
…МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра початкової освіти 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДЕЛЬ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

 

Спеціальність 

013 Початкова освіта 

 

 

 

Автори: 

проф. Якименко С. І. 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017р. 

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії факультету 

«28» серпня 2017р. 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету  

«28» серпня 2017р. 

 

 

м. Миколаїв, 2017-2018 н.р. 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових 

знань з дисципліни; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних 

занять, завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу 

студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для 

заочної форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП 

Загальноредметні компетентності 

 Здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності у 

галузі початкової освіти; 

 уміння наслідувати етичні і правові норми щодо дітей і педагогів, мати 

чітку ціннісну орієнтацію на збереження психічного здоров’я кожного 

учасника навчально-виховного процесу та охорону їх прав і здоров'я; 

 Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, 

який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при 

цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі 

початкової освіти; 

 Здатність вирішувати педагогічні задачі та запобігати конфліктним 

ситуаціям у галузі початкової освіти; 

 Здатність ставити мету й формулювати завдання, пов’язані з реалізацією 

соціально-професійної діяльності; 

 Здатність організації дослідно-експериментальної та дослідницької 

роботи у сфері освіти та представляти її результати передусім у 

публікаціях; 
 

Фахові компетентності 

 Знання основних вимог до підготовки учнів та норми оцінювання знань, 

умінь, навичок учнів початкової школи; 

 Знання вікових, анатомо-фізіологічних, психологічних особливостей 

дітей молодшого шкільного віку; 

 Уміння швидко та ефективно вирішувати конфліктні ситуації; 

протистояти маніпулятивним впливам; підбирати найбільш ефективні стилі 

взаємодії з іншими людьми; 

 Здатність до пошуку, обробки й використання інформації, інтерпретації й 

використання інформації для адресата; бути здатним в умовах розвитку науки 

та змінюваної соціальної практики до перегляду власних позицій, вибору нових 

форм та методів роботи; володіти організаційно-діяльнісними вміннями, 

необхідними для самоаналізу, розвитку своїх творчих здібностей і підвищення 

кваліфікації; 

 Здатність організовувати основні види самостійної дослідницької роботи 

студентів; знати вимоги до різних видів науково-дослідницьких робіт; основні 

функції, види і методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів; 

 Здатність визначати шляхи формування авторитету вчителя; визначати 

цілі та завдання виховання у сучасних закладах освіти; 

 Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 

сучасними методами навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи 

навчання; використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові, 

та інші  методи навчання; використовувати навчальні технології; 



 Здатність переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 

аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання; 

 Здатність визначати основні складові різних підходів до підготовки 

педагога; етапи формування концепцій підготовки фахівців; проектувати 

концептуальні підходи відповідно до вимог суспільства та конкретного 

навчального закладу; 

 Здатність застосовувати базові знання з педагогіки та психології у 

навчально-виховній діяльності; нових педагогічних технологій та робити 

порівняльний аналіз традиційної і альтернативної систем навчання; 

 Здатність, використовувати елементи інноваційних методик під час 

викладання дисциплін початкової ланки освіти; 

 Готовність до володіння найефективнішими методами формування 

ключових компетентностей молодших школярів (продуктивні, частково-

пошукові, проблемні та інтерактивні). 
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ВСТУП 
Програма вивчення варіативної навчальної  дисципліни «Модель фахової 

підготовки вчителя» складена Якименко С. І. для напрямом підготовки 
студентів ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні засади вивчення 
педагогіки та моделювання освітнього простору ВНЗ. Вимоги до особистісних і 
професійних якостей викладача ВНЗ та застосування у його роботі сучасних 
технологій навчання. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка», «Методика формування 
ключових та предметних компетентностей», «Педагогічна творчість і 
технології в початковій школі», «Методика розв’язання педагогічних ситуацій 
у початковій школі» 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: полягає у підвищенні теоретичного рівня знань студентів, 

закономірностей та механізмів організації дидактичного процесу у ВНЗ, 
формування практично-методичних умінь в організації навчального процесу. 

Завдання курсу: 
 розвивати у майбутніх вчителів уявлення про педагогічну діяльність, 

створювати умови для формування у майбутніх вчителів гуманної позиції в 
розуміння мети, завдань власної педагогічної діяльності; 

 ознайомлення майбутніх вчителів початкових класів з напрямками 
цілеспрямованого професійного творчого вдосконалення, широко 
використовуючи психологічний інструментарій, та відповідні методи 
діагностики; 

 формування професійно-педагогічних умінь майбутніх учителів 
початкових класів. 
У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
 Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-

педагогічні теорії, використовуючи здобуті знання. 
 Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, 

який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при 
цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі початкової 
освіти. 

 Здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних аргументів 
та перевірених фактів 

 Здатність формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 
використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення 
обґрунтованого висновку 

 Здатність вирішувати педагогічні задачі та запобігати конфліктним 
ситуаціям у галузі початкової освіти 

ІІ. Фахові:  
- Здатність до аналізу знань про сферу освіти, сутність, зміст і структуру 

освітніх процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції 
розвитку педагогічних концепцій і предметних методик 

- Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 
сучасними методами навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи 
навчання; використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові, 
та інші  методи навчання; використовувати навчальні технології  



- Здатність проводити різні форми занять у вищому навчальному закладі 
(лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття); поєднувати виховні та 
навчальні завдання; використовувати інтерактивні методи викладання; 
розв’язувати психолого-педагогічні ситуації, що надасть практичним заняттям 
професійно-педагогічної спрямованості 

- Здатність визначати основні складові різних підходів до підготовки 
педагога; етапи формування концепцій підготовки фахівців; проектувати 
концептуальні підходи відповідно до вимог суспільства та конкретного 
навчального закладу 

- Здатність до аналізу та імплементації основоположних педагогічних ідей, 
щодо сучасних вимог до ефективних педагогічних теорій навчання та 
виховання; погляди і досвід педагогів щодо ефективного функціонування 
педагогічних моделей навчання та виховання 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Кредит 1. Концептуальні засади сучасної професійної педагогічної 

освіти 
Тема 1. Якість, рівність та ефективність освіти як показники освітньої 

політики в Україні. 
Поняття та зміст якості освіти. Якість освіти через призму державних 

стандартів в галузі освіти. Система управління якістю освіти в Україні. Основні 
положення законодавства України стосовно управління якістю освіти. 
Нормативна база управління якістю освіти. Технологічний аспект управління. 
Освітній моніторинг як інструмент оцінювання якості освіти. 

Тема 2. Освітня політика у підготовці педагогічних і науково-
педагогічних кадрів 

Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти в Україні та її 
інтеграція в європейський освітній простір. Становлення та розвиток 
професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи у вищих 
педагогічних навчальних закладах України. Шляхи підвищення соціально-
правового статусу педагогічного працівника 

Кредит 2. Співробітництво вчителя і учнів. Педагогічний вплив 
Тема 3. Особливості організації співробітництва вчителя і учнів у 

сучасній початковій школі 
Поняття педагогічної взаємодії. Поняття педагогічного спілкування. 

Особистісно-орієнтована стратегія педагогічної взаємодії. Стилі педагогічної 
взаємодії. Правила педагогічного спілкування у взаємодії 

Тема 4. Педагогічний вплив як основа педагогічної взаємодії 
Педагогічний вплив. Прийоми педагогічного впливу. Ключові операції 

педагогічного впливу. Види вимог за типом ставлення вчителя до учнів. 
Кредит 3. Моделювання освітньо-професійного середовища ВНЗ в 

процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи 
Тема 5. Специфіка педагогічної діяльності та її моделювання 
Метод моделювання в педагогічних системах. Модель оновлення змісту 

освіти вищої школи в світлі Болонської угоди. Моделювання освітньо-
професійної підготовки магістрів. Модель кредитно-трансферної системи 
організації навчального процесу магістрів. 

Тема 6. Моделювання педагогічної діяльності у вищій школі 



Моделювання лекційних курсів. Вибір видів та форм занять у процесі 
моделювання педагогічної діяльності. Моделювання семінарських і практичних 
занять. Моделювання самостійної роботи. Моделювання різних видів контролю 

 

3. Рекомендована література 
Базова 

1. Белякова И.Т. Фигура, грация, осанка. – М.: Просвещение, 2000. 
2. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего 

учителя. – М.: Просвещение, 2000. – С. 172-173. 
3. Капська А.І. Виразне читання. – К.: Вища школа, 1990. 
4. Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем. – М.: Т.Ц. «Сфера», 

2000. – С. 22, С. 69-74.  
5. Кузьмінський А.І. Педагогіка. Практикум. – К.: Знання-Прес, 2003. 
6. Мацюк В.Я. Цікавішої професії не знаю: Нариси про вчителів. – К.: Рад. 

школа, 1998. 
7. Никольская С.Т. Техника речи. – М.: Знание, 2000. 
8. Педагогічна майстерність /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008. 
9. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства 

преподавателя. – М.: Международная педагогическая академия, 2000. 
10. Хрестоматія з педагогічної творчості. /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища 

школа, 2008. 
11. Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія 

педагогічної праці. – К.: Професіонал, 2004. 
12. Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. – К.: Знання, 

1989. 
Допоміжна 

1. Основы лекторского мастерства. – М.: Знание, 1999. 
2. Рубинштейн С.Л. Эмоции и деятельность // Психология эмоций. Тексты. –

М., 1998. 
3. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 

2002. 
4. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987. 
5. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя. – М.. 2001. 
6. Мудник А.В. Учитель: Майстерність і натхнення. – К., 2002. 
7. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К.: Рад. школа, 

1999 
8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології . – К.: Академвидав, 2004 
9. Педагогічна майстерність: Тексти \ За ред. І.Я. Зязюна. – Полтава, 2001. 
10. Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Л., 2000. 
11. Мудник А.В. Учитель: Майстерність і натхнення. – К., 2002. 
12. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Виб. Твори: В 5т. – К., 1976. 
13. Мудник А.В. Учитель: Майстерність і натхнення. – К., 2002. 
14. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Виб. Твори: В 5т. – К., 1976. 
 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  



 Контрольна робота, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; 
перевірка конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних 
завдань та самостійних робіт, захист проектів. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 01 Освіта  
Варіативна 

 Спеціальність  

013 Початкова освіта  

Загальна кількість 

годин – 90 год. 
 

Рік підготовки: 

2 2 

Семестр 

3 3 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 1,7 

 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 0,6 

 

Ступінь 

магістр 

12 10 

Практичні, семінарські 

18 8 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 72 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. 

– аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (23% / 77%). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: полягає у підвищенні теоретичного рівня знань студентів, 

закономірностей та механізмів організації дидактичного процесу у ВНЗ, 

формування практично-методичних умінь в організації навчального процесу. 

Завдання курсу: 

 розвивати у майбутніх вчителів уявлення про педагогічну діяльність, 

створювати умови для формування у майбутніх вчителів гуманної позиції в 

розуміння мети, завдань власної педагогічної діяльності; 

 ознайомлення майбутніх вчителів початкових класів з напрямками 

цілеспрямованого професійного творчого вдосконалення, широко 

використовуючи психологічний інструментарій, та відповідні методи 

діагностики; 

 формування професійно-педагогічних умінь майбутніх учителів 

початкових класів. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

 Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-

педагогічні теорії, використовуючи здобуті знання. 

 Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, 

який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при 

цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі початкової 

освіти. 

 Здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних аргументів 

та перевірених фактів 

 Здатність формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 

використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення 

обґрунтованого висновку 

 Здатність вирішувати педагогічні задачі та запобігати конфліктним 

ситуаціям у галузі початкової освіти 

ІІ. Фахові:  

- Здатність до аналізу знань про сферу освіти, сутність, зміст і структуру 

освітніх процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції 

розвитку педагогічних концепцій і предметних методик 

- Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 

сучасними методами навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи 

навчання; використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-пошукові, 

та інші  методи навчання; використовувати навчальні технології  

- Здатність проводити різні форми занять у вищому навчальному закладі 

(лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття); поєднувати виховні та 

навчальні завдання; використовувати інтерактивні методи викладання; 

розв’язувати психолого-педагогічні ситуації, що надасть практичним заняттям 

професійно-педагогічної спрямованості 

- Здатність визначати основні складові різних підходів до підготовки 

педагога; етапи формування концепцій підготовки фахівців; проектувати 



концептуальні підходи відповідно до вимог суспільства та конкретного 

навчального закладу 

- Здатність до аналізу та імплементації основоположних педагогічних ідей, 

щодо сучасних вимог до ефективних педагогічних теорій навчання та 

виховання; погляди і досвід педагогів щодо ефективного функціонування 

педагогічних моделей навчання та виховання 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Концептуальні засади сучасної професійної педагогічної 

освіти 

Тема 1. Якість, рівність та ефективність освіти як показники освітньої 

політики в Україні. 

Поняття та зміст якості освіти. Якість освіти через призму державних 

стандартів в галузі освіти. Система управління якістю освіти в Україні. Основні 

положення законодавства України стосовно управління якістю освіти. 

Нормативна база управління якістю освіти. Технологічний аспект управління. 

Освітній моніторинг як інструмент оцінювання якості освіти. 

Тема 2. Освітня політика у підготовці педагогічних і науково-

педагогічних кадрів 

Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти в Україні та її 

інтеграція в європейський освітній простір. Становлення та розвиток 

професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи у вищих 

педагогічних навчальних закладах України. Шляхи підвищення соціально-

правового статусу педагогічного працівника 

Кредит 2. Співробітництво вчителя і учнів. Педагогічний вплив 
Тема 3. Особливості організації співробітництва вчителя і учнів у 

сучасній початковій школі 

Поняття педагогічної взаємодії. Поняття педагогічного спілкування. 

Особистісно-орієнтована стратегія педагогічної взаємодії. Стилі педагогічної 

взаємодії. Правила педагогічного спілкування у взаємодії 

Тема 4. Педагогічний вплив як основа педагогічної взаємодії 

Педагогічний вплив. Прийоми педагогічного впливу. Ключові операції 

педагогічного впливу. Види вимог за типом ставлення вчителя до учнів. 

Кредит 3. Моделювання освітньо-професійного середовища ВНЗ в 

процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

Тема 5. Специфіка педагогічної діяльності та її моделювання 

Метод моделювання в педагогічних системах. Модель оновлення змісту 

освіти вищої школи в світлі Болонської угоди. Моделювання освітньо-

професійної підготовки магістрів. Модель кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу магістрів. 

Тема 6. Моделювання педагогічної діяльності у вищій школі 

Моделювання лекційних курсів. Вибір видів та форм занять у процесі 

моделювання педагогічної діяльності. Моделювання семінарських і практичних 

занять. Моделювання самостійної роботи. Моделювання різних видів 

контролю. 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср л пр ср 

Кредит 1. Концептуальні засади сучасної професійної педагогічної освіти 

Тема 1. Якість, рівність та 

ефективність освіти як 

показники освітньої політики в 

Україні. 

15 2 4 9 15 2 

2 

12 

Тема 2. Освітня політика у 

підготовці педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів 

15 2 2 11 15 2 12 

Кредит 2. Співробітництво вчителя і учнів. Педагогічний вплив 

Тема 3. Особливості організації 

співробітництва вчителя і учнів 

у сучасній початковій школі 
15 2 4 9 15 2 2 11 

Тема 4. Педагогічний вплив як 

основа педагогічної взаємодії 
15 2 4 9 15 2 2 11 

Кредит 3. Моделювання освітньо-професійного середовища ВНЗ в 

процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

Тема 5. Специфіка педагогічної 

діяльності та її моделювання 
15 2 2 13 15 

2 2 

13 

Тема 6. Моделювання 

педагогічної діяльності у вищій 

школі 
15 2 2 13 15 13 

Усього годин: 90 12 18 60 90 10 8 72 

 

4. Теми практичних  занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Кредит 1. Концептуальні засади сучасної 
професійної педагогічної освіти 

 

1. Поняття та зміст якості освіти. Система управління якістю 
освіти в Україні. 

2 

2. Технологічний аспект управління. Освітній моніторинг як 
інструмент оцінювання якості освіти. 

2 

3. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти в 
Україні та її інтеграція в європейський освітній простір. 

