
Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з педагогіки  та психології у 2013-2014 н.р. 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України олімпіада з 

педагогіки і психології у 2013-2014 н.р. буде проведена для учнів 11 класів 

ЗНЗ.    

Для якісної підготовки учнів до олімпіади з педагогіки та психології 

необхідно:  
1. Окрім викладання психології (якщо цей спецкурс викладається), в 

рамках навчально-виховного процесу, працівникам психологічної служби 

рекомендується організувати цикл спеціальних групових та індивідуальних 

занять та консультацій, обдарованим у цьому напрямку учням. На яких 

відповідно до типу особистості дитини (аудіал, візуал, кінестетик) 

запропонувати  схему індивідуальної підготовки та модель швидкого 

засвоєння нових знань. Ознайомити учнів з основами психології, етики 

спілкування та розвитку творчого потенціалу особистості. 

Учень повинен: 

а) знати основи загальної психології та педагогіки:  

- визначати предмет вивчення психології  та педагогіки як наук;  

- мати уяву про факти, механізми та закономірності психічного життя 

людини; 

- основні форми прояву психічного: психічні процеси, властивості та 

стани психіки; вміти їх диференціювати. 

б) давати загальну характеристику основним методам психолого-

педагогічних досліджень; 

в) володіти понятійним апаратом - розуміти і тлумачити основні 

поняття психології особистості («особистість», «індивідуальність», 

«самооцінка», «самоприйняття», «обдарованість», «креативність», 

«емоції», «емоційний стан», «почуття», «темперамент», «характер», 

«мотив», «мотивація» тощо) та психології спілкування («спілкування», 

«конфлікт», «конформізм», «емпатія», «лідерство» тощо); 

 г) мати загальну уяву про періодизацію психічного розвитку дитини, 

знати специфіку окремих вікових періодів (наприклад, особливості 

молодшого шкільного віку – для проведення відкритих уроків); 

д) знати основи ділового та публічного спілкування: володіти 

теоретичною інформацією про спілкування, основні принципи 

партнерського спілкування, шляхи їх реалізації; знати основні структурні 

компоненти самопрезентації, вміти отримувати і максимально 

використовувати зворотний зв'язок тощо. 

2. У процесі підготовки учнів слід надавати перевагу тим завданням, які 

активізують навчально-пізнавальну діяльність учнів: робота з довідковим 

матеріалом, завдання творчого характеру, проблемні завдання тощо. 

Проблемні завдання можуть бути «закритого типу», що потребують 

однозначної відповіді, потребує уважного прочитання, осмислення та аналізу 



умов задачі, але можуть мати декілька ефективних способів вирішення 

(наприклад логічні вправи тощо). Виконання таких вправ передбачає 

сформованість таких універсальних навчальних дій, як аналіз, синтез, 

порівняння, вміння аналізувати текст завдання, визначати неявні умови 

завдання.  

Завдання «відкритого типу» передбачають декілька вірних способів 

вирішення та відповідей. У вирішенні таких завдань найбільш важливо 

обґрунтування власної точки зору в ясній, логічній та зрозумілій для інших 

формі. 

3. Необхідно формувати здатність характеризувати і пояснювати 

основні поняття, аналізувати, виконувати вправи та завдання, застосовуючи 

творчий підхід, знаходити нестандартні рішення. При цьому передбачається 

самостійність не тільки у розумінні тексту завдання та підході до його 

вирішення, але й в формулюванні відповіді - наприклад, завдання щодо 

аналізу висловлювань авторів, прислів'їв, уривків літературних творів, або 

написання есе. Перелічені завдання дозволяють визначити сформованість в 

учнів таких універсальних навчальних дій, як осознаність та грамотну 

побудову мовного висловлювання у письмовій формі, виділення в тексті 

важливої для аналізу інформації, визначення основної та другорядної 

інформації тощо. При виконанні подібних завдань учні повинні 

продемонструвати вміння планувати свою діяльність, докладно і 

аргументовано висловлювати свою точку зору, поза загальною інформацією 

бачити її конкретний прояв у різних ситуаціях, оцінювати прояви людських 

та особистісних якостей у процесі вирішення моральних питань. 

 4. Знання з педагогіки за своїм змістом характеризуються загальним 

спрямуванням, і стосуються загальної психолого-педагогічної обізнаності та 

ерудованості учнів. 

Основу елементів бази знань психолого-педагогічної дисципліни 

мають складати категорії та поняття, що розкривають психологічну 

сутність людини, особливості психічних явищ, закономірності розвитку 

психічних властивостей та основи педагогічного впливу. Таким чином, 

основними завданнями діяльності працівників психологічної служби на 

підготовчому етапі є: 

o дати учням базові знання з педагогіки та психології - володіння 

основними термінами та поняттями психології та педагогіки на рівні 

відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному житті; 

o сформувати прагнення до самоаналізу й самоусвідомлення, розвинути 

здатність розуміти почуття і мотиви поведінки оточуючих; 

o набуття навичок та формування вмінь застосування набутих знань з 

психології та педагогіки для ефективного вирішення психолого-

педагогічних та життєвих ситуацій;                                

o  сформувати уміння самостійно та конструктивно мислити, генерувати 

нові ідеї. 



