
Додаткова предметна спеціальність - 014.02 Середня освіта. Мова та література (німецька)



2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Дисципліна «Психолого-педагогічна (діагностична) практика у закладах середньої 

освіти» є складовою обов’язкової частини дисциплін професійної підготовки фахівців 
першого (бакалаврського) освітнього рівня за спеціальністю 014 Середня освіта за 
освітньо-професійною програмою Англійська мова і література. 

Пререквізити – психологія, педагогіка, вступ до спеціальності. 

Кореквізити – навчально-виховна практика у закладах середньої освіти. 

Відповідно до проекту Стандарту вищої освіти із зазначеної спеціальності та 

освітньої програми дисципліна має забезпечити: 

компетентності: Здатність працювати в команді. Здатність застосовувати знання 

у практичних ситуаціях. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). Здатність 

до пошуку ефективних шляхів мотивації дитини до саморозвитку (самовизначення, 

зацікавлення, усвідомленого ставлення до навчання). Здатність до забезпечення охорони 

життя й здоров’я учнів (зокрема з особливими потребами) в освітньому процесі та 

позаурочній діяльності; 

програмні результати навчання: Знати закономірності розвитку особистості, 

вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних стосунків. Знати й 

розуміти особливості навчання різнорідних груп учнів, застосовувати диференціацію 

навчання, виявляти особливі потреби учнів та організовувати освітній процес відповідно 

до них. Володіти формами та методами виховання учнів в освітньому процесі ЗЗСО, 

засобами мотивації учнів до саморозвитку (самовизначення, зацікавлення, усвідомленого 

ставлення до навчання). Створювати психологічно безпечне й комфортне освітнє 

середовище, застосовувати методики виявлення булінгу серед учнів та протидіяти йому, 

організовувати співпрацю учнів  та комунікацію з їхніми батьками. Цінувати різноманіття 

та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності  принципами толерантності, 

діалогу й співробітництва. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

самонавчання та вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності. Формувати основи здорового способу життя; забезпечувати фізичне і психічне 

здоров’я учнів, здатність до адаптації та дії в новій ситуації, працювати в команді. 

Мета – формування в студентів уміння застосовувати в педагогічній діяльності 

науково-теоретичні знання, діагностичні методики, розвиток інтересу до педагогічної 

діяльності.  

Предмет практики: організація та проведення психолого-педагогічної 

(діагностичної) практики. 

Завдання – вироблення комплексу вмінь та навичок, необхідних для здійснення 

всіх видів навчально-виховної роботи в школі; оволодіння майбутніми педагогами 

формами, засобами, технологіями навчально-виховної роботи; розвиток у студентів умінь 

застосовувати в практичній діяльності знання з основ теорії педагогіки, психології та 

методик, усвідомлення ними професійної значущості цих знань, виховання у студентів 

потреби постійного удосконалення професійних знань, умінь, навичок та їх педагогічної 

майстерності; розвиток творчої ініціативи, реалізація особистісного творчого потенціалу 

та професійного зростання кожного студента. 

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, 

повинен: знати закономірності розвитку особистості, вікові особливості учнів, їхню 

психологію та специфіку сімейних стосунків; знати й розуміти особливості навчання 

різнорідних груп учнів, застосовувати диференціацію навчання, виявляти особливі 

потреби учнів та організовувати освітній процес відповідно до них; проектувати 

психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, виявляти булінг серед учнів та 

протидіяти йому, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками; 

підбирати комплекс діагностичних методів для виявлення пізнавальних і особистісних 

характеристик особистості; проводити індивідуальне та групове діагностичне обстеження; 



використовувати методи статистичної обробки даних; інтерпретувати діагностичні 

результати. 
 



3. Структура і зміст програми 
3.1. Програма практики 

№ 
 

Зміст практики Кіл-ть 
годин 

1 Участь у настановній конференції 2 

2. Знайомство здобувачів вищої освіти з закладом загальної середньої освіти 

(школою, ліцеєм, гімназією, НВК), класними керівниками, вчителями й 

учнями класів, до яких вони прикріплені для проходження практики, 

психологами загальноосвітнього закладу.  