2 

 Кредит 2. Співробітництво вчителя і учнів. 
Педагогічний вплив 

 

4. Педагогічна взаємодія. Педагогічне спілкування. 2 
5. Стилі педагогічної взаємодії. Правила педагогічного 

спілкування у взаємодії 
2 



6. Педагогічний вплив. Прийоми педагогічного впливу. 2 
7.  Ключові операції педагогічного впливу. 2 
 Кредит 3. Моделювання освітньо-професійного 

середовища ВНЗ в процесі підготовки майбутнього 
вчителя початкової школи 

 

8. Метод моделювання в педагогічних системах. 
Моделювання освітньо-професійної підготовки магістрів. 

2 

9. Вибір видів та форм занять у процесі моделювання 
педагогічної діяльності. 

2 

Разом: 18 
 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Концептуальні засади сучасної професійної педагогічної 

освіти 

1. Якість, рівність та ефективність освіти як показники 

освітньої політики в Україні.. 

9 

2 Освітня політика у підготовці педагогічних і науково-

педагогічних кадрів 

11 

Кредит 2. Співробітництво вчителя і учнів. Педагогічний вплив 

3. Особливості організації співробітництва вчителя і учнів у 

сучасній початковій школі 

9 

4. Педагогічний вплив як основа педагогічної взаємодії 9 

Кредит 3. Моделювання освітньо-професійного середовища ВНЗ в 

процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

5. Специфіка педагогічної діяльності та її моделювання 13 

6. Моделювання педагогічної діяльності у вищій школі 13 

Разом:  60 

 

6. Методи навчання 

Лекція, практичні заняття, бесіда, дискусія, круглий стіл, інсценування, 

пояснення, проблемного викладу, проблемних ситуацій, ділова гра. 

 

7. Методи контролю 

Контрольна робота, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; 

перевірка конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних 

завдань та самостійних робіт, рефератів, мультимедійні презентації. 
 

 

 

 

 

 
8. Розподіл балів, які отримують студенти 



Поточне тестування та самостійна робота 
Накопичу-

вальні 

бали/ 

Сума  Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

 

300 

Практичні 

заняття 

20 

  

10 

 

14 

 

16 

  

15 

 

15 

 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 50 50 

 КР1 – 20 КР2 – 20 

Усього 100 100 100 300 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 
9. Методичне забезпечення 

Навчально-методичний комплекс. 
 

10. Рекомендована література 
Базова 

1. Белякова И.Т. Фигура, грация, осанка. – М.: Просвещение, 2000. 
2. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего 

учителя. – М.: Просвещение, 2000. – С. 172-173. 
3. Капська А.І. Виразне читання. – К.: Вища школа, 1990. 
4. Клюева Н.В. Технология работы психолога с учителем. – М.: Т.Ц. «Сфера», 

2000. – С. 22, С. 69-74.  
5. Кузьмінський А.І. Педагогіка. Практикум. – К.: Знання-Прес, 2003. 
6. Мацюк В.Я. Цікавішої професії не знаю: Нариси про вчителів. – К.: Рад. 

школа, 1998. 
7. Никольская С.Т. Техника речи. – М.: Знание, 2000. 
8. Педагогічна майстерність /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2008. 
9. Симонов В.П. Диагностика личности и профессионального мастерства 

преподавателя. – М.: Международная педагогическая академия, 2000. 



10. Хрестоматія з педагогічної творчості. /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища 
школа, 2008. 

11. Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія 
педагогічної праці. – К.: Професіонал, 2004. 

12. Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя. – К.: Знання, 
1989. 

 
Допоміжна 

1. Основы лекторского мастерства. – М.: Знание, 1999. 
2. Рубинштейн С.Л. Эмоции и деятельность // Психология эмоций. Тексты. –

М., 1998. 
3. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 

2002. 
4. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987. 
5. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя. – М.. 2001. 
6. Мудник А.В. Учитель: Майстерність і натхнення. – К., 2002. 
7. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. – К.: Рад. школа, 

1999 
8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології . – К.: Академвидав, 2004 
9. Педагогічна майстерність: Тексти \ За ред. І.Я. Зязюна. – Полтава, 2001. 
10. Бабіч Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Л., 2000. 
11. Мудник А.В. Учитель: Майстерність і натхнення. – К., 2002. 
12. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Виб. Твори: В 5т. – К., 1976. 
13. Мудник А.В. Учитель: Майстерність і натхнення. – К., 2002. 
14. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Виб. Твори: В 5т. – К., 1976. 

 
11. Інформаційні ресурси 

1. Електронна бібліотека підручників: http://studentam.kiev.ua/   
2. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 
4. Початкова школа. Вчитель - вчителю. Вчитель - учню. Вчитель - батькам. 
Поради шкільного психолога : http://teacher.at.ua/ 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ  

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Контроль є невід’ємною складовою навчання з дисципліни «Модель 

фахової підготовки вчителя» і проводиться з метою оцінки навчальних 

досягнень студентів в оволодінні психологічними знаннями згідно з 

визначеним чинною програмою рівнем досягнень, оцінки ефективності 

навчального процесу, підвищення мотивації до навчання.  

Система контролю має теоретичну і практичну спрямованість, що 

дозволяє визначити рівень сформованості навичок і вмінь та рівня знань з 

дисципліни. Вона характеризується зв’язністю і зростаючою складністю, і 

включає поточний і підсумковий види контролю. Цілі та зміст різних видів 

контролю мають відповідати цілям, завданням та змісту навчання. Порядок 

нарахування балів і виставлення оцінок під час виконання студентами 

контрольних завдань зумовлюється обраним видом контролю і повинен бути 

зручним і практичним. Результати контролю виступають показниками 

успішності студентів, які можна співвіднести з очікуваними навчальними 

досягненнями. 

Поточний контроль реалізується на практичних заняттях, при виконанні 

тестів і контрольних робіт, написання творчих завдань тощо. 

Метою проміжного контролю, що проводиться наприкінці кожного 

кредиту, є визначення рівня володіння студентами знаннями, вміннями та 

навичками відповідно до рейтингової системи оцінювання знань, яка додається 

до кожної робочої програми. 

Підсумковий контроль проводиться у формі комбінованого тесту. 
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Тема 1. Якість, рівність та ефективність освіти як показники освітньої 

політики в Україні. 

Мета: розкрити зміст поняття якості освіти; навчити розрізняти якість 

освіти та якість навчання; виховувати спроможність до застосування на 

практиці якість, рівність та ефективність освіти як показники освітньої 

політики в Україні. 

План 

1. Поняття та зміст якості освіти. 

2. Якість освіти через призму державних стандартів в галузі освіти. 

3. Система управління якістю освіти в Україні. 

 Основні положення законодавства України стосовно управління якістю 

освіти. 

 Нормативна база управління якістю освіти. 

 Технологічний аспект управління. 

4. Освітній моніторинг як інструмент оцінювання якості освіти. 

Рекомендована література 

Основна література  

1. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта : реалії та перспективи: монографія / 

А. А. Колупаєва. – К.: Самміт-Книга, 2009. – 272 с.  

2. Колупаєва А. А. Навчальний курс «Вступ до інклюзивної освіти» / 

А. А. Колупаєва, С. М. Єфімова. – К. – 2010 [Електронний ресурс].  – 

Режим доступу: http://www.education-inclusive.com. 

Допоміжна література 

3. Основи інклюзивної освіти: навчально-методичний посібник / За заг. ред. 

Колупаєвої А. А. – К.: «А.С.К.», 2012. – 308 с. 

4. Синьов В. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні / В. 

Синьов, А. Шевцов // Дефектологія. – 2004. – № 2. – С. 6–11. 

 

 

 



1. Поняття та зміст якості освіти 

Поліпшення якості освіти та рівний доступ до неї є одним з головних 

завдань сучасної державної політики в галузі освіти, національним пріоритетом 

і передумовою національної безпеки держави, умовою реалізації права 

громадян на освіту. 

Загалом окреслена проблема віддзеркалює світову тенденцію 

інноваційного розвитку освітніх систем, адже світове співтовариство визнало, 

що освіта, добробут і здоров’я людини – головні чинники якості її життя, а 

якість освіти – головна мета, пріоритет розвитку громадянського суспільства. 

Європа сприймає якість освіти як об’єкт суспільного єднання й консолідації 

національних освітніх систем. Зокрема, в угоді ЄС зазначено, що європейська 

спільнота сприятиме розвитку якісної освіти, заохочуючи співпрацю між 

країнами-членами ЄС і, якщо треба, підтримуючи й доповнюючи їх дії, 

поважаючи одночасно їх відповідальність за зміст навчання й організацію 

освітніх систем, культурну й мовну різноманітність. 

Такий соціальний вибір не випадковий, оскільки пов’язаний з 

геополітичною конкуренцією між країнами, зокрема в царині інтелектуальних 

ресурсів, адже у високотехнологічному інформаційному суспільстві якість 

освіти є головним аргументом у забезпеченні такого рівня життєвої й 

професійної компетентності людини, розвитку людського потенціалу, який би 

задовольняв насамперед потреби особистості, суспільства і держави. За 

окремими оцінками, проблему якості освіти нині пов’язують з розбудовою 

нової, інформаційної, цивілізації ХХІ ст. 

Досягнення якісно нового стану сучасного суспільства неможливе без 

кардинального покращення рівня підготовки фахівців вищої кваліфікації, в 

тому числі й для системи освіти, яка, в свою чергу, має розв’язувати задачі, 

пов’язані з професійною підготовкою. Працюючи над практичним 

приєднанням до Болонського процесу, Україна здійснює модернізацію 

освітньої діяльності у контексті європейських вимог, тому якість освіти 

охоплює всі основні функції та напрями діяльності в цій галузі: якість 



викладання, підготовки й досліджень, а це означає якість відповідного 

персоналу й програм та якість навчання як результат викладання й досліджень. 

Філософська категорія якостітрактується як властивість об'єкта, що 

складає його стійку, постійну характеристику, таку, що виявляє його сутність. 

У педагогіці поняття "якість"– це системна методологічна категорія. 

Вона відображає ступінь відповідності результату поставленій меті. 

У Всесвітній декларації з вищої освіти, прийнятій на Міжнародній 

конференції з вищої освіти в листопаді 1998 року, вказано, що якість вищої 

освіти– це багатовимірне поняття, яке охоплює всі аспекти діяльності вищого 

навчального закладу: навчальні та академічні програми, навчальну і 

дослідницьку роботу, професорсько-викладацький склад і студентів, навчальну 

базу і ресурси. 

У широкому розумінні якість освітирозглядають як збалансовану 

відповідність процесу, результату і самої освітньої системи меті, потребам і 

соціальним нормам (стандартам) освіти; у вузькому– як перелік вимог до 

особистості, освітнього середовища й системи освіти, що реалізує їх на певних 

етапах навчання людини, якому відповідає певна сукупність показників. Як 

зазначає більшість дослідників (Н.В. Москаленко, І.О. Потай, І.А. Шайдур та 

ін.), якість освіти– це узагальнений показник розвитку суспільства у певному 

часовому вимірі, тому його слід розглядати в динаміці тих змін, що 

характеризують поступ держави в контексті світових тенденцій: вона рухається 

до консолідації та інтеграції у світове співтовариство чи протистоїть йому, 

ставлячи свої інтереси понад усе. Вона є суспільною характеристикою, а не 

предметом змагання чи політичним аргументом в оцінці розвитку держави на 

конкретному етапі її становлення. 

У програмному документі ЮНЕСКО читаємо, що якість вищої освітиє 

поняттям, яке характеризується численними аспектами і значною мірою 

залежить від контекстуальних рамок цієї системи, інституціональних завдань 

чи умов і норм у певній дисципліні. 



Зміст освітивключає комплекс знань, практичних навичок, установок і 

психологічну готовність до визначених видів і ролей практичної діяльності. 

Зміст освіти у визначеній мірі формує особистість людини та визначає 

ефективність її наступної роботи. Він може бути широким чи звуженим, 

абстрактним чи конкретним, гармонічним чи безсистемним, збалансованим чи 

тенденційним, індивідуалізованим чи шаблонним, догматичним чи творчим. У 

всіх своїх характеристиках зміст освіти відбиває її якість.А критерієм якості 

є рівень науки та техніки, потреби економіки, прогнози розвитку. Тут і 

криється ще одна проблема якості освіти - проблема відповідності існуючого 

змісту освіти можливому та необхідному змістові, його відповідності потребам 

сьогодення й перспективам майбутнього. Це також проблема своєчасного та 

прогресивного відновлення змісту освіти. 

2. Якість освіти через призму державних стандартів в галузі освіти 

В сучасних умовах управління якістю базується на 

стандартизації. Стандартизація це нормативний спосіб управління, вплив 

якого на об'єкт здійснюється шляхом встановлення норм і правил, які 

оформлені у вигляді нормативного документу, що має юридичну силу. 

Стандарт – це нормативно-технічний документ, яки встановлює вимоги до 

якості продукту діяльності. 

Міжнародний досвід свідчить, що необхідним інструментом, який 

гарантує відповідну якість продукції є сертифікація, як документальне 

підтвердження того, що продукція дійсно відповідає конкретним стандартам. 

Отже, виникає нова форма управління та забезпечення якості продукції, яка 

утворює окрему самостійну підсистему, у нашому випадку в системі освіти. За 

міжнародним досвідом діяльність по забезпеченню якості та сертифікації 

складає більш ніж 1-2% загальних витрат на виготовлення продукту. 

Реформа вищої освіти в Україні йде шляхом створення національних 

стандартів освіти, які базуються на сучасних досягненнях західної педагогічної 

науки з питань технологій навчання та вимірювання його 

успішності. “Держава здійснює контроль за рівнем якості вищої освіти за 



допомогою вимірів значень показників якості вищої освіти, яку набула особа, 

та визначенню ступені їх відповідності вимогам державних стандартів вищої 

освіти за критеріями досягнення цілей вищої освіти. Рівень якості вищої 

освіти - це відносна характеристика якості вищої освіти, що ґрунтується на 

порівнянні значень показників якості, отриманих на підставі діагностичних 

іспитів випускників вищого навчального закладу, з критеріально-орієнтованим 

еталоном, що репрезентується державним стандартом вищої освіти. Засоби 

вимірювання значень показників якості вищої освіти є складовою частиною 

системи державних стандартів вищої освіти. Контроль якості вищої 

освіти - система заходів, що здійснює третя сторона з метою перевірки 

характеристик якостей особистості випускника вищого навчального закладу 

та їх порівняння з встановленими вимогами і визначення відповідності 

кінцевим цілям вищої освіти при атестації випускників вищих навчальних 

закладів та сертифікації фахівців.” 

Вище наведено цитату з нормативних документів, які започатковують 

впровадження Державних стандартів вищої освіти в Україні. Більш детально 

стан розробки і запровадження Державних стандартів вищої освіти буде 

розглянуто у наступному розділі дослідження. Зараз зупинимося лише 

на ключових моментах, які безпосередньо пов'язані із засобами вимірювання та 

оцінювання якості вищої освіти, нерозвиненість яких гальмує запровадження 

сучасних методів контролю, моніторингу та управління якість освіти в 

Україні. 

Методологічні проблеми. 

1. Державні стандарти, що запроваджуються складаються з визначення: 

вимог до фахівця (ОКХ), змісту навчання (ОПП) та засобів педагогічної 

діагностики, якими можна встановити наявність відповідності якості 

підготовки фахівця вимогам. Це означає, що крім змісту та тривалості 

навчання, піднімається питання про його результат. 

2. Результат навчання розглядається як деякий комплексний показник, який 

має бути виміряний та оцінений. 



3. Вимірювання та оцінювання результату навчання здійснюється за 

допомогою засобів педагогічної діагностики, створення яких потребує 

спеціальних знань в галузі стандартизованих методів контролю якості 

освіти. 

4. Засобами діагностики є професійно-орієнтовані тести, впровадженню 

яких має передувати період їхньої стандартизації з обов’язковим 

визначеннях їхніх психометричних показників. Отже, мова йде про 

відтворення технології стандартизованого тестування, яка 

використовується в усіх “high stake” професійних тестуваннях у 

більшості розвинених країнах. 

5. Зроблена перша спроба відокремити тих, хто навчає, від тих, хто оцінює 

знання, оскільки вказано, що контроль якості вищої освіти 

здійснює третя сторона. 

Організаційно-методичні проблеми: 

1. Жодною програмою підготовки викладачів вищих закладів освіти не 

передбачено викладання хоча б елективного курсу з проблем 

педагогічної діагностики. 

2. Викладачі, які розпочали створювати державні стандарти отримали 

професійну освіту в іншій соціальній системі, яка активно заперечувала 

можливість застосування взагалі методів тестування. 

