для особистості); активні (слова, дії, 

ворожі погляди і пози) та пасивні (пасивність, байдужість, 

ігнорування) (за проявом у поведінці); вербальні та невербальні (за 

особливостями використовуваних засобів); стабільні (суто особистісні) 

та ситуативні (за сталістю); первинні та вторинні (за участю в ескалації 
конфліктів); конфліктогени-проекції та конфліктогени-захисти (за 

психологічним змістом і глибинністю) тощо. 

Визначаються і типові конфліктогени за змістом: 1) вербальні 

образи всіх видів; 2) образливі прізвиська; погрози, що завжди 

породжують страх, образу, ворожість і захист підручними і 

посильними засобами; 3) накази, коли нам показують владу над нами і 

над іншими. Суттєвим при цьому є те, що іноді люди позитивно і 

зовсім неконфліктно реагують, коли те ж саме дозволяють з іншими, 

але не з ними, і це заспокоює і не виступає для особистості 

конфліктогеном; 4) негативна оцінка та необґрунтована критика, яка 
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завжди викликає образу, порівняння і суперництво; 5) звинувачення та 

закидання всіх видів; 6) глум, кепкування та знущання; 7) 

поблажливість; 8) хвастливість, яка практично завжди особливо у 

людей з невідрефлексованими психотравмами дитинства чи з 

зниженою самооцінкою викликає роздратування, а іноді – і заздрощі; 

9) безапеляційність, надмірна самовпевненість; 10) необґрунтовані 

узагальнення та спрощення; 11) приховування значущої або важливої 

інформації; 12) нав'язування своїх порад, коли їх не чекають і не 
потребують; 13) підвищення голосу та перебивання співрозмовника чи 

опонента; 14) порушення етики (особистісної, комунікативної, 

професійної, ділової, авторської, рольової); 15) маніпулювання (з 

метою отримання бажаного тільки для себе і за використанням іншої 

людини); 16) допитування; 17) порівнювання і нав'язування іншим 

конкурентних відносин. 

Типовими і специфічними реакціями людей на конфліктогени 

виступає специфічний зворотний зв'язок, заражуваність, ескалація, 

підсвідоме чи навіть усвідомлене продукування наступних 

конфліктогенів, що найчастіше супроводжує практично всі конфліктні 

ситуації і завжди викликає інциденти. На конфліктоген в більшості 

випадків люди відповідають ще більшим, значнішим, сильнішим 
конфліктогеном. Тобто конфліктоген – це явище сугубо «комунальне», 

непродуктивне, відволікаюче особистість і колективи від 

продуктивного розв’язання проблем, яке невротизує і деструктурує 

спілкування і життєдіяльність. Можливо тому проблема позбавлення 

від конфліктогенів поведінки і спілкування, формування у особистості 

”імунітету” до непринципових, беззмістовних або так званих 

”комунальних” конфліктогенів, привертає увагу багатьох спеціалістів 

як у нас, так і за кордоном [7; 8; 9; 10; 11; 12]. 

Психологічна експертиза конфліктогенів практично завжди 

надає матеріал для обговорення і усвідомлення конфліктогенів як 

поширеного засобу ескалації конфліктів, стимулює процеси 
профілактики конфліктів, а також їх регуляції з спрямованістю у 

позитивне і конструктивне річище. Таким чином, психологічна 

експертиза конфліктогенів виступає як необхідна і обов'язкова 

складова психологічної експертизи, а за запитом і як самостійна 

професійна діяльність спеціально підібраних і високо професійних 

експертів в галузі практичної психології, що володіють ”проблемним” 

простором визначених для експортування конфліктів (проблеми 

виховання, сімейні взаємини, наукові дискусії, ділові конфлікти тощо). 
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Психологічна експертиза конфліктогенів може вже сама по 

собі сприяти розвитку рефлексії особистості, і, в цілому, психологічній 

просвіті особистості, що створює умови щодо: 

1) запобігання використання конфліктогенів у спілкуванні; 

2) покращення сфери спілкування і оволодіння культурою 

спілкування і поведінки; 

3) самовдосконалення особистості і своєчасної децентрації 

егоцентризму, позбавлення особистості від агресивності і схильності 
до маніпулювання, підвищення самооцінки і поваги до себе і до інших; 

4) підвищення стресоусталеності і формування толерантності 

до фрустрацій, ”імунітету” на ситуативні конфліктогени; 

5) формування у особистості умінь усвідомлювати чужі 

(насамперед, значущі для себе) і свої конфліктогени. 