Структура олімпіадних завдань з педагогіки та психології, розроблена 

відповідно до минулорічних завдань ІV етапу, і буде витримана на  ІІ, ІІІ 

етапах у 2013-2014 н.р.: 

 завдання психолого-педагогічної спрямованості, на які треба дати 

повну відповідь; (оцінюються: 0- 3 бали); 

 тестові завдання психолого-педагогічної тематики на загальну 

ерудицію із запропонованими варіантами відповідей, серед яких треба обрати 

одну вірну відповідь; (оцінюються: 0-1 бал); 

 аналіз, оцінка та обґрунтування проблемної психолого-педагогічної 

ситуації (з використанням знань з основ педагогіки та психології); (0-5 балів); 

 ессе … (наприклад, «Моє професійне майбутнє).Оцінюється за 

критеріями  зв'язного висловлювання (за чинною програмою з української 

мови). Доводячи чи спростовуючи думку, учень має право на особистісне 

(суб'єктивне) бачення цього питання. До перевірки вищеназваних завдань  

залучені ( в якості членів журі) не тільки професійні психологи, кандидати 

педагогічних наук, але й  вчителі української мови і літератури. 

 

Основні критерії оцінювання ессе:  

 

- складність, науковість, повнота розкриття теми психолого-педагогічного 

змісту - 4; 

- логічність, чіткість, лаконічність викладення матеріалу -2; 

- актуальність та елементи творчості -2; 

- аргументованість висновків - 2; 

- стиль написання, грамотність - 3; 

- якість оформлення-1; 

- культура мовлення -1. 

 

 

 

 

 

Відео урок – (додаткові бали до основних завдань)!!!! 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 



Методичні рекомендації щодо підготовки школярів до участі в 

обласному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і 

психології у 2013-2014 н.р. (проведення міні-уроку). 

 

Особливості підготовки учасника обласної олімпіади до проведення 

міні – уроку.  

1. Урок проводиться з учнями 3-4 класу початкової школи (з 

групою 15 чоловік). 

2. Учасники олімпіади самостійно вибирають тему уроку з 

певного навчального предмету («Читання», «Я і Україна», «Основи 

здоров’я», «Математика», «Українська мова», «Російська мова» ).   

3. Час проведення уроку − 15 хвилин. (записи, що 

триватимуть більше зазначеного часу - не  

розглядатимуться). 
              4. Відеозапис міні-уроку супроводжується анотацією, яка 

включає: 

5. Заголовок (див. додаток 1). 

6. Тема уроку. 

7. Мета уроку. 

8. Тип уроку.  

9. Які додаткові засоби використовувались на уроці (наприклад, 

малюнки, опорні схеми, картки, мультимедійні засоби навчання 

тощо). 

10.  План проведення міні-уроку з обов’язковим визначенням форм, 

методів і прийомів роботи з учнями. 

11.  Висновки та пропозиції щодо вдосконалення проведеного міні-

уроку. 

 

 

Під час оцінювання проведення міні-уроку враховуватиметься: 

 

 організація уроку, вміння учасника олімпіади взаємодіяти з класом; (0-

5 балів). 

 результативність уроку, його відповідність віковим особливостям 

дітей; (0-5 балів). 

 обґрунтованість та практичність обраних методів і прийомів навчання; 

(0-5 балів). 

 стиль спілкування учасника олімпіади з учнями, його спрямованість на 

гуманні цінності; (0-5 балів). 

 оригінальність та креативність учасника олімпіади. (0-5 балів). 

Таким чином, загальна кількість додаткових балів – 25. 

 

Диск з міні-уроком до 10 січня 2014 року надіслати на адресу : 

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної 



педагогічної освіти» Запорізької обласної ради; пр. леніна 145, 

(гуртожиток), ( для Присяжнюк Ю.С., к.325, кафедра андрагогіки ).  

 

 

 

 

                                                    Додаток 1 

 

Зразок підпису анотації до міні-уроку 
 

Анотація до міні-уроку 

з     (навчальний предмет)      у 3(4) класі, 

проведеного  (дата) 

ученицею (учнем) 11 класу 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

(загальноосвітній навчальний заклад) 

_____________________району 

Запорізької області 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник обласної олімпіади 

з педагогіки та психології,  

доцент кафедри андрагогіки ; к.п.н.:                                         Присяжнюк Ю.С. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