3. Враховуючи два вище означених факти, було прийнято рішення 

розробляти спочатку лише дві компоненти держстандартів - ОКХ і ОПП. 

А до розробки засобів діагностики приступити з 2000 року. 

Останнє рішення, яке прийняте авторами Державних стандартів освіти, є 

результатом свідомого компромісу, оскільки воно віддзеркалює суть проблем, 

які існують в галузі педагогічної діагностики в Україні. Більш того, потрібно 

зазначити, що такий компромісний підхід суперечить головним принципам 

проектування професійних тестів, оскільки воно базується на змісті, який 

представляється у такий спосіб, щоб його можна було б продіагностувати, що 

унеможливлюється незнанням основ тестології. Отже вочевидь замкнене коло, 



розв’язання якого можливо лише шляхом широкого та швидкого 

розповсюдження серед освітян сучасних знань в галузі педагогічної 

діагностики. 

Інформація щодо стандартизації освіти в інших країнах світу, заходи 

розвинених країн по захисту населення від некваліфікованих дій фахівців, та 

принципи функціонування Центрів незалежної сертифікації подані у додатку 

до розділу. 

Що стосується останніх, то це взагалі нове явище для України, оскільки 

для традиційної вищої школи радянського зразка характерний принцип "самі 

навчаємо, самі оцінюємо", що унеможливлювало порівняння якості підготовки, 

проведення моніторингу на основі об'єктивних показників. Сертифікація 

професійної діяльності як форма оцінки якості освітнього продукту, з метою 

забезпечення об'єктивності даних, має здійснюється спеціальними 

організаціями (Licensure Boards), які є відокремленими від навчальних закладів. 

Основною функцією цих організацій є діагностування рівня професійної 

компетентності з видачею сертифікату, наявність якого є визнанням того, що 

рівень професійної компетентності фахівця не нижчий мінімально необхідного. 

Така форма незалежної фахової експертизи спеціаліста, яка здійснюється 

третьою стороною, має запустити в дію елемент ринкових відносин – 

конкуренцію навчальних закладів різних за статусом і формою 

самоврядування, форм і методів навчання, а отже сприяти запровадженню 

управління, що забезпечує якість підготовки. Незалежна професійна 

педагогічна експертиза результатів навчання змінює систему 

взаємовідносин викладач-викладач, викладач-студент, студент-студент. По-

перше, в такій системі допомога “знайомому” студенту буде спрямована не на 

фальсифікацію його екзаменаційної оцінки, а на додаткові з ним заняття, отже 

сприятиме формуванню нормальних професійних відносин. По-друге, 

візуалізується результат професійної діяльності викладача (це один з чинників 

протидії викладацьких кіл). По-третє, збільшується мотиваційний елемент 



навчання студентів, оскільки з’являється можливість бути об’єктивно оціненим 

за здібностями і зайняти відповідне рейтингове місце. 

Отже, по-перше, система незалежної освітньо-професійної сертифікації, 

як форма моніторингу та гарантування якості має вивести освіту з числа 

галузей, які є найбільш корумпованими (за оцінками експертів корумпованість 

освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою оцінюється у 4.6. балів). Зменшення 

корумпованості освіти є генетичним засобом для оздоровлення суспільства 

взагалі, оскільки закладає основи для формування нового покоління 

професіоналів здатних но-новому мислити і по-новому працювати спираючись 

на свої власні сили. По друге, участь України у міжнародних рейтингах щодо 

оцінки рівня якості освіти, їх аналіз та широке обговорення має зняти міф, який 

дуже активно у нас використовується “у нас дуже гарна якість освіти, якби ще 

нам платили так як їм”, “ці міжнародні індикатори не прийнятні для 

оцінювання якості нашої освіти”. 

3. Система управління якістю освіти в Україні 

Розглянемо законодавчий, нормативний та технологічний аспекти 

управління якістю освіти в Україні. 

3.1. Основні положення законодавства України стосовно 

управління якістю освіти 

Станом на 01.07.01 в Україні ще не прийнятий Закон “Про вищу освіту” 

і діє Закон “Про освіту”, який містить низку положень стосовно всіх ланок 

освіти, включно вищу освіту. Серед них виділяємо такі, що прямо чи 

опосередковано впливають на процедури моніторингу якості вищої освіти, 

зокрема – чинні вимоги до змісту, обсягу та рівня підготовки студентів, 

оцінки якості роботи вищих навчальних закладів (ВНЗ), їх ліцензування, 

атестації та акредитації тощо. 

Так в статті 5 “Державний контроль за діяльністю закладів освіти” 

вказується, що:“Державний контроль проводиться центральним і місцевими 

органами управління освітою та Державною інспекцією закладів освіти при 

Міністерстві освіти України1. Положення про центральні державні органи 



управління освітою, про Державну інспекцію закладів освіти при Міністерстві 

освіти України затверджуються Кабінетом Міністрів України.” 

В статті 12 “Повноваження Міністерства освіти України та міністерств і 

відомств України, яким підпорядковані заклади освіти” містяться зокрема такі 

положення: 

“Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України є центральним 

органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері 

освіти. 

Міністерство: 

 бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти, науки, 

професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку освіти, 

державні стандарти освіти; 

 встановлює державні стандарти знань з кожного предмета; 

 здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням 

державних стандартів освіти, державне інспектування; 

 проводить акредитацію вищих та професійно-технічних закладів освіти 

незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, 

сертифікати. 

Статтею 15 “Державні стандарти освіти” вперше в вітчизняну практику 

введений вищезазначений термін. Ця стаття законодавчо започатковує 

використання термінів “ліцензування”, “атестація” та “акредитація”. 

1. Державні стандарти освіти встановлюють вимогу до змісту, обсягу і 

рівня освітньої та фахової підготовки в Україні. Вони є основою оцінки 

освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян незалежно від 

форм одержання освіти. 

Державні стандарти освіти розробляються окремо з кожного 

освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. Вони підлягають перегляду та перезатвердженню не рідше 

як один раз на 10 років. 



2. Відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам 

визначається засновником закладу освіти, Міністерством освіти 

України, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, 

міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти, 

місцевими органами управління освітою шляхом ліцензування, 

інспектування, атестації та акредитації закладів освіти у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

3. За результатами ліцензування Міністерство освіти України, 

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи 

управління освітою у межах своїх повноважень надають закладам 

освіти, незалежно від форм власності, ліцензії на право здійснення 

освітньої діяльності відповідно до державних вимог із встановленням за 

певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями обсягів 

підготовки, які відповідають кадровому, науково-методичному та 

матеріально-технічному забезпеченню, вносять їх до державного 

реєстру закладів освіти. 

Невиконання або грубе порушення закладом освіти умов і правил 

ліцензійної діяльності, подання та розповсюдження недостовірної інформації 

щодо її здійснення є підставою для призупинення дії або анулювання ліцензії. 

4. За результатами акредитації вищих закладів освіти, закладів 

післядипломної освіти Міністерство освіти України разом з 

міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти: 

 визначає відповідність освітніх послуг державним стандартам певного 

освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямами (спеціальностями), надає 

право видачі документа про освіту державного зразка; 

 встановлює рівень акредитації закладу освіти; 

 надає певну автономію закладу освіти відповідно до отриманого 

статусу. 

В статті 18 “Умови створення закладів освіти” серед останніх перелічені 

забезпечення вимог державних стандартів освіти та наявність ліцензії, а саме: 



 Заклади освіти, незалежно від їх статусу і належності, забезпечують 

якість освіти в обсязі вимог державних стандартів освіти. 

 Діяльність закладу освіти розпочинається за наявності ліцензії на 

здійснення діяльності, пов’язаної з наданням послуг для одержання 

освіти і підготовкою фахівців різних рівнів кваліфікації. Ліцензія 

видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Узагальнення 

1. Держава зберігає контроль та управління основними видами діяльності 

вищої освіти, включаючи вимоги до якості підготовки фахівців. 

2. Головною установою - представником держави в сфері освіти є 

Міністерство освіти і науки України. 

3. Серед основних повноважень Міністерства освіти і науки України 

(стосовно моніторингу та управління якістю освіти) виділяємо такі: 

 встановлення державних стандартів вищої освіти: вимог до змісту, 

обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки громадян; 

 визначення критеріїв якості підготовки, рівня знань; 

 здійснення процедур ліцензування та акредитації вищих навчальних 

закладів. 

4. Започаткована гнучка ступенева система вищої освіти, яка передбачає 

низку ступенів як освітньої, так і фахової спрямованості освіти. 

Разом з цим мета освіти в цілому як за освітнім, так і фаховим 

спрямуванням практично не визначена. Таке право віддається державним 

органам виконавчої влади, зокрема галузевим міністерствам. 

5. Введені категорії “державні стандарти освіти”, “ліцензія”, 

“акредитація”, “атестація” та інші, що безпосередньо стосуються 

процедури моніторингу якості вищої освіти. 

Разом з тим зміст, визначення, ознаки та процедури встановлення 

зазначених категорій законодавчо не визначені. 

 

 



3.2 Нормативна база управління якістю освіти 

Нормативна база ліцензування та акредитації вищих навчальних 

закладів. 

Основним нормативним актом з зазначеної тематики є постанова 

Кабінету Міністрів України №200 “Про ліцензування, атестацію і акредитацію 

закладів освіти”. Використовуються також постанови. Постановою №200 

затверджені: Положення про Державну акредитаційну комісію та її 

персональний склад; Положення про ліцензування закладів освіти; Положення 

про акредитацію вищих закладів освіти; Положення про атестацію професійно-

технічних закладів освіти. 

У зв’язку з тим, що процедура моніторингу якості вищої освіти 

безпосередньо залежить від перших трьох Положень, нижче проведено 

короткий огляд їх змісту, віддаючи пріоритет якості, моніторингу, виміру знань 

та іншим подібним темам. 

“Положення про Державну акредитаційну комісію”. (Окремі розділи) 

1. Державна акредитаційна комісія (ДАК) є постійно діючим державним 

органом, який забезпечує виконання державних вимог до підготовки та 

перепідготовки фахівців. ДАК очолює Міністр освіти і науки України. 

Персональний склад ДАК затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Організацію роботи ДАК забезпечує Міністерство освіти і науки України 

(МОН). 

2. Основними завданнями ДАК є: 

 формування і забезпечення разом з міністерствами та відомствами, які 

мають у підпорядкуванні заклади освіти, виконання державних вимог до 

вищої та професійно-технічної освіти, якості підготовки фахівців і 

робітничих кадрів; 

 координування і проведення ліцензування, атестації та акредитації 

закладів освіти та напрямів (спеціальностей) підготовки фахівців; 

 розгляд і прийняття рішень з питань ліцензування, атестації та 

акредитації закладів освіти; 



 координування роботи з нагляду за виконанням закладами освіти умов 

провадження освітньої діяльності, на  яку видана ліцензія; 

 координування роботи з організації нострифікації документів про вищу 

та професійно-технічну освіту; 

 установлення вимог та критеріїв ліцензування, атестації та акредитації 

закладів освіти; 

 розгляд апеляцій закладів освіти за фактами порушення процедури 

проведення ліцензійної, атестаційної або акредитаційної експертизи; 

 інформування громадськості про наслідки ліцензування, атестації та 

акредитації закладів освіти. 

4. Основним методичним прийомом проведення робіт з ліцензування, 

атестації та акредитації закладів освіти є експертна оцінкапевних видів їх 

діяльності. 

5. ДАК є юридичною особою, має рахунки в установах банків, необхідні 

атрибути державного діловодства. Фінансування ДАК проводиться за 

кошти, отримані від проведення ліцензування, атестації та акредитації; 

приймаються добровільні внески юридичних і фізичних осіб. 

“Положення про ліцензування закладів освіти” (Окремі розділи) 

1. Заклади освіти, їх філії, окремі навчальні підрозділи підприємств, установ 

і організацій (далі – заклади освіти) незалежно від їх відомчого 

підпорядкування і форм власності можуть розпочинати діяльність з 

окремих видів і напрямів, пов’язану з наданням послуг для одержання 

загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів 

різних рівнів кваліфікації, лише після отримання ліцензії. Ліцензування 

здійснюється шляхом експертного підтвердження спроможності 

закладу освіти провадити діяльність за заявленими видами і напрямами. 

2. Ліцензуванню зокрема підлягає: 

 діяльність, пов'язана з підготовкою спеціалістів різних рівнів 

кваліфікації; 



 підготовка спеціалістів різних рівнів кваліфікації та перепідготовка з 

наданням другої вищої освіти за напрямами (спеціальностями); 

 підвищення кваліфікації керівних кадрів та спеціалістів; 

 підготовка до вступу до вищих закладів освіти. 

3. Ліцензії на провадження освітньої діяльності, передбаченої вище, за 

рішенням ДАК видає Міносвіти. 

4. Перед видачею ліцензії на провадження освітньої діяльності 

проводиться експертиза спроможності закладу освіти провадити 

заявлену діяльність. За напрямами вищої освіти експертизу проводять 

фахові ради, які створюються ДАК. 

5. Для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності заклад 

освіти відповідно до виду чи напряму цієї діяльності подає до фахової 

або регіональної експертної ради заяву на проведення ліцензійної 

експертизи. 

До заяви на проведення ліцензійної експертизи додаються: 

 копії засновницьких документів; 

 концепція з виду чи напряму заявленої освітньої діяльності, яка 

погоджена з органами державного управління освітою ...; 

 затверджені в установленому порядку програми освітньої діяльності за 

заявленим видом чи напрямом, навчально-виховні плани, кваліфікаційні 

або освітні вимоги до випускників тощо; 

 відомості про соціальну інфраструктуру закладу освіти, кадрове, 

матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення заявлених 

видів чи напрямів освітньої діяльності. 

6. Фахові та регіональні експертні ради у двомісячний термін з дня 

одержання від закладу освіти заяви на проведення ліцензійної експертизи 

і всіх необхідних для цього матеріалів проводять ліцензійну експертизу 

(в разі потреби з виїздом на місце), готують і подають свій висновок 

разом із зазначеними матеріалами до органу, який приймає рішення про 

видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності. 



7. Заклад освіти, який отримав ліцензію на провадження освітньої 

діяльності, повинен: 

 бути власником або орендарем навчально-матеріальної бази (приміщень і 

відповідного обладнання); 

 забезпечувати належну організацію навчально-виховного процесу, 

побутові умови для його учасників відповідно до встановлених 

нормативів (будівельних, санітарних, екологічних тощо) та вимог 

Міносвіти, інших міністерств і відомств щодо особливостей заявленого 

виду чи напряму освітньої діяльності; 

 провадити діяльність відповідно до заявлених під час ліцензування 

навчальних планів і освітніх програм, установлених обсягів 

прийому на навчання; 

 забезпечувати відповідно до рівня заявленого виду чи напряму освітньої 

діяльності належну кваліфікацію керівного та викладацького складу; 

 надавати особам, які вступають до нього, а також під час організації 

реклами достовірну інформацію про умови прийому, плату за навчання, 

зміст і форму документів, що видаються після його закінчення; 

 чітко визначати у договорах (контрактах) взаємозобов'язання з особами, 

які навчаються, зокрема зобов'язання сторін та умови відшкодування 

моральних і матеріальних збитків у разі їх невиконання; 

 у 10-денний термін інформувати орган, що видав ліцензію, про зміни у 

його керівництві та юридичних реквізитах. 

6. Контроль за дотриманням закладом освіти умов провадження освітньої 

діяльності здійснюється ДАК разом з органами, що видали ліцензію на 

провадження освітньої діяльності. 

7. Невиконання або порушення умов провадження освітньої діяльності, 

подання закладом освіти недостовірної інформації про її провадження є 

підставою для анулювання ліцензії органом, який її видав. 

8. Заклади освіти, які отримали ліцензії на провадження освітньої 

діяльності, вносяться до Державного реєстру закладів освіти. Реєстр 



ведеться органами, які видають ліцензії, і є переліком юридичних осіб, 

які отримали ліцензію на провадження освітньої діяльності за заявленими 

видами, напрямами і рівнями підготовки. 

«Положення про акредитацію вищих закладів освіти» (Окремі 

розділи) 

1. Акредитація вищого закладу освіти (далі - акредитація) - це визнання 

статусу вищого закладу освіти, підтвердження його здатності 

здійснювати підготовку фахівців на рівні державних вимог з певного 

напряму (спеціальності). Акредитація проводиться за ініціативою 

вищого закладу освіти. 