Важливе місце у забезпеченні ефективності психологічної 

експертизи має професійний рівень експертів, їх психологічна 

готовність до діалогу, співпраці і міждисциплінарної діяльності, до 

узгоджених думок і розуміння іншого [7], обізнаність експертів у 

проблемному ”просторі” конфлікту, наявність у експертів досить 

розвиненої професійної рефлексії [13]. Ступінь сформованості 

професійної рефлексії, взаємозалежність і гнучкість рефлексивних 
процесів, що забезпечують рівень самоорганізації професійного 

мислення, рівень функціонування когнітивних, операціональних і 

емоційних компонентів професійного і компетентного розв’язання 

завдань психологічної експертизи конфліктів. 

Особливе місце у ефективному розв’язанні професійно-

психологічних завдань з подальшого розв’язання конфліктів, 

базуючись на результатах психологічної експертизи, займає 

обґрунтованість і компетентність експертного аналізу, чітке і адекватне 

кваліфікування конфлікту та конфліктогенів, адекватність прогнозів і 

результатів психологічної експертизи. Однією з найважливіших 

проблем є проблема професійної підготовки психологічних кадрів для 
проведення експертизи конфліктів та спеціальна підготовка 

контингенту трудових колективів, управлінців всіх рівнів до 

необхідності проведення своєчасної і кваліфікованої експертизи 

конфліктів не тільки для розв’язання вже існуючих конфліктів, але й 

для подальшого їх запобігання і в цілому для оздоровлення 

психологічного клімату в групах, колективах. 
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ГІПОТЕТИЧНА ПОБУДОВА МОДЕЛІ  

АДАПТИВНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТНІХ 

ІННОВАЦІЙ 

Освіта – одна з найголовніших стратегічних галузей розвитку 

країни. В ній зосереджено базовий потенціал майбутнього. Із зміною 

соціальної системи виникла об'єктивна потреба привести освіту у 

відповідність до сучасних і перспективних запитів суспільства. Це 

сприяло масштабному розгортанню інноваційного процесу в освіті. 

Метою статті є аналіз побудови моделі адаптивної експертної 

системи для дослідження освітніх інновацій, освітніх систем, що 
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застосовуються, або їх впровадження передбачається у навчально-

виховних закладах України. 

В освітньому інноваційному процесі сьогодні спостерігаються 

дві тенденції. Перша – це прагнення впроваджувати інновації, майже 

не турбуючись за якість та рівень їх компетенції у вирішенні 

проголошених освітньою реформою актуальних проблем і не 

зосереджуючись на наслідках інтеграції інноваційного продукту з 

усталеною системою, що більше відповідає природі хаотичного. Друга 
– спрямованість на відповідність впроваджуваної інновації 

стратегічним освітнім завданням, що можливе за умов розуміння 

освітніх цілей, вивчення загальних і суб'єктивних закономірностей 

перебігу інноваційного освітнього процесу та механізмів управління 

ним. Останнє маловивчене і недостатньо розроблене для практичного 

використання. 