4 

3. Ознайомлення з документацією класного керівника, психолога. Вивчення 

вимог до ведення та зберігання шкільної документації. 

4 

4. Складання індивідуального плану роботи студента-практиканта: 

узгодження та затвердження графіка роботи практиканта в закладі; 

планування заходів, в яких буде здійснюватися виконання завдань 

практики. 

4 

5. Відвідування не менше двох просвітницько-виховних заходів та 

здійснення аналізу одного з них. 

30 

6. Відвідування не менше трьох уроків та здійснення психолого-

педагогічного аналізу одного з уроків (за фахом). 

30 

7. Складання психолого-педагогічної характеристики класного колективу 

учнів. 

30 

8. Складання психолого-педагогічної характеристики особистості одного з 

учнів класу. 

30 

9. Проведення індивідуальної та групової діагностики: методика «Оцінка 

взаємин підлітка з класом» (об’єм вибірки – учнівська група); методика 

«Q-сортування: Діагностика основних тенденцій поведінки у реальній 

групі» (В. Стефансон) (об’єм вибірки – учнівська група); методика 

дослідження стилю поведінки в конфлікті К. Томаса (адаптація Н.В. 

Гришиної) (об’єм вибірки – учнівська група); індивідуального стилю 

педагогічної діяльності за методикою А.К. Маркової (об’єм вибірки – 

один учитель). 

30 

10. Оформлення звітної документації 10 

11. Участь у звітній конференції. Захист практики  6 

 Загальна кількість годин: 180 

 
3.2. Вимоги до звіту про практику (робоча документація)  

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про виконання 
програми. Документація практики подається здобувачами вищої освіти на кафедру 
психології та педагогіки для перевірки упродовж трьох днів після закінчення практики. 
Документація практики (щоденник практики, звіт про проходження психолого-
педагогічної (діагностичної) практики в закладах середньої освіти, аналіз просвітницько-
виховного заходу, психолого-педагогічний аналіз уроку (за фахом), матеріали щодо 
дослідження учнівського колективу, особистості учня. 

У звітній документації студента-практиканта мають бути: 
1. Щоденник практики. 
2. Письмовий звіт про проходження психолого-педагогічної (діагностичної) 

практики. 
3. Індивідуальний план роботи студента-практиканта, затверджений керівником 

практики.  
4. Аналіз одного просвітницько-виховного заходу (за схемою, додаток А).  
5. Психолого-педагогічний аналіз уроку (за фахом) (за схемою, додаток Б).  



6. Психолого-педагогічна характеристика учнівського колективу (за схемою, 
додаток В).  

7. Психолого-педагогічна характеристика одного учня (за схемою, додаток Г).  
8. Протокол дослідження з кожної методики, оформленого відповідно до існуючих 

вимог, з включенням психологічного висновку та практичних рекомендацій. 
Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні. Документи 

оформляються акуратно, надруковані, мають наскрізну нумерацію сторінок. Папка зі 
звітними документами повинна мати титульну сторінку. Звітна документація обов’язково 
повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками. 
Оформлення звітних документів входить в час проходження практик. Їх перевіряють і 
затверджують керівники практики від бази проходження та навчального закладу. Звіт 
студента про практику оформляється у вигляді друкованого тексту у форматі Word, 
шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал 1,5, поля: верхнє - 2, нижнє - 2, ліве - 
3, праве - 1,5.  

 

4. Технології та методи навчання 
Процес проходження психолого-педагогічної (діагностичної) практики в закладах 

середньої освіти ґрунтується на використанні традиційних та сучасних технологій, 

зокрема: самостійна робота (робота з літературними джерелами, використання систем 

MOODLE); словесні (пояснення, бесіди, дискусії), наочні (пояснювально-ілюстративні, 

демонстративні), практичні (проблемно-пошукові, інтерактивні). мультимедійні 

технології.  

Самостійна робота студентів складається з: закріплення пройденого матеріалу, 

опрацювання рекомендованої літератури, виконання додаткових практично-професійних 

завдань за профілем майбутньої професії.  