2. Підвищення рівня підготовки фахівців з певного напряму (спеціальності), 

а також статусу вищого закладу освіти здійснюється виключно шляхом 

проведення акредитації. 

3. Для акредитації щодо підготовки фахівців з певного напряму 

(спеціальності) вищий заклад освіти подає до відповідної фахової ради 

розглянуті й схвалені вченою радою цього закладу матеріали самоаналізу 

діяльності за заявленим напрямом і рівнем підготовки фахівців.Зазначені 

матеріали готуються згідно з вимогами до акредитації, визначеними 

ДАК. 

4. Матеріали самоаналізу діяльності вищого закладу освіти щодо 

підготовки фахівців з певного напряму (спеціальності) повинні зокрема 

включати такі відомості: 

 про організацію роботи з підготовки фахівців з певного напряму 

(спеціальності): історична довідка; динаміка розвитку; підрозділи 

вищого закладу освіти, що забезпечують цей напрям (спеціальність); 

перспективи розвитку тощо; 

 про організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців (науково - і організаційно-методичне забезпечення навчально-

виховного процесу, рівень фундаментальної, гуманітарної та (фахової 

підготовки студентів); 



 про систему виховної роботи із студентами; 

 про науково-педагогічні кадри (організація підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації викладацького складу); 

 про ефективність роботи аспірантури, докторантури, якісний склад 

базових кафедр тощо; 

 про науково-дослідну і науково-виробничу діяльність (визнані наукові 

школи, напрями, зміст та обсяги наукових досліджень, наукові 

підрозділи, що їх забезпечують, тощо); 

 про міжнародні освітні та наукові зв'язки і їх вплив на основну 

діяльність; 

 про структуру замовлень (контрактів) на підготовку фахівців і 

ефективність використання випускників. 

5. Після одержання зазначених матеріалів фахова рада у місячний термін 

направляє до вищого закладу освіти експертів. 

6. Експерти: 

 проводять експертизу відповідності освітньої діяльності вищого 

закладу освіти державним вимогам, перевірку рівня готовності його 

випускників до діяльності за фахом (розв'язання комплексних 

кваліфікаційних завдань, професійне тестування тощо); 

 дають оцінку рівня виконання та захисту студентами курсових, 

дипломних проектів (робіт), складання державних іспитів тощо; 

 аналізують ефективність професійної діяльності випускників за 

трирічний період після закінчення вищого закладу освіти (опитування чи 

анкетування керівників і випускників, які працюють за фахом, щодо 

якості освіти); 

 вивчають питання про склад професорсько-викладацьких кадрів, що 

забезпечують підготовку фахівців, стан їх підготовки і оновлення 

кадрів; 



 проводять експертизу змісту і рівня організації наукових досліджень, 

діяльності наукових шкіл, аспірантури, докторантури, спеціалізованих 

рад із захисту дисертацій; 

 визначають стан розвитку матеріально-технічної бази вищого закладу 

освіти (забезпечення спеціалізованими аудиторіями, лабораторіями, 

полігонами тощо). 

7. За результатами проведеної експертизи фахова рада в двомісячний термін 

готує мотивований висновок про відповідність або невідповідність 

заявленого рівня підготовки фахівців з напряму (спеціальності) 

встановленим вимогам і надсилає його разом із зазначеними матеріалами 

до ДАК. 

8. ДАК у тримісячний термін з дня отримання зазначених матеріалів 

приймає рішення про акредитацію вищого закладу освіти щодо 

підготовки фахівців з певного напряму (спеціальності). 

9. Вищий заклад освіти визнається акредитованим за певним рівнем і 

статусом, якщо за відповідним рівнем акредитовані його структури та 

не менше ніж 75 відсотків напрямів (спеціальностей), за якими 

здійснюється підготовка фахівців. 

10.  Сертифікат про акредитацію за рішенням ДАК видає Міносвіти. Термін 

дії сертифіката не повинен перевищувати 10 років. Форма сертифіката 

затверджується Міносвіти. 

11.  Акредитованому вищому закладу освіти надається право: 

 пріоритетного отримання державного контракту на підготовку фахівців; 

 автономії у провадженні освітньої діяльності за погодженням з 

міністерством або відомством, якому він підпорядкований, з питань: 

 розроблення і впровадження навчальних програм, 

 визначення його структури та форм організації навчально-виховного 

процесу; 

 установлення в межах ліцензованого напряму номенклатури 

спеціальностей; 



 організації науково-дослідної роботи та створення для цього відповідних 

підрозділів; 

 присвоєння категорій та вчених звань викладачам; 

 використання різних систем оплати праці та встановлення підвищеного 

розміру стипендії та заробітної плати за рахунок передбачених на це 

коштів, а також додаткових джерел їх надходження. 

12.  Статус вищого закладу освіти відповідно до Закону України "Про освіту" 

визначається рівнем його акредитації. Акредитованому з певного 

напряму (спеціальності) вищому закладу освіти надається право видавати 

диплом про вищу освіту за зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів 

України відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня: 

 І рівень - молодшого спеціаліста (технікуми, училища, інші заклади 

освіти еквівалентного рівня); 

 II рівень - бакалавра (коледжі, інститути, інші заклади освіти 

еквівалентного рівня); 

 III рівень - спеціаліста (університети, академії, інститути, консерваторії, 

інші заклади освіти еквівалентного рівня); 

 IV рівень - магістра (університети, академії, інститути, консерваторії, 

інші заклади освіти еквівалентного рівня). 

Вищі заклади освіти кожного рівня акредитації користуються всіма 

правами вищих закладів освіти попередніх рівнів акредитації. 

13. Відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням акредитації, 

здійснюється за рахунок вищих закладів освіти за попередньо 

складеними кошторисами відповідно до нормативів, установлених 

Міносвіти. 

Узагальнення 

1. В Україні створена і постійно удосконалюється державна організаційна 

система контролю за діяльністю ВНЗ усіх форм власності. Процедури 

ліцензування та акредитації ВНЗ є стрижневими елементами такої 

системи. 



2. Головним державним органом контролю діяльності ВНЗ є Державна 

акредитаційна комісія. Ця комісія виступає в ролі незалежного 

міжгалузевого органу; в цей же час за структурою та іншими ознаками 

вона органічно пов’язана з Міністерством освіти і науки. 

3. Від наслідків контролю безпосередньо залежить стабільність і 

перспектива ВНЗ та, як результат, - конфігурація ринку освітніх послуг в 

державі та в окремих регіонах. 

4. Основним організаційно-методичним прийомом під час проведення 

ліцензування та акредитації є експертне оцінювання. До його реалізації 

залучаються кілька тисяч фахівців з ВНЗ. 

5. Критерії оцінки рівня функціонування ВНЗ (зокрема, рівня якості 

підготовки фахівців) державними документами не обумовлюються. 

Задача розробки критеріїв віднесена до компетенціїДержавної 

Акредитаційної комісії та Державної інспекції закладів освіти. 

6. ВНЗ повинні самі ініціювати необхідність проведення робіт з оцінки їх 

діяльності державними органами, та, як наслідок, - витрачати немалі 

кошти. Насправді вони вимушені це роботи, виконуючи умови 

нормативних документів. Фінансові умови проведення ліцензування та 

акредитації суттєво відрізняються залежно від форм власності ВНЗ не на 

користь закладів недержавної форми власності. 

7. Процедури ліцензування та акредитації встановлені циклічними, з 

відносно коротким терміном повторювання. 

3.3. Технологічний аспект управління 

Організаційно-методичні форми, критерії та ресурси процедур оцінки 

підготовленості студентів. 

Відповідними рішеннями Державної акредитаційної комісії (ДАК) 

затверджені показники діяльності ВНЗ, на підставі яких оцінюється 

спроможність закладів надавати якісні освітні послуги. 

Структура системи показників наведена в додатку до даного 

розділу. Загальна кількість показників налічує: 39 найменувань для проведення 



ліцензування та 47 найменувань для проведення акредитації. Декілька вказаних 

показників відносяться до оцінки підготовленості студентів: 

- для ліцензування: наявність пакетів контрольних завдань для 

комплексної перевірки знань з дисциплін фахової підготовки; наявність 

критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів; 

- для акредитації (додатково): наявність пакетів контрольних 

комплексних кваліфікаційних завдань для оцінки рівня фахової підготовки 

випускників; наявність критеріїв оцінювання знань та вмінь випускників 

Державною екзаменаційною комісією; результати освітньої діяльності (рівень 

підготовки фахівців) з гуманітарних знань, з фундаментальних знань, з фахової 

підготовки; введені також два рівні підготовленості - “успішний” та “якісний”; 

важливе місце займає показник “розбіжність між оцінками закладу освіти та 

оцінками експертів при перевірці”, який впливає на призупинення діяльності 

ВНЗ. 

Таким чином, основними методичними формами оцінки підготовленості 

студентів державними органами з ліцензування та акредитації є комплексні 

контрольні роботи та комплексні кваліфікаційні завдання. Робочими 

документами ДАК встановлені певні вимоги до структури, змісту таких 

робіт, порядку проведення та оцінювання. 

Найсуттєвішим щодо основних інструментів оцінки підготовленості 

студентів є те, що і пакети для комплексної перевірки знань і пакети 

контрольних комплексних кваліфікаційних завдань кожним навчальним 

закладом створюються для себе самостійно. Система “самі навчаємо самі 

оцінюємо” реалізується на закріпленому державою рівні. 

Поточний контроль рівня підготовленостістудентів та 

оцінювання рівня освітньо-кваліфікаційної підготовкивипускниківпроводиться 

за традиційними для вищої освіти формами: контрольні роботи, розрахунково-

графічні роботи, домашні завдання, курсові проекти (роботи), заліки, іспити, 

дипломні проекти (роботи), державні екзамени тощо, які встановлені 

Положенням про організацію навчального процесу у ВНЗ. Одночасно з 



впровадженням зазначеного Положення відмінена низка нормативних актів 

колишнього СРСР, які містили, зокрема: 

 форми і критерії державної атестації випускників; 

 вимоги до оцінювання підготовленості студентів під час заліків, іспитів, 

інших форм поточного контролю та інше. 

З урахування особливостей законодавчо-нормативного поля окремі ВНЗ 

реалізують своє право на самостійність, зокрема - стосовно форм оцінки, 

критеріїв тощо. 

Узагальнення 

1. На сьогодні в системі управління та контролю вищої освіти України 

нормативно і технологічно встановлена певна номенклатура форм оцінки рівня 

підготовленості як студента, так і випускника ВНЗ. 

Серед чинних форм заслуговує бути відміченим комплексне 

кваліфікаційне завдання, яке фактично являє собою синтетичне тестове 

завдання, що містить професійну мету та інші складові структури фахової 

діяльності і формально не пов’язане з тією чи іншою навчальною дисципліною. 

ККЗ застосовується тільки під час оцінки фахової (професійної) компетентності 

випускників. 

2. Має місце певний розрив між задекларованими правами держави на 

визначення змісту, обсягу і рівня підготовленості випускника ВНЗ та 

обов’язками державних органів управління та контролю вищої освіти 

своєчасно розробляти та впроваджувати єдині критерії оцінки професійної 

компетентності, які не повинні суперечити загальним методологічним 

принципам сучасних стандартизованих засобів педагогічної діагностики. 

Свої обов’язки державні органи управління вищою освітою “в робочому 

порядку” делегували ВНЗ. Таке становище обумовлює можливість масового 

випуску некомпетентних фахівців. 

3. На наш погляд, недопустимим є становище, коли має місце фактична 

відмова державних органів управління вищою освітою від розробки та 

постійного вдосконалення критеріїв оцінки рівня освітньо-професійної 



підготовленості випускників та критеріїв поточного контролю на тлі 

збереження державного диктату стосовно регулювання ринку освітніх послуг. 

4. Вже проявилась тенденція щодо розробки та впровадження 

індивідуальних позицій ВНЗ щодо форм, методів та критеріїв засобів 

діагностики рівня освітньо-професійної підготовки випускників та поточного 

контролю студентів. 

5. В розвинених країн світу держава жорстко контролює якість 

професійної компетентності фахівців галузей, що є складовими національної 

безпеки, та включають найбільш соціально небезпечні та резонансні професії 

(транспорт, медицина, юриспруденція, енергетика тощо). В Україні такі 

пріоритети не визначені. 

4. Освітній моніторинг як інструмент оцінювання якості освіти. 

Інструментом визначення та оцінювання якості освіти виступає освітній 

моніторинг. 

Освітній моніторинг- це система організації збору, збереження, обробки 

й поширення інформації про діяльність педагогічної системи, що забезпечує 

безперервне спостереження за її станом і прогнозування її розвитку. 

Моніторинг якості освіти в Україні проводиться на основі Постанови 

КМУ від 14 грудня 2011 р. N 1283 „Про затвердження Порядку проведення 

моніторингу якості освіти” 

В історичному плані моніторинг виник як чинник громадянського 

суспільства, що дозволяє впливати на розвиток соціально-економічних 

процесів у демократичній державі (30-50 роки ХХ ст. Американська асоціація 

прогресивної освіти – Progressive Education Association in the United States). 

Етапи становлення освітнього моніторингу: 

 І етап: 30-50 роки ХХ ст. PEAUS дослідила рівень підготовки 

випускників 30 шкіл у США. 

 ІІ етап: 60-70 роки. Міжнародна асоціація шкільної успішності – 

International Education Association – започаткувала міжнародні 

порівняльні моніторингові дослідження у сфері освіти. 



 ІІІ етап: 80-90 роки. Актуальними стають проблеми визначення 

рентабельності системи освіти, організації ефективного управління 

ресурсами, оцінювання продуктивності освітніх систем, якість освіти стає 

політичною категорією. 

 ІV етап: з 90-х років до наших днів. Цей етап характеризується 

спрямованістю на політичну підтримку та наукову обґрунтованість 

досліджень. 

Дослідження за програмами освітнього моніторингу здійснюється 

впливовими міжнародними організаціями, серед яких: 

 Інститут освіти ЮНЕСКО; 

 Міжнародна асоціація з оцінювання шкільної успішності (ІЕА); 

 Міжнародна асоціація з оцінювання якості освіти (ІАЕА); 

 Міжнародний інститут планування освіти (МІРО); 

 Організація економічної співпраці та розвитку (ОЕСD); 

 Міжнародний дитячий фонд ЮНІСЕФ; 

 Інститут економічного розвитку Всесвітнього банку. 

Цілі освітнього моніторингу: 

 Визначення конкурентоспроможності національних систем освіти; 

 Формування освітньої політики держави; 

 Прогнозування та планування розвитку освітньої галузі певного регіону 

міста; 

 Визначення ефективності використання коштів і ресурсів; 

 Порівняння навчальних закладів, встановлення рейтингу; 

 Удосконалення педагогічних засобів. 

Завдання моніторингу в освіті: 

 Визначення якості навчальних досягнень учнів, рівня їх соціалізації; 

 Встановлення зв’язків між успішністю учнів і соціальними умовами їх 

життя, результатами роботи педагогів, рівнем їх соціального захисту, 

моральними установками, запитами, цінностями тощо; 



 Оцінка впливу на навчальний процес державних освітніх стандартів, 

навчальних програм, організації шкіл і класів, методичного та технічного 

обладнання та інших факторів; 

 Виявлення факторів, які впливають на хід та результати освітніх реформ з 

метою зменшення негативного їх пливу; 

 Порівняння результатів функціонування закладів освіти, систем освіти з 

метою визначення найбільш оптимальних шляхів їх розвитку; 

 Оцінка ефективності політики держави у галузі забезпечення гарантій 

доступності освіти та поліпшення її якості, залежність успішності учнів 

від їх соціального статусу; 

Об’єкти моніторингу якості освіти: 

 Зміст освіти; 

 Рівень навчальних досягнень учнів; 

 Рівень соціалізації учнів; 

 Засоби, що використовуються для досягнення освітніх цілей; 

 Умови здійснення педагогічного процесу та їх вплив на результати. 

Постійний об’єкт моніторингу якості загальної середньої освіти – рівень 

та якість підготовки випускника відповідно до певного нормативного рівня. 

Принципи освітнього моніторингу: 

 Системності; 

 Об’єктивності; 

 Безперервності; 

 Перспективності; 

 Гуманістичної спрямованості; 

 Відкритості; 

 Оперативності. 

 

 

Функції освітнього моніторингу як інструменту державного 

управління освітою: 



 Інформаційна; 

 Діагностична; 

 Корекційна; 

 Кваліметрична; 

 Аналітична; 

 Моделююча; 

 Прогностична; 

 Управлінська. 