Експертиза є однією з основних складових управління 

інноваційним освітнім процесом, значущим елементом механізму 

впровадження визначеної стратегії розвитку загальної середньої освіти 

чи її компонентів. Виконання експертизою такої місії потребує 

розробки відповідної експертної системи. Вивченням проблем 

побудови різних типів і видів експертних систем займається 
експертологія, що визначає методологічні основи експертизи, 

закономірності побудови експертних систем, моделей, їх структури; 

розробляє інструментарій оцінювання тощо. Сучасні методологічні 

підходи до педагогічної та психологічної експертиз розробляють 

М.Г.Алексєєв, Ю.М.Швалб, Г.О.Штемпель та ін. Відповідно до 

визначених вченими методологічних засад психолого-педагогічної 

експертизи побудовано чимало освітніх експертних систем, але кожна 

з них, прагнучи до найбільшої повноти і точності, використовувала 

лише одну-дві з можливостей експертизи: діагностика чи інтерпретація 

результатів. Наприклад, розроблено експертизу освітніх проектів 

(М.М.Князєва), експертизу на засадах діагностики (А.І.Підласий, 
В.Н.Шамардін), експертизу результатів (Г.Г.Азгальдов, 

В.С.Черепанов). Можливості (обмеженість чи перспективи) експертної 

системи закладаються ще на стадії її розробки: визначення складових, 

їх обсягу, спрямованості дії технології. 

Проаналізувавши розроблені й опубліковані експертні освітні 

системи, визначивши їх сильні і слабкі структурні позиції, можна 

розпочати гіпотетичну побудову такої експертної системи, яка б 

задовольнила різні функціональні умови. Назвемо її умовно 

«адаптивна експертна система». Чому адаптивна? її можливості мають 

простягатися на різноманітні педагогічні об'єкти (процеси, явища, 
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педагогічні продукти, системи тощо) у декількох векторних площинах 

дослідження – діагностики, інтерпретації, прогнозу, – що стосуються 

проекту, процесу його здійснення, отриманого результату, але за умов 

компактності і гнучкості самої системи, її здатності до постійного 

вдосконалення бази знань (поширення, побудова певних класифікацій). 

Щоб розробити таку систему, необхідно спочатку розібратися в 

основних поняттях, структурних складових, завдяки яким створюється 

і діє експертиза. 
По-перше, будь-яка експертиза – це система. Система (від 

грецької – ціле, складене з частин, поєднання) – множина елементів, 

що знаходяться у відношеннях і зв'язках одне з одним та відтворюють 

певну цілісність, єдність. А експертиза складається із структурних, 

логічно взаємопов'язаних елементів, починаючи з формулювання мети 

експертизи, визначення її завдань і завершуючи експертним 

висновком. Інший погляд на системність експертизи – це взаємозв'язок 

сутнісної змістової сторони (база знань, експертний висновок) з 

операційною (методика здійснення дослідження, методи обробки 

даних). 

По-друге, структура експертної системи (ЕС) і кількість 

елементів залежать від її типу. Прагнучи до більшої достовірності 
експертного дослідження, вчені розробляли різні види ЕС, що 

належать до загальновідомих типів. Умовно їх можна поділити на дві 

великі групи: ”м'яка” (суб'єктивна) і ”жорстка” (технологічна). М'які 

експертні системи традиційні для педагогіки. Вони ґрунтуються на 

процедурно-особистісній основі. Головним у такому типі експертизи є 

збирання і обробка експертних висновків декількох експертів для 

визначення остаточної оцінки. 

Подаємо структуру ЕС цього типу: підготовчий етап 

(прийняття рішення про проведення експертизи; формування робочої і 

технічної груп; складання плану-графіка проведення експертизи); 

діяльність робочої групи; розробка допоміжних матеріалів; визначення 
процедури експертизи; формування експертної комісії; робота 

експертної комісії; робота технічної комісії; заключний етап роботи 

експертної комісії; експертний висновок (В.С.Чшанов, В.М. 

Полонський, В.С.Грібов, М.Н.Скаткін, С.Л.Братченко та ін.). 

