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2. Мета курсу: підготувати майбутнього фахівця до готовності розв’язувати 

педагогічні ситуації 

 

3. Опис курсу. 

 

Кредит 1. Ситуаційна методика навчання і сучасна система освіти 
Тема 1. Поняття методології. Порівняльна характеристика класичної і 

посткласичної методології  

Походження терміна «метод». Структура методології. Революція в освіті. 

Інноваційні процеси у методах навчання. Характеристика класичної методології 

викладання. Характеристика посткласичної методології викладання. 

Кредит 2. Сутність ситуаційної методики навчання 
Тема 2. Визначення базових понять. 

Визначення понять «ситуація», «аналіз», «аналіз ситуації», різні аспекти їх 

змісту. Аналітична діяльність. Пізнавальні аспекти методу ситуаційного навчання. 

Гносеологічні особливості ситуаційного навчання. 

Тема 3. Основи ситуаційної методики навчання. 

Педагогічне значення методу ситуаційного навчання. Вступ до ситуаційної 

методики навчання. Поняття і види ситуаційних вправ. Ситуаційні вправи, спрямовані 

на розвиток навичок прийняття рішень. 

Кредит 3. Чинники, що визначають успішність ситуаційної методики 

навчання 
Тема 4. Метод ситуаційного навчання 

Владна дистанція. Індивідуалізм та колективізм. Уникнення невизначеності. 

Потенційні проблеми використання ситуаційних вправ в Україні. 

Тема 5. Стратегічна мета організації – створення нових знань 

Визначення проблеми досліджень. Вибір кейсів. Вибір методів дослідження. 

Збирання інформації. Аналіз окремого кейсу. Порівняльний аналіз кейсів. 

Формулювання гіпотези. Аналіз додаткової літератури. Завершення досліджень. 

4. Завдання курсу. 
 розвиток у студентів готовності до майбутньої професійної діяльності у 

початковій школі як до ситуаційної діяльності – формування ситуаційного мислення 
майбутніх учителів початкової школи, умінь і навичок аналізу і розв’язання 
професійних ситуацій, прийняття рішень на основі оцінки альтернативних рішень; 



 формування у майбутніх учителів початкової школи системи цінностей, 
професійних позицій, життєвих установок, враховуючи специфіку роботи з 
молодшими школярами; 

 перенесення у навчально-виховному процесі акцентів з навчання на учіння як 
засіб самореалізації майбутніх учителів початкової школи; 

 створення умов співтворчості майбутніх учителів початкової школи і викладача, 
зокрема, на засадах рівноправності, поваги до думок і толерантності; 

 розвиток у студентів умінь розв’язувати педагогічні ситуації індивідуально й 
спільними зусиллями групи студентів. 
 

5. Статус у навчальному плані. 
Дисципліна за вибором студента 

6. Лектор: доктор філософії в галузі освіти, доцент Паршук С. М. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з використанням 

традиційних, дискусійних, наочних методів, інтерактивних методик, робота в 

мікрогрупах, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Контрольна 

робота, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка конспектування 

лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, захист 

проектів. Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних 

тестів на освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно; 

європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

9. Мова викладання: українська 
 