Рівні освітнього моніторингу: 

1. Локальний (навчального закладу) рівень. На цьому рівні освітній 

моніторинг фіксується в вигляді системного узагальнення діяльності 

навчального закладу щодо досягнення поставленої перед ним мети, а також 

діяльності та успішності кожного студента, формується прогностична 

інформація в її психолого-педагогічній інтерпретації. 

2. Муніципальний рівень. На цьому рівні узагальнюється діяльність 

муніципальної системи освіти в цілому та її елементів, які порівнюються один з 

одним, з урахуванням специфіки функціонування кожного суб’єкту освітньої 

системи (школи, ліцею, гімназії, коледжі, вищі навчальні заклади); 

розробляється прогноз розвитку навчальних закладів. 

3. Регіональний рівень. На цьому рівні освітній моніторинг фіксує стан 

діяльності регіональної системи освіти в цілому та її елементів, визначає 

регіональну специфіку та її завдання щодо інтегрування регіональної освіти 

відповідно до державної політики. 

4. Державний рівень. На цьому рівні узагальнюється діяльність 

державної системи освіти, визначається її стан, формується державна політика 

розвитку освіти в цілому. 

5. Міжнародний рівень. Освітній моніторинг цього рівня забезпечує 

визначення рівня освітньої системи країни в контексті міжнародних стандартів 

і сприяє створенню освітньої політики узгодженої із загально світовими 

тенденціями розвитку. 



Моніторинг якості освіти проводиться на основі обстеження об’єктів 

освітньої діяльності шляхом оцінки певних показників та проведення аналізу 

результатів визначення стану функціонування освітньої системи, здійснення 

обґрунтованого прогнозу її розвитку, зокрема: 

- на локальному рівні – системного аналізу діяльності навчального 

закладу щодо досягнення поставленої перед ним мети, успішності випускників, 

які вступили до вищих навчальних закладів, прогнозування психолого-

педагогічних результатів, а також стану функціонування муніципальної 

системи освіти в цілому та її порівнянних елементів з урахуванням специфіки 

функціонування кожного суб’єкта освітньої системи, прогнозування діяльності 

навчальних закладів; 

- на регіональному рівні – аналізу стану функціонування регіональної 

системи освіти, її специфіки та завдань інтеграції з урахуванням державної 

політики в галузі освіти; 

- на загальнодержавному рівні - аналізу стану функціонування освітньої 

системи в цілому, визначення перспектив її розвитку, які враховуються у 

процесі формування державної політики в галузі освіти; 

- на міжнародному рівні – визначення рівня функціонування освітньої 

системи в контексті міжнародних стандартів, який враховується у процесі 

формування державної політики в галузі освіти. 

МОН молоді та спорту враховує результати зовнішнього оцінювання та 

моніторингу якості освіти під час проведення аналізу стану функціонування 

освітньої системи, визначає перспективні напрями її розвитку та розробляє 

заходи щодо реалізації державної політики в галузі освіти. Зазначені заходи 

оприлюднюються в засобах масової інформації, висвітлюються у фахових 

виданнях для ознайомлення з ними педагогічної громадськості. 

 

 

 

 



Тема 2. Освітня політика у підготовці педагогічних і науково-педагогічних 

кадрів. 

Мета: розкрити сутність педагогічної освіти в Україні; розвивати вміння 

розрізняти аспекти реформування системи освіти в Україні; виховувати 

патріота України. 

План 

1. Педагогічна освіта та процес реформування системи освіти в Україні. 

1.1. Державна політика реформування системи освіти в Україні. 

1.2. Мета і головні аспекти процесу реформування системи освіти в Україні. 

1.3. Механізм реформування системи освіти в Україні. 

1.4. Вчителі та інші освітяни – суб’єкти реформування системи освіти в 

Україні. 

2. Стратегічні пріоритети підготовки та розвитку педагогічної компетенції 

вчителів. 

2.1. Філософія вищої та післядипломної педагогічної освіти. 

2.2. Вища та післядипломна педагогічна освіта у процесі реформування 

системи освіти в Україні. 
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1. Педагогічна освіта та процес реформування системи освіти в Україні. 

1.1. Державна політика реформування системи освіти в Україні. 
Державна політика у сфері освіти в Україні регулюється Конституцією 

України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами й 

розпорядженнями Президента України, декретами, постановами, 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами 

(актами) Міністерства освіти і науки України та інших органів центральної 

виконавчої влади держави. Державна політика у сфері освіти, що визначається 

Верховною Радою України відповідно до Конституції України, здійснюється 

органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 



Законодавчою базою освіти в Україні виступають Конституція України 

(1996 р.), Закони України "Про освіту" (1996 р.), "Про професійно-технічну 

освіту" (1998 р.), "Про загальну середню освіту" (1999 р.), "Про дошкільну 

освіту" (2000 р.), "Про позашкільну освіту" (2001 р.) та інші закони, що 

регулюють окремі питання функціонування освіти (фінансові, майнові тощо). 

Згідно з Конституцією України (ст. 53) кожен громадянин має право на 

освіту. Для громадян України держава забезпечує доступність і безоплатність 

дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в 

державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної 

загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і 

післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та 

пільг учням і студентам. Це право забезпечується розгалуженою мережею 

закладів освіти, заснованих на державній та інших формах власності, їх 

відкритим характером, різними формами навчання (очною, вечірньою, 

заочною/дистанційною, екстернатом, педагогічним патронажем). Держава 

здійснює соціальний захист учасників навчально-виховного процесу 

(вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних 

ординаторів, аспірантів, докторантів та інших осіб), незалежно від форми їх 

навчання і типів навчальних закладів, в яких вони навчаються, а також сприяє 

здобуттю освіти в домашніх умовах. 

За Законом України "Про освіту", що є базовим в освітній галузі, освіта 

розглядається як основа інтелектуального, культурного, духовного, 

соціального, економічного розвитку суспільства і держави, вона є 

пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного 

розвитку суспільства. 

Функціонування освіти в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, 

демократизму, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами. 

Державна політика у сфері освіти в Україні спрямована на реформування 

освітньої галузі на національних традиціях з урахуванням світових освітніх 

тенденцій та економічних можливостей держави з метою забезпечення 

всебічного розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 

розвитку її таланту, розумових і фізичних здібностей, виховання високих 

моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного 

вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного 

потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня, забезпечення народного 

господарства кваліфікованими фахівцями. 

Процес реформування системи освіти в Україні характеризується 

неперервним виробленням і реалізацією відповідних програмних документів. 

Одним з перших таких документів, спрямованим на реформування 

національної освіти в умовах суверенності і незалежності української держави, 

стала Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття"), що 

була схвалена І з'їздом педагогічних працівників України і затверджена 

постановою Кабінету Міністрів України (1993 рік). Згодом, враховуючи 

соціально-економічне становлення держави, було прийнято низку Указів 

Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, а також рішень 



Міністерства освіти і науки України щодо поглиблення реформ в усіх ланках 

освіти - дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і 

вищої освіти. 

 

1.2. Мета і головні аспекти процесу реформування  

системи освіти в Україні. 
Головна мета державної політики у сфері освіти відповідно до Державної 

національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття") полягає у визначенні 

стратегії розвитку освіти в Україні на перспективу ХХІ століття, створенні 

життєздатної системи безперервного навчання й виховання для досягнення 

високих освітніх рівнів, забезпеченні можливостей постійного духовного 

самовдосконалення особистості, формуванні інтелектуального та культурного 

потенціалу нації. 

Стратегічними завданнями реформування освіти в Україні визначено: 

- відродження і розбудова національної системи освіти як найважливішої 

ланки виховання свідомих громадян, формування освіченої, творчої 

особистості, забезпечення пріоритетного розвитку людини, відтворення й 

трансляції культури й духовності в усій різноманітності вітчизняних та 

світових зразків; 

- виведення освіти на рівень розвинутих країн світу шляхом докорінного 

реформування її концептуальних, структурних. організаційних засад; 

подолання монопольного становища держави в освітній сфері через створення 

на рівноправній основі недержавних навчально-виховних закладів; глибокої 

демократизації традиційних навчально-виховних закладів; формування 

багатоваріантної інвестиційної політики у галузі освіти. 

Пріоритетними напрямками реформування освіти були визначені: 

- розбудова національної системи освіти з урахуванням кардинальних 

змін у суспільному житті; 

- забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності 

громадян до здобуття освіти; 

- досягнення якісно нового рівня у вивченні базових навчальних 

предметів: української та іноземних мов, історії, літератури, математики, 

природничих наук; 

- створення умов для задоволення освітніх та професійних потреб 

громадян України, надання можливостей постійно вдосконалювати свою 

освіту, підвищувати професійний рівень, оволодівати новими спеціальностями; 

- забезпечення в освітніх закладах відповідних умов для навчання й 

виховання фізично та психічно здорової особи; запобігання пияцтву, 

наркоманії, насильству. 

Різноманітність і швидкоплинність соціальних, політичних, економічних 

змін, поглиблення кризових явищ в державі змусили приймати оперативні 

рішення щодо коригування тактики освітніх реформ. Серед найбільш 

впливових і визначальних факторів - глобальна криза освіти, що пов'язана із 

загальносвітовими процесами, тобто з переходом суспільства від 

індустріального до постіндустріального та інформаційно-технологічного. 



Україна, незважаючи на економічні проблеми, усвідомлює ці глобалізовані 

процеси і не хоче бути поза ними, а прагне виступати активним учасником 

пошуку шляхів виходу із цієї світової освітньої кризи. 

З іншого боку, на українській освіті надзвичайно негативно позначилися 

кризові явища в економіці держави. Проте навіть у затяжному кризовому 

процесі система освіти України постійно перебуває в розвитку, у пошуку 

новітніх форм самореалізації. Переконливим прикладом цього є зростаючий 

інтерес молоді до здобуття вищої освіти: за роки незалежності частка студентів 

на 10 тис. населення України зросла з 310 до 392, а кількість вищих навчальних 

закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації подвоїлася (зросла зі 156 до 315). 

Серед базових принципів реформування системи освіти на даному етапі 

викристалізувалися такі: 

1. Демократизація освітнього простору, що передбачає ліквідацію 

монополії держави на освіту, перехід до громадсько-державної освітньої 

системи, децентралізацію управління освітою, автономність навчальних 

закладів та розширення прав педагогічних працівників, перехід від педагогіки 

репресивної до педагогіки партнерства і співпраці. 

2. Варіативність освіти, що створює умови для вільного вибору 

навчального закладу, форм і методів навчання, навчальних планів, програм, 

спеціалізацій тощо. 

3. Регіоналізація освіти, що означає звуження управлінських функцій 

центру і розширення їх на місцях, а це, у свою чергу, сприяє розвитку творчої 

ініціативи місцевих органів влади та оперативному розв'язання регіональних 

проблем. 

4. Інтеграція різних типів навчальних закладів для забезпечення 

безперервності системи освіти. 

5. Глобалізація та інтернаціоналізація освіти через адаптацію 

національної системи до світових освітніх систем, розвиток її з урахуванням 

загальносвітових тенденцій. 

 

1.3. Механізм реформування системи освіти в Україні. 

Реформам у освітянській галузі на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства заважає недосконалість механізму реформування системи освіти. 

Останні кризові роки додали цій проблемі ще більшої гостроти. 

Так, зокрема у 2000/2001 навчальному році в українських школах бракує 

понад 5000 педагогів. В освітній галузі виплату заробітної платні працівникам 

затягують у часі від 3 до 7 місяців. Навчальні заклади заборгували астрономічні 

суми за енергоносії та комунальні послуги. Майже повністю припинилося 

оновлення навчального обладнання та книжкового фонду бібліотек. Давно не 

ремонтують приміщень і будинків. Кожна друга школа не має жодного 

комп’ютера, решта переважно використовує давно застарілі моделі. Нині в 

Україні друкують лише близько 30% від реальної потреби школярів у 

підручниках. 

У системі професійно-технічної освіти навчаються понад півмільйона 

учнів. Колись цю систему на 50% фінансували базові підприємства та галузеві 



міністерства. І тут криза внесла свої “корективи”: не стало безкоштовного 

обладнання, сировини, баз для виробничої практики, наставницьких кадрів. У 

системі вищої освіти поширилося хабарництво, обмежується діяльність ВНЗ 

недержавної форми власності. Зокрема ВНЗ недержавної форми власності 

працюють як комерційні підприємства і сплачують податки згідно із своїм 

комерційним статусом. Студенти і громадськість не можуть зрозуміти, чому 

акредитований ВНЗ недержавної форми власності розглядається органами 

державної влади як комерційна організація, а ВНЗ державної форми власності, 

що приймає до 50% студентів за контрактами на платній основі, комерційною 

організацією не вважається. 

Все ці кризові явища, що продовжують характеризувати стан справ в 

освітянській галузі, свідчать про необхідність розробки та впровадження чітких 

механізмів реалізації стратегії розвитку освіти. Тому проблеми розробки 

стратегій поліпшення системи освіти в Україні з урахуванням суспільних змін, 

вимог світового ринку та інтеграції у світову спільноту набувають все 

гострішого значення. Нагальною стає потреба залучення до вироблення такої 

стратегії громадськості, керівників великих підприємств, бізнесменів. 

 

1.4. Вчителі та інші освітяни – суб’єкти реформування  

системи освіти в Україні. 
Сьогодні вчителі та інші освітяни є переважно об’єктами реформування 

системи освіти в Україні. Підтвердженням цього є ініціювання реформ в освіті 

“згори”, відсутність консенсусу між педагогічною громадськістю і органами 

управління у питаннях реформування освіти, вироблення освітньої політики. 

Звичайно, потрібно відмітити ряд педагогічних ініціатив і пошуків у 

створенні нових моделей навчальних закладів, здійснення ряду цікавих 

інноваційних освітніх проектів, підтриманих донорськими організаціями, 

зокрема вивчення педагогічного досвіду Соросівських учителів тощо, 

проведення ряду всеукраїнських акцій, конкурсів, створення громадських 

об’єднань і товариств педагогів, але в цілому педагогічні працівники 

залишаються скоріше об’єктами реформ, аніж їх активними учасниками чи 

агентами. Зокрема опитування вчителів засвідчило, що більше 60% педагогів не 

вважають себе активними учасниками реформування школи. 

Органам управління освітою доведеться переконатися, що реформи в 

освіті приречені на невдачу, якщо вони не враховують думку 

громадськості, передусім педагогічної, не супроводжуються відповідним 

неперервним удосконаленням чи підвищенням кваліфікації вчителів. 
 

2. Стратегічні пріоритети підготовки та розвитку педагогічної  

компетенції вчителів. 
2.1. Філософія вищої та післядипломної педагогічної освіти. 

В українській педагогічній освіті можна виділити чотири основних 

філософських підходи, які є основою вибору завдань і цінностей навчання і 

виховання педагога і змісту педагогічної освіти. Охарактеризуємо їх коротко: 



Догматичний реалізм. Завдання навчальних закладів: виховати раціональну 

особистість з розвинутим інтелектом. Дати їй знання фактів і принципів, що 

нібито “не піддаються впливові часу”. Викладачі допомагають майбутньому 

учителю навчитися раціонально мислити, їхні пояснення побудовані за 

сократичним методом, вони експліцитно передають традиційні цінності. 

Навчальний план будується класично - аналіз літератури, усі предмети 

обов`язкові. Виділяються, як правило, “великі книги”. Філософська основа 

цього напряму - різноманітні версії реалізму, які об`єднуються під назвою 

переніалізму. 

Академічний раціоналізм. Завдання - сприяти інтелектуальному зростанню 

особистості, розвивати її компетентність. Освітній ідеал - громадянин, здатний 

до співробітництва з метою соціальної ефективності. Основна увага 

приділяється оволодінню основоположними поняттями і принципами 

академічних предметів. Формується учитель як авторитет у своїй галузі, що 

експліцитно передає традиційні цінності. Основні навички і предмети - рідна 

мова, арифметика, природничі науки, історія та іноземна мова. Педагог прагне 

дати глибокі, основоположні знання, а з іншого боку, відбувається відбір 

здібних і нездібних їх засвоїти. 

Прогресивістський прагматизм. Завдання: удосконалення демократичних 

начал соціального життя. Освітній ідеал - особистість, здатна до самореалізації. 