”Жорстка” експертна система прийшла в педагогіку з технічної 

галузі, що характеризується чіткими знаннями, які без особливих 

труднощів можна представити як комп'ютерну програму. Педагогічна 

галузь оперує нечіткими знаннями, тому розробка такої ЕС вимагає від 

розробника глибоких знань з різних педагогічних і психологічних 

дисциплін для формування експертної бази знань. В педагогіці відомі 
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такі структури (алгоритми) цієї ЕС: база знань (ідентифікація предмета 

експертизи із знаннями бази; відбір основних знань предмета 

експертизи; формалізація основних знань), оцінка предмета експертизи 

(методики оцінювання), механізм висновку (принципи і правила 

технологічної обробки знань). Такий тип експертної системи лише на 

перший погляд простіший. Для досягнення високого ступеня 

об'єктивності необхідне точне дотримання визначених кроків, причому 

неможливо змінити їх послідовність, замінити показники, параметри 
на інші чи змінити їх кількість тощо. Визначення експертної оцінки 

має суто технологічний характер. У ній діє така закономірність: чим 

точніша база знань, тим достовірніша експертна оцінка. Прикладом 

цього типу експертизи в педагогіці можуть бути комп'ютерні експертні 

програми (І.П.Підласий, А.І.Підласий). 

Очевидно, що кожен з цих типів експертних систем 

відрізняється структурно і має свої сильні і слабкі сторони. ”Жорстка” 

(технологічна) ЕС може діяти лише за чітко визначеною базою знань, 

аналізує лише фактичні дані, не розраховує можливі варіанти за 

певними припущеннями (не моделює припущення). Але економічні 

витрати значно менші, гарантована відсутність суб'єктивності 

експертної оцінки. У ”м'якому” типі ЕС висновок цілком залежить від 
фахового рівня і досвіду експерта й інколи – від прихильності експерта 

до автора чи предмета експертизи. 

Перша особливість дає змогу розглянути предмет експертизи з 

різних боків і рівнів пізнання, особистісного досвіду експертів. Але 

існує небезпека надання експертному висновку суб'єктивного відтінку, 

що може призвести до хибної оцінки або до авторитарного рішення. 

Тому виникає потреба у розробці такої ЕС, яка б увібрала в себе сильні 

сторони обох типів, розповсюджувалась в оцінюванні на проекти, 

процес та результат експерименту чи впровадження педагогічного 

продукту, мала гнучкі параметри і показники, багатовимірну 

технологію оцінювання. Перевагою «м'якого» типу ЕС є знання і 
досвід експертів з предмета дослідження. А в «жорсткому» типі ЕС 

сильною стороною є її об'єктивність, точність оцінювання. 

Для ЕС важливо, щоб в одному типі експертизи існувала не 

одна з функцій (інтерпретації, діагностування або прогнозування), а всі 

три у логічній послідовності – діагностування, інтерпретації, 

прогнозування. Вони діятимуть залежно від мети експертизи та її 

предмета або ж як етапи здійснення експертного дослідження. До того 

ж для створення адаптивної експертної системи (”м'яка” ЕС + 

”жорстка” ЕС, але не просто їх сума) необхідно, щоб база знань була 

не стільки необмежене широкою, скільки чітко класифікованою і 
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варіативною. Під варіативністю у даному випадку ми розуміємо різні 

види знань ЕС, які підпадають під один і той самий індекс у 

класифікації бази знань. Отже, логічно назвати таку експертну систему 

адаптивною. Вона має працювати за принципами синергетики, 

науковості, об'єктивності, діагностичності, прогностичності, гнучкості, 

моделювання, що взаємопов'язані і доповнюють один одного. Так, 

принцип синергетики спонукає до об'єктивності. А принцип науковості 

важливо розуміти через синергетику понять в педагогічній галузі та 
інших суміжних науках. Принципи об'єктивності, синергетики тісно 

пов'язані з принципами діагностичності і прогностичності. 

Синергетичність реалізується у поєднанні різних суміжних галузей 

наук (психологічних, медичних, природничо-наукових, суспільних, 

гуманітарних тощо) для об'єктивної оцінки предмета експертизи. Їх 

призначення – поглибити, доповнити процес дослідження. Розглянемо 

принципи для адаптивної експертної системи. 