 

5. Методи контролю 

На всіх етапах проходження практики студенти отримують індивідуальні 

консультації у своїх керівників. Обов’язковим для студента є ведення щоденника з 

практики встановленого зразка, в якому послідовно висвітлюються всі етапи роботи та 

форми контролю, і який додається до звіту з практики.  

По закінченню практики студенти надають керівнику практики від кафедри звітну 

документацію. Захист звіту з практики проводиться на звітній конференції з практики. На 

звітну конференцію необхідно подати звіт, заповнений щоденник та зробити презентацію 

своєї роботи в закладі середньої освіти. 

Оцінка за практику виставляється за підсумком результатів проведення відповідної 

завданням практики роботи. До уваги береться виконання програми практики та 

реалізація поставлених завдань, активність, відповідальність та творчий підхід студента-

практиканта, якісна характеристика продуктивності діяльності, якість підсумкової 

документації та подання її у встановлені терміни. На підставі вище вказаного викладач-

керівник проводить залік із диференційованою оцінкою.  
 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У СЕМЕСТРІ 
 
Результати складання заліку оцінюються за чотирибальною шкалою («відмінно», 

«добре», «задовільно», «незадовільно») та вносяться до журналів, екзаменаційних 
відомостей, індивідуального плану студента. 

 

Оцінювання результатів навчання студентів за ваговими коефіцієнтами 

Оформлення документації з практики 
Настановна / Звітна 

конференція Ведення щоденника 

 
Повнота 

документації 
Якість 

документації 



0,2 0,2 0,2 0,4 

 

Критерії оцінювання документації з практики  

 «Відмінно» ставиться у випадку, якщо матеріали практики відповідають усім 

формальним та змістовним вимогам до їх написання, зокрема:  

– матеріали практики подані у встановлений термін;  

– звітна документація представлена у повному обсязі;  

– матеріали практики є оригінальним авторським доробком студента, а не 

ксерокопією чи дублюванням роботи іншого студента; 

– кількісний та якісний аналіз результатів досліджень виконаний у повному обсязі 

без суттєвих помилок і недоліків.  

 

«Добре» ставиться у випадку, якщо матеріали практики відповідають усім 

формальним та змістовним вимогам до їх написання, зокрема:  

– матеріали практики подані у встановлений термін, у повному обсязі;  

– матеріали практики є оригінальним авторським доробком студента, а не 

ксерокопією чи дублюванням роботи іншого студента;  

– кількісний та якісний аналіз результатів досліджень виконаний у повному обсязі, 

але наявні незначні помилки та недоліки.  

 

«Задовільно» ставиться у випадку, якщо матеріали практики відповідають 

встановленим формальним та змістовним вимогам до їх написання, зокрема:  

– матеріали практики подані у повному обсязі, але пізніше встановленого терміну;  

– матеріали практики є оригінальним авторським доробком студента, а не 

ксерокопією чи дублюванням роботи іншого студента;  

– матеріали практики представлені в неповному обсязі, наявні помилки, які студент 

за допомогою керівника практики спроможний виявити, але не завжди може виправити;  

– студент не дотримувався всіх вимог до оформлення матеріалів практики;  

– кількісний та якісний аналіз результатів досліджень виконаний у повному обсязі, 

проте наявні помилки та недоліки, що суттєво позначаються на їхній інтерпретації.  

 

«Незадовільно» ставиться у тих випадках, якщо:  

– матеріали практики не подані або подані частково;  

– матеріали практики є дублюванням або ксерокопією матеріалів іншого студента;  

– студент допустив помилки при здійсненні кількісного та якісного аналізу 

результатів досліджень, що суттєво вплинуло на їхню інтерпретацію.  

 

Критерії оцінювання звітної конференції 

«Відмінно» – чіткість, логічність, структурованість виступу з представленими 

матеріалами, висока культура їх письмового оформлення та методичного обґрунтування.  

«Добре» – розкриття основних методичних аспектів представлених матеріалів, 

незначне порушення логічних зв’язків, незначні неточності в аналізі матеріалів та 

труднощі в їх методичному обґрунтуванні.  

«Задовільно» – формальний характер виступу з представленими матеріалами, 

несформованість вміння методичного обґрунтування відповідних елементів бази знань, 

низький рівень володіння практичними знаннями та уміннями.  