Програми навчання педагога зорієнтовані на можливість здійснення ними у 

майбутньому такого шкільного навчального плану, який буде зосереджуватися 

на особистості дитини, орієнтоватися на інтереси учнів, прагнутиме 

відповідати на реальні життєві проблеми, включаючи міждисциплінарне 

знання. Вважається, що знання сприяє зростанню і розвитку особистості, 

процес навчання йде не лише у класі, але й у житті, основна увага надається 

активному й цікавому навчанню. З`являються факультативні предмети, 

гуманістичні методи викладання, альтернативне і вільне навчання. 

Соціальний реконструкціонізм. Мета - поліпшення і перетворення 

суспільства, виховання для змін і соціальних реформ. Звідси завдання - навчати 

таким навичкам і знанням, які б дозволили встановити проблеми, від яких 

потерпає суспільство, і розв`язати їх. Активне навчання націлюється на сучасне 

і майбутнє суспільство. Учитель виступає як агент соціальних реформ і змін, як 

керівник проектів і лідер досліджень, допомагає учням усвідомити проблеми, 

що стоять перед людством. У навчальному плані значне місце приділяється 

суспільним наукам і методам соціального дослідження, підкреслюються 

тенденції сучасного і майбутнього розвитку, національні й міжнародні питання. 

У навчанні прагнуть утілити ідеали рівності, культурного плюралізму. 

У дійсності жодний навчальний заклад не опирається у своїй роботі на який-

небудь єдиний філософський підхід: звичайно комбінуються різні принципи. 

ВНЗ реалізують власну філософію освіти. У класичних університетах 

реалізується переважно філософія догматичного реалізму або академічний 



раціоналізм. Прогресивістський прагматизм панує в педагогічних училищах. 

Соціальний реконструкціонізм - найменш уживаний й найбільш потрібний у 

педагогічній освіті філософський підхід. Адже навіть у порівняно молодих 

учителів спостерігається скепсис, зневіра, нігілізм у сприйнятті всього нового, 

неадекватне трактування проблем нашої нації. Ці руйнівні настрої шкідливі не 

тільки для учительства, але й передаються учням, можуть згубно впливати на 

них. 

У післядипломній освіті ній переважає педагогічний прагматизм, що не долає 

хибні стереотипи, стару психологію значної частини учительства, що є 

найскладнішим у реформуванні школи. 

Отже, при наявності найрізноманітніших філософсько-освітніх та педагогічних 

теорій, які функціонують сьогодні в освітньому просторі України, єдину 

реальну філософію системи педагогічної освіти можна визначити як 

інкрементальну (тобто спрямовану на незначне збільшення) філософію 

конвеєрної лінії. 

Фiлософiя педагогiчної освiти, як i фiлософiя освiти в цiлому, - сфера, яка 

разом з еволюцiєю передбачає певнi стабiльнi основи, що зберiгають своє 

значення на будь-яких етапах розвитку людства. Але пiд впливом тих чи iнших 

процесiв окремi з цих iдей набувають особливого значення. З'являються новi 

iдеї, якi повиннi враховуватися особливо в педагогiчнiй освiтi.Першою такою 

iдеєю називають сьогодні iдею людиноцентризму в освiтi i в педагогiцi. 

Сьогоднiшнi обставини зумовлюють орiєнтацiю на розвиток особистiсних рис 

людини з огляду на ефективнiшу її працю в умовах сучасного виробництва. 

Людиноцентристський особистiсний вимiр не суперечить тим принципам, якi 

ранiше сповiдувалися в Україні, коли надмiрна увага придiлялася 

колективiстському началу. 

Справа сьогодення - поєднати особистiсний вимiр у педагогiцi, освiтi з 

феноменом колективiстських взаємин. Завдання полягає у змiнi прiоритетiв, 

за яких людина жила для колективу, а не колектив задля розвитку людини. Для 

України ця проблема особливо важлива бо, як показує iсторичний досвiд, 

общиннiсть завжди проймала всi сфери українського суспiльства. Общиннiсть 

не є негативним явищем, оскільки вона захищала людину вiд фiзичної смертi, 

сприяла розвитковi людини на рiвнi общини. Але община виступила і гальмом 

розвитку особистості. 

2.2.Вища та післядипломна педагогічна освіта у процесі реформування 

системи освіти в Україні. 

Подальший розвиток системи педагогічної освіти в Україні має бути 

зумовленим тим, що підготовка вчителя, його діяльність та соціальне буття 

реалізуються у принципово нових суспільно-економічних відносинах. 



Виходячи з цього, розроблено цільову комплексну програму "Вчитель", метою 

якої є сприяння у забезпеченні повноцінного функціонування системи 

педагогічної освіти та якісного здійснення вчителем своїх професійних функцій 

як продуктивної сили суспільства відповідно до потреб його розвитку. 

Вона передбачає розв'язання таких основних завдань: 

* розробка і вдосконалення відповідно до Конституції України, Закону України 

"Про освіту" та інших законодавчих актів нормативної бази для забезпечення 

функціонування системи педагогічної освіти, професійної діяльності вчителя та 

його соціального захисту; 

* розробка науково обґрунтованого прогнозу державної потреби у педагогічних 

кадрах і механізму формування на основі регіонального підходу відповідного 

державного замовлення на їх підготовку; 

* визначення оптимальної мережі державних вищих педагогічних закладів 

освіти та закладів післядипломної педагогічної освіти; 

* створення дійової системи профорієнтаційної роботи та відбору здібної 

молоді для навчання у вищих педагогічних закладах освіти; 

* розробка і запровадження державних стандартів педагогічної освіти різних 

освітньо-кваліфікаційних рівнів; 

* створення нового покоління навчально-методичної літератури для вищих 

педагогічних закладів освіти з психології, педагогіки і методик навчання та 

навчально-методичних комплектів для педагогічних працівників 

загальноосвітніх шкіл, дошкільних і позашкільних закладів освіти; 

* об'єднання зусиль науковців системи Міністерства освіти і науки, Академії 

педагогічних наук, творчих педагогічних об'єднань, громадських організацій, 

практичних працівників для розробки актуальних проблем педагогічної освіти і 

професійної діяльності вчителя; 

* вироблення і запровадження системи цільового державного фінансування 

підготовки педагогічних кадрів та їх професійного вдосконалення; 

* удосконалення системи морального стимулювання професійного росту 

педагогічних кадрів та їх педагогічної творчості. 

В умовах суспільної трансформації післядипломна педагогічна освіта є 

найбільш перспективним напрямком системи освіти дорослих, що дозволяє 

кожному педагогу зберегти і поновити свої знання та вміння, забезпечити 

підтримання належного кваліфікаційного рівня відповідно до сучасних вимог. 



Педагогічні працівники, які включаються у систему підвищення кваліфікації, 

здатні стати творчими вчителями і забезпечити навчально-виховний процес 

відповідно до сучасних вимог завдяки реорганізації післядипломної освіти на 

таких засадах: 

а) синтетичного поєднання традиційного навчання шляхом спеціальної 

предметної підготовки і перепідготовки кадрів і переносу навчально-

тренувальних аспектів процесу підвищення кваліфікації вчителів у реальний 

контекст школи; 

б) цілеспрямованого формування загальнокультурного і гуманітарного ядра 

професійної підготовки вчителів як основи його творчої діяльності; 

в) використання в післядипломній освіті методів навчання, що посилюють 

прагнення вчителів продовжувати своє навчання безпосередньо у процесі 

педагогічної роботи, збільшують впевненість у свої сили, допомагають їм стати 

активними і незалежними при розв’язуванні педагогічних проблем та в 

освоєнні нового; 

г) створення в ІППО розвиваючого педагогічного простору; 

д) інтенсивного формування загальної культури вчителя як сукупності 

розвинутих звичок мислення, притаманних менталітету українського народу. 

З метою реформування післядипломної педагогічної освіти як складової 

державної системи підготовки фахівців до трудової діяльності у 

післядипломний період та забезпечення розвитку персоналу (професійної 

відповідності фахівців, кар'єрного росту працівників та адаптації персоналу 

(населення) до соціально-економічних змін у державі) пропонується наступна 

структура реформування післядипломної освіти в Україні: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3. Особливості організації співробітництва вчителя і учнів у сучасній 

початковій школі. 

Мета: розкрити сутність педагогіки співробітництва; розвивати вмілість 

розрізняти форми та методи співробітництва вчителя і учнів у сучасній 

початковій школі; виховувати  любов до предмету. 

План 
1. Сутність педагогіки співробітництва вчителя і учнів у сучасній 

початковій школі. 

2. Ключові ідеї педагогіки співробітництва вчителя і учнів у сучасній 

початковій школі. 

3. Форми та методи співробітництва вчителя і учнів у сучасній початковій 

школі. 

Рекомендована література 

Основна література 

1. Фіцула М. М.," Педагогіка" "Академвидав", Київ, 2003. – 528 с. 

2. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике М.: 

Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1996. - 496 с. 

3. Педагогика сотрудничества / С. Лысенкова, В. Шаталов, И. Волков и др. 

// Учительская газета. – 1986. – 18 октября.  

Допоміжна література 

4. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. 

– М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 

5. Підласий І. П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя (1 -7 

розділи) Х.: Вид. група "Основа", 2010. – 360 с. 

6. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 560 с. 

7. Підласий І. П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя (8 -17 

розділи) Х.: Вид. група "Основа", 2010. – 360 с. 

 

Педагогіка співробітництва вчителя і учнів у сучасній початковій 

школі: сутність, ключові ідеї, форми та методи. 
Сьогодні в умовах модернізації української освіти одним із напрямків 

оптимізації навчального процесу у середніх та вищих навчальних закладах є 

його спрямування на демократизацію взаємовідносин викладача та учня, що 

відображається в нових підходах до навчання: створенні сприятливої 

атмосфери співробітництва, зниженні монологічного викладу матеріалу та 

дублювання інформації, яка може бути отримана з доступних джерел і 

переходу до діалогізованого спілкування з учнями в ході навчального процесу, 

інтенсифікації впровадження в навчальний процес активних методів навчання, 

які дають можливості для розкриття творчої особистості, розвитку ініціативи, 

активізації пізнавально-навчальної діяльності учня. 

Педагогіка співпраці – напрям педагогічного мислення і практичної 

діяльності, спрямований на демократизацію і гуманізацію педагогічного 

процесу. 

Перш, ніж визначити ключові ідеї педагогіки співробітництва, необхідно 

звернутися до історії її зародження. 



Термін "педагогіка співробітництва" з’явився після публікації Маніфесту 

"Педагогіка співробітництва", що був підписаний у Передєлкіно у 1986 році 

робочою групою, до складу якої увійшли 7 відомих на той час педагогів-

новаторів, які об’єднали свої зусилля і на зустрічі поділились досвідом і 

надбаннями, накопиченими за двадцять років практичної роботи у школі: С. М. 

Лисенкова, заслужений учитель школи РСФСР, учитель школи № 587 (м. 

Москва); В. Ф. Шаталов, співробітник ІУУ, учитель школи № 5 (м. Донецьк); І. 

П. Волков, заслужений учитель школи РСФСР, кандидат педагогічних наук, 

учитель школи № 2 (м. Реутово Московської області); В. А. Караковський, 

заслужений учитель школи РСФСР, кандидат педагогічних наук, директор 

школи № 825 (м. Москва); М. П. Щетинин, ст. науковий співробітник Інституту 

загальних проблем виховання АПН СРСР; Є. М. Ільїн, учитель-методист школи 

№ 307 (м. Санкт-Петербург); Ш. А. Амонашвілі, професор, доктор 

психологічних наук, член-кореспондент АПН СРСР, директор НДІ 

педагогічних наук (м. Тбілісі). Засновником педагогіки співробітництва 

вважається С. Соловейчик разом із В. Матвєєвим (редактором "Учительської 

газети") та вищеназваними педагогами-новаторами. 

У Маніфесті було узагальнено новаторський досвід учителів, які так чи 

інакше працювали на засадах навчального співробітництва, та сформульовано 

загальні положення педагогіки співробітництва. 

Найбільш помітною фігурою серед ініціаторів педагогіки співробітництва 

був доктор психологічних наук, академік Шалва Олександрович Амонашвілі. 

Основне завдання педагогіки співробітництва, яка була спрямована проти 

авторитарності в освіті та вихованні, він спробував визначити так: "зробити 

дитину нашим (дорослих – учителів, вихователів, батьків) добровільним 

соратником, співробітником, однодумцем у своєму ж вихованні, освіті, 

навчанні, становленні, зробити її рівноправним учасником педагогічного 

процесу, дбайливим і відповідальним за цей процес, за його результати". 

Сутність даного підходу визначалась створенням та організацією учителем 

міжособистісної взаємодії, яка б здійснювалась у "оптимістично-гуманній 

атмосфері", і вимагала від нього майстерності та вміння ефективно 

спілкуватися. 

"Педагогіка співробітництва – це етап розвитку педагогіки 80-х років, – 

зазначає Ш. Амонашвілі, – вона породила могутній рух учителів. Вона 

породила і принципи співробітництва з дітьми. Ці принципи мають наукове 

психологічне обґрунтування. Педагогіка співробітництва – це могутній 

струмінь гуманної педагогіки. Гуманна педагогіка вбирає в себе педагогіку 

співробітництва, дає її філософське обґрунтування. Це так, як геометрія 

Лобачевського стала окремим визначенням теорії Енштейна. Тож педагогіка 

співробітництва - це окреме визначення класичної гуманної педагогіки". 

Розглянемо основні ідеї педагогіки співпраці, спираючись на текст 

"Маніфесту", що був опублікований "Учительською газетою" 18 жовтня 1986 

року: 



 ідея зміни стосунків з учнями заснована на увазі вчителя до учнів, 

залучення дітей до навчання, викликаючи у них радісне почуття успіху, руху 

вперед, розвитку, наголошується, що інакше дітей не вивчити. 

 ідея важкої мети (С. Лисенкова, В. Шаталов) полягає у тому, що 

перед усіма учнями ставиться якомога складніша мета, водночас учитель всіма 

засобами має вселити в учнів упевненість у тому, що мета буде досягнена, тема 

добре вивчена. Учнів у цьому випадку поєднує не просто мета, а саме віра у 

можливість подолання труднощів. 

 ідея опори (Є. Ільїн, І. Іванов, С. Лисенкова,  В. Шаталов) полягає у 

наданні учням опорних сигналів (символів, схем, таблиць, слів тощо) для 

забезпечення кращого розуміння,  структурування, запам’ятовування 

матеріалу, а також для побудови відповіді. 

 ідея навчання без примусу (Ш. Амонашвілі, С. Лисенкова, В. 

Шаталов) передбачає виключення всіх засобів примусу з арсеналу педагогічних 

засобів, зокрема, оцінки. Успіх навчання залежить від повторення. Багаторазові 

повторення приводять до того, що хоче учень чи не хоче, він усе одно буде 

знати і вміти все, що необхідно. Йому можна ставити оцінки, а можна і не 

ставити. Ш. А. Амонашвілі взагалі не ставить маленьким дітям оцінок. С. М. 

Лисенкова не ставить двійок, тому що всі її діти встигають. В. Ф. Шаталов у 

випадку невиконання роботи залишає порожню клітинку у відомості 

щоденного обліку знань. Форми різні, а суть одна – навчання без 

примушування. 

 ідея вільного вибору (Ш. Амонашвілі, І. Волков, С. Лисенкова, В. 

Шаталов) полягає у наданні дитині свободи вибору у процесі навчання, тобто 

учень може обирати завдання, здачу, тему твору, сам брати участь у складанні 

завдань для однокласників; це необхідно, щоб учні почувати себе партнерами 

педагога в навчанні. 

 ідея випередження (І. Волков, С. Лисенкова, Б. Никитин, В. 

Шаталов) дозволяє включати у програму більш складний матеріал, об’єднувати 

його в блоки, починати заздалегідь вивчати складні теми, закладати 

перспективу вивчення теми наступного уроку. Так, на рік, на два випереджає 

програму В. Ф. Шаталов, за півроку, за рік розпочинає вивчати важкі теми С. 

М. Лисенкова. Задачі для старшокласників дає шестиліткам і першокласникам 

І. П. Волков. Важкі головоломки, непосильні й дорослим, приносить дітям Б. П. 

Никитин. Випереджання програми приносить учням задоволення, викликає 

гордість: учитель перестає залежати від програми, він вільніше 

розпоряджається часом на уроках. 

 ідея великих блоків (І. Волков, П. Ерднієв, І. Іванов, В. Шаталов, М. 