Принцип об'єктивності забезпечується всебічним вивченням 

предмета експертизи, відповідним добором параметрів і показників, 

правильно підібраною методикою чи декількома методиками 

обчислення отриманих даних. Якщо результати обчислення різних 

методик збігатимуться, це свідчитиме про об'єктивність оцінки. 
Принцип науковості має на меті застосування наукових знань 

про предмет експертизи. Визначивши, якій науковій теорії (парадигмі) 

відповідає предмет експертизи, простіше буде розібратися в 

адекватних йому параметрах і показниках оцінки. Крім цього, принцип 

науковості може реалізуватися безпосередньо в предметі експертизи. 

Від того, які додаткові знання з інших галузей задіяні в ньому, 

залежатиме науковий підхід до оцінки з різних галузевих позицій. 

Експертна система має передбачати наслідки від застосування 

предмета експертизи, можливість його адаптації до наявних умов. 

Принцип діагностичності має бути закладений в експертну систему і 

працювати вже на етапі ідентифікації предмета експертизи. Це означає, 
що в ЕС необхідно закласти можливий допустимий мінімум негатива і 

позитива для предмета, що оцінюється. 

Принцип прогностичності характеризує не тільки завдання 

ЕС, але і його стратегічну функцію: експертиза має відповісти на 

запитання, наскільки її предмет відповідає освітнім цілям, наскільки 

він перспективний у своєму розвитку тощо. Цей принцип розширює 

межі традиційної експертизи. 

Принцип гнучкості передбачає гнучкий добір параметрів і 

показників для оцінювання предмета експертизи, оскільки стандартний 
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набір цих елементів ЕС звужуватиме експертну оцінку, а відтак не 

досягатиме об'єктивності. 

Перевірка експертної оцінки може здійснюватись кількома 

способами: перехресною методикою оцінювання, здійсненням 

локального експерименту, моделюванням. Моделювання дозволяє 

наочно переконатись в об'єктивності експертної оцінки, тому цей 

принцип має бути закладено в адаптивну ЕС. Як бачимо, визначені 

принципи супроводжують ЕС через увесь її цикл. 
Під адаптивною ЕС автор розуміє технологічну систему, що 

забезпечуватиме максимально продуктивний і гнучкий процес 

взаємодії між предметом експертизи (з наявними та прихованими 

характеристиками) та її структурними елементами відповідно до 

заданих умов і цілей, а також забезпечуватиме повну і об'єктивну 

оцінку. Для досягнення цього необхідно обґрунтувати структурні 

складові експертизи, їх змістове наповнення і змоделювати взаємодію з 

предметом експертизи. 

Ми погоджуємося з авторами технологічних ЕС, які визначили 

першою структурною складовою базу знань (інакше – банк знань). Від 

чого залежатиме її наповнення в адаптивній ЕС? По-перше, від 

функцій, що в ній закладені (діагностування, інтерпретації, 
прогнозування). По-друге, банк знань ЕС має бути доповнений змістом 

нових освітніх концепцій, підходів (неперервність, гуманістичність, 

креативність тощо), педагогічних категорій, що відбивають сучасний 

стан розвитку педагогічної науки та практики (напрями змісту та 

основний зміст освіти, навчання, виховання, управління; їх форми, 

технології, класифікації методів, прийомів і їх основні характеристики 

тощо). По-третє, від складових сучасних освітніх концепцій, теорій, які 

відбиваються в освітніх і педагогічних парадигмах. 

Педагогічна наука, на відміну від природничих і технічних, 

оперує неточними знаннями, а це означає, що експертну інформацію 

важко ідентифікувати лише за якимось одним показником. Проте вже 
сьогодні можна розробити банк знань, в основі якого – класифікація 

освітніх інновацій, розроблена автором. Пригадаємо її. Для 

ідентифікації нового, на нашу думку, необхідно знати, до якої освітньої 

парадигми належить продукт експертизи. В теорії педагогіки їх 

чотири: традиційна (авторитарна), маніпулятивна, гуманістична 

(особистісно зорієнтована), комп'ютерно-інформаційна 

(О.В.Бондаревська, А.П. Каліцька, Б.Г.Корнєтов, М.П.Карпенко, 

А.М.Новіков та ін.). Таким чином, основу загальної класифікації банку 

знань адаптивної ЕС графічно можна уявити у вигляді квадрата, кожна 

із сторін якого – це парадигма. Для створення цієї класифікації ми 
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використовували принцип таксономії – класифікації і систематизації 

основних знань про педагогічні інновації та їх ієрархічну побудову за 

вагомістю, який відповідає адаптивній ідеї ЕС. 