«Незадовільно» – студент відсутній на захисті звіту. 

 

Підсумкова оцінка за семестр згідно з національною шкалою і шкалою ЄКТС 

встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 

Електронного журналу. При цьому за інституційною шкалою ставиться відповідна оцінка, 

а за шкалою ЄКТС – буквене позначення оцінки, що відповідає набраній студентом 



кількості балів відповідно до таблиці співвідношення. 

 

Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС: 

Оцінка 

ЄКТС 

Інституційна 

інтервальна 

шкала балів 

Інституційна оцінка, критерії оцінювання 

A 4,75–5,00 
5

5 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування 

навчального матеріалу і виявлення відповідних 

умінь та навичок 

B 4,25–4,74 
4

4 

Добре – повне знання навчального матеріалу з 

кількома незначними помилками 

C 3,75–4,24 
4

4 

Добре – в загальному правильна відповідь з 

двома-трьома суттєвими помилками 

D 3,25–3,74 
3

3 

Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, але достатнє для практичної 

діяльності за професією 

E 3,00–3,24 
3

3 

Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії 

оцінювання 

FX 2,00–2,99 
2

2 

Н
е 

за
р
ах

о
в
ан

о
 Незадовільно – безсистемність одержаних 

знань і неможливість продовжити навчання без 

додаткових знань з дисципліни 

F 0,00–1,99 
2

2 

Незадовільно – необхідна серйозна подальша 

робота і повторне вивчення дисципліни 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М.  Словарь-справочник по психодиагностике. 3-е 

изд. / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 688 с. 

2. Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної 

служби : [метод. рек.] / авт.-упор. : В.М. Горленко, В.Д. Острова, Н.В. Сосновенко, 

І.І. Ткачук ; за заг. ред.В. Г. Панка. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної 

роботи, 2018. 106 c. 

3. Педагогічна практика «Пробні уроки» : навч.-метод. посіб. / І.С. Руснак, 

М.Г. Іванчук, Т.Д. Федірчик та ін. Чернівці, 2006. 159 с.  

4. Педагогічна практика / М.Т. Мартинюк, О.В. Гнатюк, Т.Л. Годованюк, 

Н.М. Стеценко. Вид. 3-тє, переробл. та допов. Умань : Жовтий О.О., 2013. 181 с.  

5. Шулдик В.І., Шулдик Г.О. Педагогічна практика [Текст] : навч. - метод. 

посібник / В.І. Шулдик, Г.О. Шулдик. Вид. 2-е, змінене й доповнене. Умань : 

Жовтий О.О., 2013. 162 с. 

6. Психолого-педагогічна практика (практично-зорієнтований посібник на 

допомогу студентам, магістрантам, аспірантам, психологам, соціальним педагогам) / 

М.І. Пащенко, Д.І. Пащенко, Т.Д. Перепелюк. Умань, 2008. 179 с.  

7. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика : методики и тесты / 

Д.Я. Райгородский. Москва :  Бахрах, 2006. 672 с.  

8. Роль психологічної діагностики у роботі з учнівським колективом // 

Позакласний час, №5-6, 2001. 

9. Терлецька Л.Г. Основи психодіагностики : навч. посіб. / Л.Г. Терлецька. Київ : 

Главник, 2006. 144 с. 

 

 

 



ДОДАТОК А  

СХЕМА АНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ 

 

Загальні відомості: 

1. Клас, дата, місце проведення, кількість учасників, тема та форма проведення 

виховного заходу. 

2. Цілі і завдання, що мають бути розв’язані в процесі підготовки і проведення 

виховного заходу. 

3. Психолого-педагогічне обґрунтування теми, мети і форми проведення 

виховного заходу: 

- взаємозв’язок теми, мети і форми виховного заходу із завданнями виховання 

підростаючого покоління, рівнем розвитку дитячого колективу; 

- відповідність змісту виховного заходу віковим особливостям учнів; 

- врахування інтересів, потреб, активності учнів під час вибору теми, форми та 

змісту виховного заходу. 

