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1. Пояснювальна записка 

       Програма змістового модуля   «Психолого-педагогічне забезпечення 

навчально-творчої діяльності молодшого школяра в освітньому процесі 

ЗЗСО в умовах НУШ»  складена вiдповiдно до вимог Професійних стандартів: 

«Вчитель початкових класів, вчитель закладу загальної середньої освіти і 

вчитель з початкової освіти», «Практичний психолог (соціальна сфера)», 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року» 

Ефективність побудови навчання як цілісного творчого процесу у 

ЗЗСО залежить від розвитку готовності вчителя та практичного психолога до 

здійснення творчої професійної діяльності  

Здатність учителя та практичного психолога здійснювати творчу 

професійну діяльність базується на уміннях створювати сприятливе 

психологічний мікроклімат в освітньому процесі, в якому кожна дитина має 

відчувати, що її думка для значущого дорослого є цінною, створювати творчі 

продукти у професійній діяльності. 

Оволодіти названими знаннями та розвинути вказані уміння має 

допомогти вчителеві та практичному психологу даний змістовий модуль. 

Мета. Оволодіння вчителем початкової школи та практичним 

психологом психолого-педагогічним та організаційно-методичним 

забезпеченням здійснення творчої професійної діяльності в умовах НУШ.   

Основними завданнями опанування модуля є: 

- розвиток психологічної компетентності вчителя та практичного психолога 

щодо побудови розвивального освітнього простору: прийоми побудови 

сприятливого психологічного мікроклімату в освітньому процесі, 

профілактики різних форм булінгу  

- розвиток  соціальної компетентності вчителя, практичного психолога  щодо 

побудови командної роботи в освітньому процесі, зокрема, проектної 

діяльності;  

- розвиток предметно-методичної компетентності вчителя:  ознайомлення з 

методикою роботи над завданнями комбінованого характеру, завданнями з 

логічним навантаженням на уроках математики, української мови, 

природознавства; 

- розвиток інноваційної компетентності вчителя та практичного психолога 

щодо створення завдань розвивального характеру. 

 

Основнi результати  опанування програми i компетентностi  згiдно 

з  вимогами   Професійних стандартів: «Вчитель початкових класів, вчитель 

закладу загальної середньої освіти і вчитель з початкової освіти», 

«Практичний психолог (соціальна сфера)», 

Результати опанування програми Компетентностi 



•  роширення знань про анатомо-фізіологічні 

особливості, особливості розвитку психічних 

процесів у молодшому шкільному віці;   

• оволодіння: структурою уроку як цілісного 

творчого процесу; методикою роботи над 

завданнями комбінованого характеру, 

завданнями з логічним навантаженням на 

уроках математики, української мови, 

природознавства; техніками взаємодії 

вчителя та практичного психолога, які є 

засобами побудови сприятливого 

психологічного мікроклімату в освітньому 

процесі, профілактики різних форм булінгу; 

техніками здійснення командної роботи, 

зокрема, проектної діяльності 

• розвиток умінь створювати завдання 

розвивального характеру з дисциплін 

гуманітарного та природничо-математичного 

циклу 

Громадянська, 

культурна,  

предметно-методична, 

психологічна, емоційно-

етична, інноваційна,  

здоров’язбережувальна 

  

• з  

   

  

  

Тематичний план модуля 
  

№ 

з/п 

   Кількість 

год 

  

Лекції   

Практичні 

заняття: 

тренінги,   

майстер-

класи, 

тематичні 

дискусі 

 Самостійна 

робота 

(консультації) 

1. Готовність вчителя 

початкової школи та 

практичного психолога до 

побудови творчого 

освітнього процесу 

відповідно концепції НУШ   

4 2 
 

2 

2. Техніки побудови та 

методика роботи над 

завданнями розвивального 

характеру в освітньому 

процесі НУШ. 

5 1 2 2 

3 Командна робота на уроках 

математики 

4 1 1 2 



4.  Використання ІКТ на 

уроках математики 

4 1 1 2 

5 Взаємодія психолога і 

педагога початкової школи 

в  умовах НУШ 

8 2 2 4 

6 Формування безпечного 

освітнього середовища у 

початковій школі 

5 2  3 

 
Разом: 30 9 6 15 

 

Зміст модуля 

Тема 1. Готовність вчителя та практичного психолога до побудови 

творчого освітнього процесу відповідно концепції НУШ  

      Зміст поняття творча професійна діяльність психолога (вчителя).  

Готовність психолога (вчителя) до творчої професійної діяльності. 

Структура готовності: мотиваційний, когнітивний, операційний та соціальний 

компоненти. Специфіка конструктивної взаємодії суб’єктів освітнього 

процесу  як єдності функціонально-рольової та особистісно-орієнтованої 

поведінки вчителя. 

Професійний імідж сучасного вчителя. Поняття передового 

педагогічного досвіду. Критерії, технологія вивчення, узагальнення, 

впровадження передового педагогічного досвіду. Система накопичення 

власного професійного досвіду. 

 

 

Тема 2. Техніки побудови та методика роботи над завданнями 

розвивального характеру в освітньому процесі НУШ 

           Психологічний аналіз уроку як цілісного творчого процесу. Техніки 

побудови проблемно-пошукового діалогу між суб’єктами освітнього процесу. 

            Місія завдань розвивального характеру у НУШ. Види завдань 

розвивального характеру: завдання з логічним навантаженням; завдання 

комбінованого характеру. Методика роботи над такими завданнями. Техніки 

створення таких завдань. 

  Психофізіологія навчальних навантажень як передумова творчості 

учня. 

  Форми і методи контролю та самоконтролю успішності учнів. Вимоги 

до змісту та організації проведення перевірних робіт у початковій школі. 

Формувальна оцінка навчально-творчої діяльності молодшого школяра 
 

Тема 3.  Командна робота на уроках математики 

           Організація роботи в команді як психолого-педагогічна проблема. 

Класифікація групової навчальної діяльності: кооперативно-паралельна, 

кооперативно-послідовна, змагально-паралельна, змагально-послідовна 

            Робота в команді на прикладі проєктних завдань на уроках математики 
 

  



Тема 4. Використання ІКТ на уроках математики 

          Місія ІКТ в освітньому процесі. Сутність інформаційних технологій, які 

використовуються на уроках  математики: презентації у формі канва; 

платформи для вивчення математики від освітніх експертів 

          Техніки створення інтерактивних завдань. 

 
 

Тема 5. Взаємодія практичного психолога і вчителя в  умовах НУШ 

Взаємодія практичного психолога та вчителя початкових класів як засіб 

адаптації учня до  навчання в умовах НУШ. 

Конструктивна взаємодія між практичним психологом та вчителем 

початкових класів як підґрунтя профілактики і подолання конфліктів в 

освітньому процесі ЗЗСО.   

Компелятивні зустрічі: психолог- діти, педагог-діти, педагог-психолог, 

психолог-батьки, психолог-діти-батьки. Взаємодія вчителя і психолога щодо 

профілактики і подолання різних форм булінгу у початкових класах. 

 

Тема 6. Формування безпечного освітнього середовища у початковій 

школі 

          Сутність безпечного освітнього середовища. Ознаки та принципи 

безпечного освітнього середовища 

          Прийоми організації безпечного освітнього середовища в умовах класу 

 
 

Форми контролю: виконання завдань, пов’язаних із змістом модуля і (або) 

захист авторського професійного досвіду. 
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