Далі для кожної парадигми визначаємо вектор руху, обсяг 

знань з метою подальшої ідентифікації та більш об'єктивної інформації 

про предмет дослідження. Перший шар у векторному напрямку – 

ідентифікація за педагогічною категорією (навчання, виховання, 

управління). Другий шар – ідентифікація змісту (компоненти для 
моделі (системи); змісту освіти, навчання, виховання, управління; 

методів, прийомів, педагогічної техніки). Третій – ідентифікація 

форми (модель освіти, навчання, виховання, управління; технологія, 

зміст навчання, виховання, управління; методи, прийоми, педагогічна 

техніка). Четвертий шар – ідентифікація мети інноваційного продукту 

і відповідність її освітній меті. На схемі ці вектори показані у вигляді 

шарів піраміди від основи до вершини. Кожну з парадигм можна 

поповнювати теоріями навчання, виховання, управління (їх 

специфічними ознаками), а також визначати рівень новизни через 

ідентифікацію складових парадигм і науково-педагогічних теорій. 

Також кожний з цих напрямків може поповнюватись новими 

даними, за рахунок яких банк знань розширюватиметься й 
уточнюватиметься. Таким чином, банк знань виконує функцію 

ідентифікації предмета експертизи, виокремлення сукупності знань про 

нього для здійснення подальшої експертної процедури. Саме він 

відповідає за об'єктивність інформації та цілісність уявлення про 

предмет експертизи. 

На основі банку знань (загальної класифікації) створюється 

наступний блок експертної системи – класифікаційна база параметрів: 

основних характеристик, властивостей процесу або явища (предмета 

експертизи). У цьому блоці може бути декілька класифікаційних 

векторів. Це необхідно для того, щоб унеможливити помилки і 

визначити не тільки загальні параметри предмета експертизи, що 
лежать на поверхні, а й ті, що мають прихований характер. Здійснення 

такого підходу потрібне для подальшого моделювання параметрів і 

визначення їх впливу на запланований результат, 

Етапи експертизи (діагностування, інтерпретації, 

прогнозування) матимуть свій рівень ідентифікації у банку знань. 

Якщо на етапі діагностування необхідно розпізнати предмет 

експертного дослідження, його можливі характеристики, то це буде 

відповідати І розпізнавальному рівню банку знань. На етапі 

інтерпретації (II рівень банку знань) важливо не тільки розпізнати 

основні параметри, але й визначити змістові характеристики, 
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змоделювати результати застосування предмета експертизи. На етапі 

прогнозування використовуватиметься база знань III рівня – до усього 

додаватиметься завдання моделювання результатів предмета 

експертизи за векторами дій. 

Для кожного з цих етапів найвагомішим залишається процес 

оцінювання: використання методик, за допомогою яких можна 

визначити ступінь доцільності, новизни, економічності та інших 

параметрів. Сьогодні в педагогічній експертизі широко 
використовуються кваліметричні, статистичні методики оцінювання 

(Г.Г.Азгальдов, Г.В.Єльнікова, Б.Г.Литвак, К.Нейлор, В.Н.Шамадрін, 

Е.В.Яковлев). Для адаптивної ЕС важливо розробити відповідний 

механізм й алгоритм оцінювання, щоб вони відповідали етапам 

експертизи, максимально враховували принцип об'єктивності, могли 

визначити як одиничний показник якості, так і комплексний та 

інтегрований. Методику оцінювання ще необхідно розробити з 

урахуванням характеру експертної системи, її можливостей. 