Процес підготовки: 

1. Спрямовуюча роль класного керівника у ході підготовки заходу; надання 

допомоги учням на даному етапі. 

2. Роль органів учнівського самоврядування у підготовці виховного заходу. 

3. Формування відносин співробітництва, взаємодопомоги, відповідальності. 

4. Рівень активності учнів у процесі підготовки заходу (визначення 

функціональних обов’язків і повноважень кожного, термінів виконання окремих завдань). 

Проведення заходу: 

1. Організація: готовність дітей до проведення заходу, оформлення приміщення, 

обладнання, наочність, структурна схема заходу; чіткість, організованість, злагодженість у 

проведенні заходу, раціональне використання часу. 

2. Зміст: актуальність теми, змістовна спрямованість, логічність, послідовність, 

цілеспрямованість, раціональність у доборі фактів, їх осмислення, глибина висновків, 

зв’язок з життям колективу (класу, села, міста тощо); добір питань для обговорення з 

дітьми. 

3. Методика проведення: врахування вікових особливостей учнів; використання 

методів, прийомів впливу на учнів, стимулювання їх до активної участі у проведенні 

заходу. 

4. Психологічна атмосфера: 

- створення належного мікроклімату в колективі; 

- забезпечення дружньої злагодженої роботи учнів; 

- прояв інтересів, здібностей учнів; 

- створення умов для забезпечення самореалізації особистості, її 

самоутвердження в колективі; 

- творчий характер діяльності школярів. 

Результати: 

1. Оцінка школярами власної діяльності на всіх етапах виховного заходу. 

2. Оцінне судження вихователя про його виховну роль у підготовці та проведенні 

виховного заходу. 

3. Ступінь досягнення виховної мети, вплив виховного заходу на становлення 

особистості школяра, зміцнення взаємовідносин у дитячому колективі. 

4. Методичні помилки та недоліки у підготовці та проведенні виховного заходу, 

їх причини та шляхи усунення. 

5. Висновки та пропозиції. 

 

 

 



ДОДАТОК Б  

ОРІЄНТОВНА СХЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ 

 

Загальні відомості.  
Дата, школа, клас, прізвище вчителя, кількість присутніх і відсутніх учнів, який 

урок за розкладом. Підготовленість приміщення до заняття (чисто, провітрено, добре 

освітлення); готовність учнів до роботи (чи в усіх є підручники, зошити, ручки, чи зручно 

вони розміщені на партах і т,п,); коли розпочався урок) своєчасно – за дзвінком чи були 

згаяні робочі хвилини).  

Загальна характеристика мети уроку: 

1) чи визначає вчитель тему і мету, чи інформує учнів про неї і як це він робить; 

2) чи все у класі сприяє тому, щоб вже на першому етапі уроку учні були 

підготовлені до сприймання мети і завдань уроку, до розуміння важливості поставленої 

теми уроку в системі інших уроків; 

3) чи акцентується увага на готовності вчителя й учнів до уроку. 

Тип і структура уроку: 

1) відповідність типу та структури уроку його меті; 

2) чіткість структури уроку, розподіл часу.  

Аналіз змісту уроку: 

1) чи відповідає даний зміст віковим особливостям дітей, їх індивідуальним 

якостям; 

2) чи пов’язаний матеріал із життям, практикою, досвідом учнів, місцевим 

матеріалом; 

3) чи сприяє матеріал розвитку творчого самостійного мислення, чи присутні у 

ньому елементи пошуку, історичний аспект; 

4) проаналізувати виховну спрямованість матеріалу. 

Аналіз діяльності вчителя й учнів на уроці: 

1) типові прийоми вчителя в оцінюванні знань учнів; 

2) критерії його оцінок; 

3) чи коментуються оцінки; 

4) чи оцінюються знання впродовж уроку чи тільки наприкінці; 

5) виховуючий вплив оцінки; 

6) чи диференціюється домашнє завдання, який його обсяг, ступінь складності, 

творчий характер домашнього завдання; 

7) активність учителя, вміння організовувати клас на різних етапах уроку, 

педагогічний такт, етика вчителя, поєднання колективних і індивідуальних форм роботи, 

прийоми педагогічного впливу на клас і окремих учнів з метою ефективної організації 

уроку; 

8) активність і дисциплінованість класу, ставлення учнів до вчителя, 

самостійність їх роботи на уроці. 