Щетинин) заснована на тому, що у великому блоці матеріалу (об’єднання 6 – 10 

уроків або тем в один блок) легше встановити логічні зв’язки, виокремити 

головну думку, поставити та розв’язати проблему. Так, по 10-20 уроків поєднує 

в один блок В. Ф. Шаталов, на одному уроці розкриває зміст і красу великого 

матеріалу Є. Н. Ільїн, зводить в єдине навички різних професій І. П. Волков. 

Вивчення матеріалу блоками звільняє дитину від страху перед труднощами: 



блок пройдений, основна думка схоплена. Учень не боїться, що він не зрозуміє 

її та відстане. Він спокійно працює далі, усвідомлюючи деталі й подробиці. 

 ідея відповідної форми (І. Волков, Є. Ільїн, В. Шаталов) полягає у 

тому, що урок за своєю формою має відповідати предмету, що вивчається. Так, 

на уроках математики В. Ф. Шаталов, доводячи теорему, не допускає жодного 

зайвого слова – розповідь учителя-математика повинна бути абсолютно 

точною. Є. Н. Ільїн, аналізуючи художній твір, домагається, щоб і аналіз мав 

художню форму. Для цього він використовує ті ж прийоми, за допомогою яких 

письменник створює свій твір: прийом, запитання і деталь. Виходить художній 

аналіз художнього твору. 

 ідея самоаналізу (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, І. Іванов,                     В. 

Караковський, В. Шаталов, М. Щетинин) насправді реалізує ідею колективного 

аналізу та оцінювання діяльності кожного учня. Коли учні знають, що їхня 

праця буде оцінена не тільки вчителем, але й колективом, вони і поводяться 

гідно, і працюють набагато старанніше. 

 ідея інтелектуального фону класу (І. Волков, С. Лисенкова, В. 

Шаталов, М. Щетинин) передбачає створення загальних життєвих цілей та 

цінностей у класі, для чого необхідно розвивати здібності та нахили дитини в 

діяльності, що її цікавить, давати свободу творчості. Щоб створити обстановку 

співробітництва, учитель намагається підсилити прагнення до різноманітних 

знань, а не тільки шкільних. Так, В. Ф. Шаталов проводить безліч екскурсій, у 

його класі завжди є набір папок з газетними вирізками найважливіших статей, 

які має прочитати кожен. С. М. Лисенкова намагається давати якнайменше 

письмових завдань додому, щоб звільнити час дітей для читання. І. П. Волков 

увів у школі "Творчі книжки", куди записуються всі роботи, виконані 

школярем: технічна модель, доповідь з біології, урок, проведений 

шестикласником-педагогом у другому класі, тощо. Така книжка разом з 

іншими засобами допомагає виявляти, розвивати і враховувати 

найрізноманітніші здібності і схильності дитини. Це необхідно для майбутньої 

її професійної орієнтації. 

 ідея колективного творчого виховання (І. Іванов, В.Караковський, 

М. Щетинин) полягає в тому, що дітей учать колективній суспільній творчості з 

першого класу до випускного. Девіз цієї методики: "Усе творчо, інакше 

навіщо". 

 ідея співпраці з батьками передбачає відкрите, довірливе ставлення 

дітей до дорослих у школі й у родині. Педагогам не можна сварити дітей з 

батьками. Учитель не повинен скаржитися батькам на дітей у щоденниках, 

розпалювати змагання між батьками, вивішувати відомості успішності за 

місцем роботи батьків. Необхідно показати батькам, що їхні діти навчаються 

добре, учити їх любити своїх дітей. 

 ідея особистісного підходу до дитини замість індивідуального 

підсумовує всі вищеперелічені методики. Наголошується, що педагогіка 

співробітництва пропонує такі прийоми, за яких кожен учень почуває себе 

особистістю, відчуває увагу вчителя особисто до себе. Це виявляється перш за 

все у тому, що "кожен учень на кожному уроці одержує оцінку своєї праці, 



вибирає завдання на свій смак, позашкільна творчість кожної дитини одержує 

визнання й оцінку, і, нарешті, кожного на ділі, а не на словах і не в закликах 

поважають, ніхто не ображає дитину підозрою в нездатності". 

 ідея співробітництва вчителів передбачає не примушування, а 

взаємодію вчителів з метою впровадження ідей нової педагогіки, 

наголошується на тому, що не можна вчителів протиставляти один одному, не 

можна, щоб когось хвалили за застосування нового, а іншого засуджували за те, 

що він навчає по-своєму. 

Доведено, що робота з використанням цих ідей дає вражаючий результат 

– в навчальному закладі створюється сприятливий психологічний клімат 

процесу навчання, формується високий рівень внутрішньої мотивації учнів до 

навчання, сам процес навчання оптимізується, і, як наслідок усього, з'являється 

висока якість знань усіх учнів. 

Характеризуючи педагогічні технології, Селевко Г. К. відмічає, що 

педагогіка співробітництва: 

 за рівнем застосування: загальнопедагогічна; 

 за філософською основою: гуманістична; 

 за орієнтацією на особистісні структури: усебічно гармонійна; 

 за змістом: навчаюча+виховна, гуманістична, загальноосвітня, 

прониклива; 

 за типом управління: система малих груп; 

 за організаційними формами: академічна+клубна, 

індивідуальна+групова, диференційована; 

 за підходом до дитини: гуманно-особистісна, суб'єкт-суб'єктна; 

 за переважаючим методом: проблемно-пошукова, творча, 

діалогічна, ігрова; 

 за категорією тих, кого навчають: масова (всі категорії). 

Радянському варіанту педагогіки співпраці за основною сутністю 

відповідає партнерська педагогіка західного зразка. Розглянемо основні 

положення західної (а відтепер і нашої) партнерської технології: 

 Учитель і його учень (учні) – ділові партнери у досягненні мети. 

 Основа співробітництва – контракт з точно визначеними 

обов'язками, термінами, результатами, санкціями і фінансуванням. 

 Мета учня – опанувати важливий для нього предмет вивчення. 

 Мета педагога – допомогти йому в реалізації мети. 

 Відповідальність: 50% відповідальності учня, 50% - педагога. 

 Стимули: для учня – його наміри, для педагога – винагорода. 

 Організація процесу: максимальна самостійність учня, втручання 

педагога лише тоді, коли учень потребує допомоги. 

 Постійне формування узагальнених алгоритмів вирішення завдань. 

 Упровадження дієвих стимулів самомотивації. 

 Максимальна опора на індивідуальні особливості. 

 Використання найновіших засобів, що можуть сприяти 

прискоренню процесу. 

 Забезпечення нешкідливості процесу та збереження здоров'я учня. 



 Забезпечення індивідуального розпорядку дня. 

 Створення комфортних умов. 

У скандинавських країнах педагогіку співробітництва називають 

педагогікою діалогу, що виокремлює вчителя як провідну фігуру успішної 

педагогічної взаємодії й покладає на нього відповідальність оперативно 

враховувати особистісні якості вихованців, які постійно змінюються під 

впливом зовнішніх обставин та індивідуального зростання. 

В педагогіці співробітництва використовуються найрізноманітніші форми 

навчання: колективно-групова робота, колективна творча робота, робота в 

мікрогрупах, робота в змінних групах, ігрова діяльність. 

Помилково було зводити співробітництво до виключно групової роботи. 

Воно може бути присутнім і в колективній спільній діяльності (під час 

полілогу, мозкової атаки, колективного складання інтелектуальної карти 

(опорної схеми) тощо). І навпаки: групова робота не обов’язково є ознакою 

співробітництва. У цьому помилка багатьох педагогів-практиків. Вони ділять 

дітей на групи, часто для розв’язання репродуктивних завдань, і думають, що 

організують співробітництво. Потім скаржаться, що це віднімає зайвий час на 

уроці, а результату не дає. 

Відтак, можна зробити висновок, що основним методом співробітництва 

є навчальний діалог. Без діалогічності не вийде взаємодії, оскільки будь-яка 

спільна діяльність потребує уміння домовитися, вступити у діалог. Саме 

наявність та якість діалогу свідчать про ступінь реалізації суб’єкт-суб’єктного 

підходу. 

Лише на перший погляд здається, що педагог вибирає методи навчання 

навмання. Існує багато факторів, що впливають на вибір методів навчання. 

Основними з них є мета та рівень навчання, якого треба досягти, рівень 

мотивації, реалізація принципів навчання, рівень підготовленості учнів, їхня 

працездатність і вік, кількість і складність навчального матеріалу. 

Підласий І., аналізуючи технології навчання, виділив методи, які краще 

від інших задовольнятимуть вимоги технологій. 

Звичайно, і в педагогіці співробітництва педагог може використовувати 

відеометод, нетрадиційні методи, лекцію, інші методи, які не відносяться до 

даної технології. Але тоді він повинен бути готовий до погіршення результатів, 

і технологія в нього вийде іншою. 

Завдання оптимізації методів формулюється однозначно: у наявних 

умовах з багатьох методів необхідно виділяти ті, що забезпечують необхідну 

продуктивність навчання за заданими критеріями. Вирішення цього завдання 

наштовхується на великі труднощі і пов’язане з витратами часу. 

Кожен педагог сильний своїми методами навчання. Однаково сильних у 

всьому немає. Того викладача можна назвати майстром, який до могутності 

класичних методів додав свій особистий досвід. 

Тут зупинимося й визначимо, який результат є бажаним в педагогіці 

співробітництва. Очікуваний результат наводять автори маніфесту: "Дітей, що 

виростають в атмосфері співробітництва, можна описати так: усі вони вміють і 

люблять думати; процедура думання – цінність для них; усі мають дидактичні 



здібності: кожний може пояснити матеріал іншому; усі мають організаторські й 

комунікативні здібності; усі певною мірою орієнтовані на людей; усі здатні до 

творчості; усі мають почуття соціальної відповідальності". 

Зайве нагадувати, що відчутні результати на шляху практичної 

перебудови уроку досягаються за умови впровадження комплексу заходів. 

Відокремлені, вирвані із системи методи, прийоми дають незначний ефект. 

Отже, йдеться про систему навчально-виховної праці, яку кожен педагог 

вибудовує відповідно до своїх можливостей, творчого кредо, запитів учнів. 

Неодмінна вимога – високий кінцевий результат. У цьому й полягає головний 

сенс педагогіки співробітництва, яка відбиває науково-методичну концепцію 

творчого пошуку, націлює педагогів на використання досконалих методів і 

прийомів співпраці. Звичайно, щоб викладач мав змогу вільно творити свою 

систему на засадах оновленої педагогіки, його треба звільнити від виснажливої 

"методичної опіки" і некваліфікованого контролю. 

Очікувані результати красномовно підтверджують тезу про те, що 

співробітництво є не засобом, а метою. Це і є найбільш суттєвою відмінністю 

традиційної групової роботи від співробітництва. 

Виникає і певний парадокс, замкнене коло: у результаті співробітництва 

формуються якості, необхідні для співробітництва. Але формувати ці якості 

іншими засобами не треба, просто є різні рівні співробітництва та етапи 

залучення до спільної діяльності. У якості підготовки до спільної діяльності 

широко застосовують комунікативні ігри. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  4. Педагогічний вплив як основа педагогічної взаємодії 

Мета: розкрити сутність педагогічної взаємодії і механізм співробітництва 

педагога та учнів; розвивати стратегію педагогічної взаємодії учителя та учня; 

виховувати почуття поваги учня до вчителя.  

План 

1. Поняття педагогічної взаємодії. 

2. Стратегії та способи педагогічної взаємодії. 

2.1Особистісно-орієнтована стратегія педагогічної взаємодії 

2.2. Стилі педагогічної взаємодії 

2.3. Правила педагогічного спілкування у взаємодії 
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1. Поняття педагогічної взаємодії 

Термін «педагогічна взаємодія» як поняття в науковій літературі 

трактується неоднозначно. У філософії взаємодія розглядається як категорія, 

що відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх 

взаємообумовленість, взаємоперехід, зміну стану (О.О. Бодальов, Л.П. Буєва, 

Б.Ф. Ломов, Б.Д. Паригін). 

В психології термін «міжособистісна взаємодія» розуміється як 

сукупність зв’язків і взаємовпливів людей, що відбуваються в процесі спільної 

діяльності. В.А. Кан-Калік і Н.Д. Нікандров, вивчаючи соціально-психологічну 
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взаємодію, розглядають її як механізм спілкування і ототожнюють її 

з процесом співтворчості. Вони вважають, що педагогічне спілкування - це 

соціально-психологічна взаємодія, в процесі якої відбувається ефект 

взаємозараження. Його основою є педагогічне співпереживання, емоційна 

спільність переживання педагога і дитини. 

Педагогічна взаємодія є необхідною умовою ефективності педагогічного 

процесу. Поняття «взаємодія» включає в себе в єдності педагогічний вплив і 

власну активність вихованця, що виявляється у відповідних уявленнях або 

опосередкованих впливом на педагога й на себе самого (самовиховання). 

Взаємна активність вихователів і вихованців у педагогіці позначається 

термінами педагогічна взаємодія, педагогічне співробітництво, педагогічне пар

тнерство. Взаємодія — це своєрідне втілення зв'язків, взаємин між людьми, 

котрі, вирішуючи спільні завдання, взаємовпливають, доповнюють один одного 

і досягають успіху в розв'язанні поставлених завдань. Природно, що змін 

зазнають і суб'єкти, і ті об'єкти, на які спрямована взаємодія. Разом — означає 

не сумарно, а взаємодоповнюючи. 

Педагогічний процес — це динамічна взаємодія вихователів і вихованців, 

спрямована на досягнення поставленої виховної мети. Педагогічна взаємодія 

своєрідна: її зміст та способи визначаються завданнями виховання і навчання 

людей. Завдання заздалегідь передбачають зміну 

стану, перетворення властивостей і якостей вихованців. Тому можна 

констатувати, що педагогічний процес є процесом, у якому соціальні ідеї 

перетворюються в якості особистості. 

Педагогічна взаємодія набуває дієвості, якщо технічні прийоми, які 

використовує вчитель, сповнені високих прагнень гуманістичного відношення 

до школярів і спрямовані на розвиток їхньої особистості. Визначаючи у свій час 

навчально-виховний процес як "багатогранний процес постійного духовного 

збагачення й оновлення", В.О. Сухомлинський підкреслював, що не можна 

зводити педагогічний процес лише до педагогічного впливу вчителя на учнів. 

У педагогічній практиці та педагогічній літературі попередніх років 

вживається поняття «навчально-виховний процес». В 

основному терміни «навчально-виховний процес» і «педагогічний процес» 

тотожні. Однак, поняття «навчально-виховний процес не відображає, як 

показали дослідження П.Ф. Каптерева, А.П. Пінкевича, Ю.К. Бабанського, 

М.М. Скаткіна та інших педагогів, усієї складності процесу і, найперше, його 

найважливіших рис — цілісності та спільності. Головна ж суть педагогічного 

процесу — єдність навчання, виховання та розвитку на основі цілісності й 

спільності. 

Педагогічний процес не є нерозривним ланцюгом розвиваючих взаємодій 

вихователів і вихованців. В одному випадку в формуванні взаємин між ними 

виявляється позитивна тенденція, в іншому — виникають 

перешкоди, конфлікти. Так само суперечливо і нерівномірно відбувається 

розвиток вихованця. Він може добре опанувати необхідний обсяг наукових 

знань, але не зробити світоглядних і моральних висновків, що випливають з 



них. Він прагне поводити себе відповідно до вимог загальнолюдської 

моральної норми, проте йому не вистачає сили волі й відповідних навичок. 

Отже, суперечності є неодмінною умовою педагогічного процесу. Як же 

вирішити їх? Педагог не може і не повинен йти шляхом «зняття» 

протилежностей. Такі спроби, як переконує життя, залишаються без 

результативними. Сьогодні збільшився обсяг знань людства про закони 

розвитку природи і суспільства. В основу еволюційних теорій покладена 

концепція додатковості видатного датського фізика Нільса Бора. Домінуючим у 

цій концепції є принцип компліментарності (втішне зауваження на чиюсь 

адресу, похвала), відповідно до якого протилежності зникають не шляхом 

зняття, а за рахунок поєднання, взаємодоповнення,компромісу. 

Тому педагог повинен уміти розпізнавати особливості й основні причини 

протилежностей, знаходити компроміс, поєднувати інтереси, будувати 

партнерство з вихованцем. Лише за умов взаємоповаги, бажання та уміння 

вірити одне одному взаємодія педагога і вихованця стає досяжною. Це є 

найбільш надійним «соціальним клеєм» (А.С. Макаренко), людською основою 

педагогічного процесу, якщо він прагне бути людським. 