Отже, вимальовується певна архітектура адаптивної 

експертної системи, яка складається з трьох етапів експертизи, банку 

знань для кожного з етапів, механізму та алгоритму оцінювання. 
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Додаток 16 

 

КОРОТКИЙ ТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК 

 

Експерт – 1) досвідчена особа, яка запрошується в спірних  

або важких випадках експертизи; 2) фахівець, який дає висновок при 
розгляді певного питання. 
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Експертиза – дослідження і розв’язання за допомогою 

досвідчених людей якого-небудь питання, що вимагає спеціальних 

знань, наприклад, педагогічна, психологічна, лікарська, бухгалтерська, 

судово-психологічна та інші  експертизи. 

Експертиза психологічна – залучення фахівців-психологів для 

розв’язання питань в практиці судово-слідчих органів, органів охорони 

здоров'я, соціального забезпечення, освіти і працевлаштування. 

Експертна оцінка – мотивована експертна думка. Можливі 
індивідуальні, групові і колективні експертні оцінки. Індивідуальні 

оцінки можуть бути отримані за допомогою рангової, бальної і парної 

оцінок. 

Метод групових експертних оцінок (колективна експертна 

оцінка, метод ”Дельфі” О.Хелмера) застосовується для прийняття 

важливих експертних висновків. Для отримання узагальненої думки 

експертів, перевірки узгодженості використовують коефіцієнт рангової 

кореляції Ч.Спірмена або коефіцієнт конкордації. 

Експертна система – система штучного інтелекту, яка 

включає базу знань з набором правил і механізмів висновку, що 

дозволяє на підставі правил і фактів, що представляються 

користувачем, розпізнати ситуацію, поставити діагноз, сформулювати 
рішення або дати рекомендацію для вибору дії. Знання експертів є 

джерелом формування баз даних. 

Експертний висновок – документ, що відображає результаті 

експертної оцінки. 

Експертний метод – комплекс логічних і математичних 

процедур, спрямований на отримання від експертів інформації, її аналіз 

і узагальнення з метою підготовки і прийняття компетентного рішення. 

Суть методу полягає в проведенні експертами аналізу проблеми з 

якісною і кількісною обробкою результатів індивідуальних експертних 

оцінок. 

Етапи експертної оцінки – взаємозв'язані між собою 
процедури, за допомогою яких реалізується експертний метод. 

Початковий етап включає визначення мети і завдань, які повинні бути 

розв’язані експертами, ступінь відповідальності і права робочої групи, 

термінів проведення експертизи, підбір експертів для проведення 

експертизи, визначення їх компетенції. Наступний етап – 

найважливіший заключний етап експертної оцінки, що забезпечує 

основу для компетентного рішення. 

Ситуація експертизи – ситуація, коли суб'єкт змушений 

пройти діагностичні процедури (наприклад, визначення рівня 

психічного розвитку людини, причин девіантної поведінки підлітка, 
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професійної придатності тощо) у зв’язку з запитом на проведення 

експертизи. 

Статус експерта – сукупність прав і обов'язків, 

повноваження і відповідальність експерта. 
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

Види експертиз 

Вимоги до експертної діагностики 

Експертиза 

Експертиза інновацій в освіті 

Експертиза професійної діяльності вчителя 

Експертиза навчальної діяльності школяра 
Експертиза уроку 

Експертна оцінка 

Експертна система 

Експертна ситуація 

Експертне знання 

Експертний аналіз 

Експертний висновок 

Експертологія 

Конфліктологічна експертиза 

Принципи експертного аналізу 

Психологічна експертиза 

Психолого-педагогічна експертиза  

 сформованості мотивів навчання учня 

 навчальних умінь 

 емоційної сфери школярів 

 вольового компоненту навчальної діяльності 

 професійної діяльності педагога 

 навчальної діяльності вчителя 

 виховної діяльності вчителя 

 оцінної діяльності вчителя 

 педагогічних умінь та здібностей вчителя 

 професійних та особистісних характеристик учителя 
Спеціальні знання 

Ставлення до навчання 

Типи експертиз 

Умови успішності психолого-педагогічної експертизи 

Функції психолога-експерта 
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