Загальні висновки про ефективність уроку: 

1) освітнє та виховуюче значення уроку; 

2) позитивні, сильні сторони уроку, його недоліки; 

3) поради щодо усунення недоліків, як їх уникнути, до якої додаткової літератури 

звернутися, з чиїм досвідом ознайомитись. 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК В 

ОРІЄНТОВНА СХЕМА  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАСУ 

 

1. Загальні відомості про клас та історію його формування кількість учнів (із них 

хлопчиків і дівчаток), віковий склад, час виникнення, чи були з’єднані з іншими класами, 

зміна класних керівників тощо). 

2. Зміст і характер діяльності. 

2.1. Навчання: загальна характеристика успішності і дисципліни: нагляд, контроль 

за оцінками окремих учнів, вимоги класного керівника до учнів, активу і всього класу, 

взаємодопомога, її форми і організація, дисципліна учнів класу на уроках та при виконанні 

домашніх завдань, негативні моменти в навчальній роботі (шпаргалки, підказки, 

списування). 

2.2.  Життя поза навчальними заняттями. Дозвіллєві інтереси учнів класу, форми 

виявлення цих інтересів у класі (читацькі конференції, відвідування театру, кіно, 

обговорення побаченого, походи, екскурсі, колекціонування тощо) участь учнів класу в 

суспільному житті та у житті школи. 

2.3. Інші види діяльності (типові ігри, праця, художня самодіяльність, образотворче 

мистецтво, спорт тощо). Зв’язок з іншими класами, організаціями, форма його виразу. 

Вплив на клас батьківського активу. 

3. Керівництво класом і його організація. 

3.1. Актив класу: староста і його робота, характеристика активістів (моральність, 

гуманність, ініціативність, самостійність і наполегливість, вимогливість до себе та інших, 

авторитет серед однокласників і його основа, організаторські здібності, турбота про 

окремих учнів, ставлення до громадської думки, особливості стосунків між учнями). 

3.2. Наявність у класі неформальних лідерів, їх особливості та засоби впливу на 

клас, ставлення до них активу, наявність «відкинутих», причини відчуженості і можливі 

шляхи зміни ставлення до них однокласників. 

3.3. Система ставлень всередині класу, ступінь їх міцності, єдність класу, вияв 

взаємної вимогливості, чуйності, дружньої турботи, взаємодопомоги, гуманізму, поваги, 

милосердя; наявність або відсутність групувань, їх внутрішня основа і міра зацікавленості 

в спільних справах класу, критика та самокритика; особливості стосунків між хлопчиками 

і дівчатками, прояви приятелювання і дружби між окремими учнями, внутрішня основа 

цих стосунків, емоційне задоволення чи незадоволення від них учнів класу. 

4. Особливості класного керівника і його вплив на клас: організаторські 

здібності, знання психології школярів, їх інтересів, загальний стиль керівництва тощо; 

ставлення класу до класного керівника, його авторитет серед учнів. 

5. Рівень розвитку класу (спрямованість, організаційна, вольова, інтелектуальна 

та емоційна єдність, підготовленість до спільної діяльності тощо). 

6. Аналіз конкретних прикладів впливу класу на особистість того чи іншого 

учня й особистості на клас. 

7. Визначення основних недоліків в організації життя класу і конфліктів між його 

членами, шляхи їх подолання. Характер спільного емоційного клімату в класі: бадьорий, 

життєрадісний, інертний, напружено-нервовий тощо. 

8. Висновки: характеристика рівня розвитку класного колективу. Основні недоліки 

в організації життя колективу, міжособистісних стосунків і шляхи їх подолання. 

Можливість використання класного колективу для виховного впливу на окремих учнів. 

Рекомендації щодо поліпшення роботи з організації згуртування класного колективу, 

створення сприятливого психологічного мікроклімату для кожного учня. 

Примітка: кожне положення психолого-педагогічної характеристики повинно бути 

підтверджене прикладами з власних спостережень та проведених досліджень. 

 



ДОДАТОК Г 

СХЕМА СКЛАДАННЯ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧНЯ 

 

Загальні відомості про учня. 

Прізвище, ім’я, по батькові. Національність. Вік. Фізичний розвиток, стан здоров’я, 

в т.ч. нервової системи. Умови життя і побуту в сім’ї, ставлення до дитини в сім’ї. 

З’ясування тих сторін сімейного виховання і побуту, які пояснюють особливості 

особистості учня. Найважливіші фактори біографії учня, які вплинули на його розвиток. 

Характеристика позасімейних і позашкільних зв’язків учня. 

Спрямованість особистості учня. 

1. Суспільне обличчя учня. Його прагнення, ідеали. Їх вплив на навчальну і 

суспільну роботу. Почуття обов’язку і відповідальності, їх вияви. 

2. Інтереси і схильність школяра. Основне коло його інтересів і відображення їх у 

навчальній і позашкільній роботі. Навчальні інтереси, читацькі інтереси учня. Проявлення 

і задоволення цих інтересів, їх глибина і стійкість. 

3. Ставлення учня до навчання. Чи любить учень навчатися, що змушує його 

навчатися, чи розуміє суспільний зміст навчання; ставлення до різних навчальних 

предметів і різних видів навчальної роботи, до успіхів і невдач у навчанні. 

Характеристика знань учня (глибина, міцність, наявність прогалин у знаннях і причин 

цього). 

4. Ставлення до праці, участь у домашній роботі, в суспільній праці. Трудові 

обов’язки, ставлення до них, їх виконання, навички праці, стиль праці (організованість, 

акуратність, самоконтроль, уміння планувати свою роботу). 

5. Взаємини учня і класного колективу. Місце і роль учня в класі. Ставлення учня 

до життя класу, ставлення до успіхів і невдач колективу, єдність з колективом або 

відірваність від нього. Участь у житті колективу. Ставлення до критики з боку товаришів. 

Чесність, правдивість, відвертість у стосунках з людьми. Ставлення колективу до учня: чи 

авторитетний він для товаришів, чи впливає на колектив і як саме. Чи має близьких друзів, 

на якій основі вони здружилися, чи проявляє до товаришів увагу, чи надає їм допомогу і 

яку? Чи не має проявів егоїзму, заздрощів. Ставлення до вчителів і батьків. 

6. Оцінка власної особистості. Переоцінює чи недооцінює себе. Скромний чи 

характеризується зазнайством. Ставлення до своїх успіхів і невдач. Як реагує на 

захоплення і покарання. Чи усвідомлює свої недоліки і чи намагається боротися з ними. 

Вольові якості учня. 

Активність, ініціативність, наполегливість учня. Ставлення до труднощів і шляхи 

їх подолання. Чи самостійно виконує домашні завдання, як часто звертається за 

допомогою? Чи проявляє впертість, на якій основі і в якій формі? Витримка і 

самовладання, вміння управляти своїми почуттями, настроєм, уміння протистояти 

зовнішнім впливам. Дисциплінованість. Стійкість переконань. 

Емоційність характеру. 

Сила і глибина емоційних переживань, стійкість почуттів. Який настрій переважає? 

Жвавість чи млявість, уповільненість чи швидкість. 

Особливості пізнавальної діяльності розумового розвитку учня. 

1. Особливість уваги школяра. Коли і в чому проявляється уважність і 

неуважність учня? Чи розвинута мимовільна увага? Наскільки стійка увага учня і чим 

вона відволікається? А можливо, учень розсіяний? 

2. Спостережливість. 

3. Особливість пам’яті. Усвідомлення і тривалість того, що запам’ятовується. 

Точність відтворення. 

4. Особливості мислення і пам’яті. Як учень розуміє матеріал, що вивчається на 

уроці? Чи самостійний у своїх роздумах і висновках? Чи уміє аналізувати і узагальнювати 



матеріал. Культура мовлення. Чи вміє правильно висловлювати свої думки в письмовій і 

усній формі? 

5. Особливості творчої діяльності і уяви. 

6. Як здібності проявляються у школяра? 

 