Отже, можна зробити висновок, що педагогічна взаємодія є необхідною 

умовою ефективності педагогічного процесу. Поняття «взаємодія» включає в 

себе в єдності педагогічний вплив і власну активність вихованця, що 

виявляється у відповідних уявленнях або опосередкованих впливом на педагога 

й на себе самого (самовиховання). Результатом педагогічної взаємодії має стати 

підготовка учня по активного самостійного опанування знань та формування 

пов'язаних з ними вмінь, здібностей і особистісних якостей. 

2. Стратегії та способи педагогічної взаємодії 

2.1 Особистісно-орієнтована стратегія педагогічної взаємодії 
Особистісно-орієнтована стратегія педагогічної взаємодії 

характеризується такими особливостями: 

 ставленням до учня як суб'єкту власного розвитку; 

 орієнтацією на розвиток і саморозвиток його особистості; 

 створенням умов для самореалізації і самовизначення особистості; 

 установленням суб'єкт-суб'єктних відношень. 

Для визначення навчальної роботи, заснованої на безпосередній взаємодії 

суб'єктів навчальної діяльності, дослідники використовують такі терміни, як 

"групова робота", "спільна навчальна робота", "навчальне співробітництво" та 

ін. Сьогодні у вітчизняній педагогіці все частіше використовується термін 

"навчальне співробітництво", як найбільш змістовний, діяльнісно-

орієнтований, який визначає багатобічну взаємодію усередині навчальної групи 

й взаємодію вчителя з групою. Співробітництво як спільна діяльність, 

як організаційна система активності взаємодіючих суб'єктів характеризується: 

1) просторовою й тимчасовою співприсутністю, 2) єдністю мети, 

3) організацією і управлінням діяльністю, 4) наявністю позитивних 

міжособистісних взаємин. 



Співробітництво в навчальному процесі являє собою розвинену мережу 

за такими лініями: 1) вчитель - учень, 2) учень - учень в парах (діадах) й в 

трійках (тріадах), 3) загальногрупову взаємодію учнів в колективі [5, С.59]. 

Співробітництво стає продуктивним, якщо: 

 здійснюється за умови включення кожного учня в розв'язання 

завдань не в кінці, а на початку процесу засвоєння нового 

предметного змісту; 

 організовано як активне співробітництво з учителем та іншими 

учнями; 

 у процесі навчання відбувається становлення механізмів 

саморегуляції поведінки й діяльності учнів; 

 усвідомлюються уміння створення цілей. 

Навчання в співробітництві розглядається в світовій педагогіці як 

найбільш успішна альтернатива традиційним методам. Воно також відображає 

особистісно-орієнтований підхід. Працюючи у групі, можна спитати 

у товариша, якщо щось не зрозумів, або обговорити з ними розв'язання 

чергового завдання. Кожен член групи усвідомлює свою відповідальність за 

власні успіхи, від яких залежить успіх всієї групи. 

Головна мета навчання в співробітництві - навчатися разом, а не просто 

щось виконувати гуртом. Найбільш цікавими варіантами навчання в 

співробітництві є навчання в парах, в команді, колективна взаємодія, дослідна 

робота в малих групах та інші. Починати навчання в взаємодії або 

співробітництві необхідно з планування приміщення, потім поступово, крок за 

кроком привчати учнів: 

 взаємодіяти у групі з будь-яким партнером; 

 працювати активно, серйозно ставитись до дорученого завдання; 

 ввічливо й доброзичливо спілкуватися з партнерами; 

 відчувати почуття відповідальності не тільки за свої власні успіхи, а 

й за успіхи своїх партнерів, усього класу; 

 повністю усвідомлювати, що спільна робота в групі - це серйозна і 

відповідальна праця. 

З цією метою необхідно визначити навчально-пізнавальну мету уроку 

і дидактичне завдання використання даного метода. Це завдання повинно бути 

повністю усвідомлено учнями. Наступний крок - робота над планом уроку: 

визначення видів діяльності на уроці (новий матеріал, закріплення, 

використання) і визначення, на якому етапі уроку буде робота в співробітництві 

й за яким варіантом). 

Організовуючи роботу в групах, необхідно продумати ролі для учнів: 

ведучій, редактор, оформлювач, доповідач тощо. Р.Джонсон і Д. Джонсон 

виділяють наступні відмінності роботи у малих групах за методикою навчання 

в співробітництві від інших форм групової роботи: 

 залежність членів групи; 

 відповідальність кожного члена групи за власні успіхи і успіхи 

своїх товаришів; 



 спільна навчально-пізнавальна, творча діяльність учнів у групі; 

 соціалізація діяльності учнів у групі; 

 загальна оцінка роботи в групі, яка складається з оцінки форми 

спілкування учнів разом з академічними результатами роботи. 

Кожен з указаних аспектів потрібний для результативної роботи групи. 

Головне, слід структурувати діяльність учнів таким чином, щоб вони були 

включені в активну спільну діяльність з особистою відповідальністю за діями 

кожного і власні дії. 

Існує декілька типів взаємозалежності учасників спільного навчання: 

1. Залежність учнів від єдиної мети, єдиного завдання, яка 

усвідомлюється учнями і яку вони можуть досягти тільки спільними 

зусиллями. 

2. Залежність від джерел інформації, коли кожен учень групи володіє 

тільки часткою загальної інформації або джерелом інформації, необхідної для 

розв'язання поставленого загального завдання; кожен повинен внести свій 

внесок в рішення цього загального завдання. 

3. Залежність від єдиного для всіх навчального матеріалу (вправа, серія 

задач, один текст, один експеримент або лабораторна робота тощо). 

4. Залежність від одного на всіх комплекту обладнання, необхідного для 

виконання загального завдання. 

5. Залежність від єдиного для всієї групи заохочення - або всі члени групи 

заохочуються однаково, або не заохочуються ніяк. 

Наведемо приклади способів структурування взаємозалежності за 

різними аспектами. 

Цілі: 

 єдиний результат від всієї групи ( у вигляді одного твору, малюнка, 

задачі, моделі); 

 підпис кожного члена групи під кожною виконаною групою 

роботою; 

 таблиця результатів діяльності всіх членів групи з кожної теми для 

різних варіантів організації співробітництва; 

 кожен член групи заповнює власний робочий аркуш з будь-якої 

роботи, але учитель бере для аналізу один від групи на свій вибір, 

виправляє помилки, оцінює. 

Джерела інформації: 

 навчальний матеріал організується за типом "пилка": кожен член 

групи має на руках тільки свою частину матеріалу, завдання, яке 

він повинен виконати індивідуально, самостійно; 

 письмове завдання, в якому кожен учень пропонує своє рішення; 

 розподіл матеріалу. Заохочення: 

 бальна оцінка; 

 похвала учителя; 

 заохочення групи шляхом: 

 виділення додаткового часу для читання; 



 представлення вільного часу; 

 присвоєння певної атрибутики; 

 записи індивідуальних і групових досліджень в спеціальний 

журнал. 

Уміння працювати в співробітництві набуваються поступово. 

Пропонують сім послідовних кроків в навчанні цьому умінню: 

1) допоможіть учням усвідомити, навіщо треба те чи інше уміння, 

навичка; 

2) намагайтесь, щоб учні зрозуміли, із чого це вміння, навичка 

складається, як їх сформувати; 

3) організуйте необхідну і достатню інформацію для формування 

необхідної навички; 

4) переконайтесь, що кожен учень отримує інформацію про те, наскільки 

правильно він виконує завдання щодо оволодіння навичкою, вмінням; 

5) стимулюйте учнів, щоб вони допомагали один одному під час 

практики; 

6) створюйте ситуації, в яких учні обов'язково сягнуть позитивних 

результатів; 

7) стимулюйте подібну практику до тих пір, поки учні не відчують 

потребу в постійному її застосуванні. 

Отже, зробимо висновки, що особистісно-орієнтована стратегія 

педагогічної взаємодії характеризується такими особливостями: ставленням до 

учня як суб'єкту власного розвитку; орієнтацією на розвиток і саморозвиток 

його особистості; створенням умов для самореалізації і самовизначення 

особистості; установленням суб'єкт-суб'єктних відношень. Сьогодні у 

вітчизняній педагогіці все частіше використовується термін "навчальне 

співробітництво", як найбільш змістовний, діяльнісно-орієнтований, який 

визначає багатобічну взаємодію усередині навчальної групи й взаємодію 

вчителя з групою. Співробітництво як спільна діяльність, як організаційна 

система активності взаємодіючих суб'єктів характеризується: 1) просторовою й 

тимчасовою співприсутністю, 2) єдністю мети, 3) організацією і управлінням 

діяльністю, 4) наявністю позитивних міжособистісних взаємин. 

 

2.2 Стилі педагогічної взаємодії 
 

Стиль педагогічного спілкування — це усталена система способів та 

прийомів, які використовує вчитель під час взаємодії. Залежить він від 

особистісних якостей педагога і комунікативної ситуації. До особистісних 

якостей належать ставлення вчителя до дітей (активно-позитивне, пасивно-

позитивне, ситуативно-негативне, стійке негативне) та володіння 

організаторською технікою. 

За активно-позитивного ставлення педагог виявляє ділову реакцію на 

діяльність учнів, допомагає їм, відчуває потребу у неформальному спілкуванні. 

Вимогливість, поєднана із зацікавленістю в учнях, викликає взаємодовіру, 

розкутість, комунікабельність. Пасивно позитивне ставлення фокусує увагу 



вчителя на вимогливості та суто ділових стосунках. Таке спілкування 

характеризується сухим, офіційним тоном, браком емоційності, що збіднює 

спілкування і гальмує творчий розвиток вихованців. Негативне ставлення, що 

залежить від перепаду настрою вчителя, породжує в дітей недовіру, 

замкненість, нерідко лицемірство, брутальність тощо. Викликаючи негативне 

ставлення до себе, такий учитель працює і проти предмета, який викладає, і 

проти школи, і суспільства загалом. 

Ставлення до дитини детермінує організаторську діяльність вчителя, 

визначає загальний стиль його спілкування, який може бути 

авторитарним, демократичним і ліберальним. 

Авторитарному стилеві властивий диктат, який перетворює одного з 

учасників комунікативної взаємодії на пасивного виконавця, пригнічуючи його 

самостійність та ініціативу. Авторитарний учитель самочинно визначає 

спрямованість діяльності групи. Це гальмує ініціативу, пригнічує учнів. 

Головні форми взаємодії за такого стилю спілкування — наказ, вказівка, 

інструкція, догана. Навіть подяка за таких обставин звучить як докір: «Ти добре 

сьогодні відповідав. Не чекав від тебе такого». А реакцією на помилки учня 

часто бувають висміювання, різкі слова. Вчитель нетерпимий до заперечень. 

Усе це породжує несприятливий психологічний клімат, пригнічує ініціативу й 

відповідальність, гальмує формування колективістських якостей, розвиває у 

дітей невпевненість. 

Демократичний стиль ґрунтується на глибокій повазі, довірі й орієнтації 

на самоорганізацію, самоуправління особистості та колективу. 

Базується він на думці колективу, покликаний донести мету діяльності до 

свідомості кожного учня і залучити всіх до активної участі в спільній 

діяльності. Основними способами взаємодії є заохочення, порада, 

інформування, координація, що розвиває в учнів упевненість у собі, 

ініціативність. З усвідомленням відповідальності, підвищенням зацікавленості, 

розвивається здатність свідомо, самостійно і творчо працювати, що забезпечує 

стабільний результат діяльності й закладає надійний фундамент розвитку 

особистості. 

За ліберального стилю в учителя немає стійкої педагогічної позиції. Вона 

виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог до виховання. Ліберальний 

учитель прагне не втручатися в життя колективу, легко підкоряючись 

суперечливим впливам. Форми його роботи зовні начебто демократичні, але 

через пасивність і незацікавленість, нечіткість програми і брак відповідальності 

виховний процес стає некерованим. 

Педагогічне спілкування має свою систему стилів, особливості яких 

залежать від обставин та індивідуальних характеристик його учасників. 

Спілкування на підставі захоплення спільною творчою діяльністю. Головним 

для нього є активно-позитивне ставлення до учнів, любов до справи, 

співроздуми та співпереживання щодо сумісної діяльності. За такими 

вчителями діти «ходять слідом», оскільки спілкування з ними сповнює їх життя 

радістю, гордістю за досягнуті успіхи. 



Спілкування, що ґрунтується на дружньому ставленні. Воно базується на 

особистому позитивному сприйнятті учнями вчителя, який виявляє приязнь, 

повагу до дітей. Але інколи педагоги неправильно інтерпретують дружбу з 

учнем і перетворюють дружні стосунки на панібратські, що негативно впливає 

на весь навчально-виховний процес. «З вихованцями керівний і педагогічний 

персонал завжди повинен бути ввічливим, стриманим... педагоги і керівництво 

ніколи не повинні припускати із свого боку тону фривольного: зубоскальства, 

розповідання анекдотів, ніяких вільностей у мові, передражнювання, кривляння 

тощо. З іншого боку, зовсім неприпустимо, щоб педагоги і керівництво у 

присутності вихованців були похмурими, дражливими, крикливими». 

Спілкування-дистанція. Дистанційне спілкування обмежується 

формальними взаєминами. Навіть позитивне ставлення педагога до дітей не дає 

йому змоги уникнути авторитарності, що знижує загальний творчий рівень 

спільної з учнями роботи (в класах можуть бути нібито хороша дисципліна, 

висока успішність, але відчуватись значні прогалини у вихованні учнів). Певна 

дистанція між учителем та учнем необхідна, але вона не може бути головним 

критерієм у стосунках. 

Спілкування-залякування. Поєднує в собі негативне ставлення до учнів і 

авторитарність в організації діяльності. Вдаються до нього педагоги, нездатні 

організувати спільну діяльність. Ситуативно таке спілкування проявляється у 

репліках: «Я не погрожую, але попереджаю: сміється той, хто сміється 

останнім...», «Спробуйте тільки..., попереду іспит...». 

Спілкування-загравання. Поєднує в собі позитивне ставлення до дітей 

з лібералізмом. Педагог прагне завоювати авторитет, хоче подобатися дітям, 

але не намагається відшукати доцільних способів організації взаємодії, не 

гребує дешевими прийомами. Це задовольняє честолюбство незрілого педагога, 

але справжньої користі йому та дітям не приносить. 

Запорукою продуктивного стилю педагога є його спрямованість на 

дитину, захопленість своєю справою, професійне володіння організаторською 

технікою, делікатність у стосунках. Установка — це стійка схильність людини 

до певної форми реагування, за допомогою якої може бути задоволена та чи 

інша потреба. 

Вона спонукає людину орієнтувати свою діяльність у певному напрямі й 

діяти послідовно щодо всіх об'єктів і ситуацій, віддзеркалює стан особистості 

на основі взаємодії між потребами та їх задоволенням, забезпечує легкість, 

автоматичність та цілеспрямованість поведінки. Установка може бути 

основним чинником, який опосередковує активну взаємодію людини та 

соціального середовища. Завдяки багаторазовому повторенню так званих 

установочних ситуацій поступово формуються «фіксовані установки людини», 

які непомітно для неї самої впливають на її життєву позицію. Установки 

можуть бути як позитивними (поведінка школяра, основана на позитивному 

ставленні його до вчителя), так і негативними,упередженими (ставлення 

вчителя до невстигаючих учнів, які ще й порушують поведінку). 

Роль установки в педагогічному спілкуванні було досліджено під час 

експерименту, який увійшов у історію педагогіки, як «ефект 



Пігмаліона». Американські психологи Розенталь і Джекобсон після 

психологічного обстеження школярів, визначення рівня їх розумового розвитку 

повідомили вчителям, що в класах є учні з високим інтелектуальним 

потенціалом, назвавши їх прізвища. При цьому були названі діти, які насправді 

мали різні успіхи й здібності. Через деякий час психологи виявили 

найпомітніші успіхи в розвитку тих дітей, які були названі серед кращих, але 

мали посередні оцінки. Сталося це тому, що вчителі, дізнавшись про неабиякі 

здібності своїх вихованців, змінили установку щодо них. Навіть якщо рівень 

знань дитини був вельми невисокий, учитель почав уважніше придивлятися до 

неї, а це змінювало його ставлення до учня і характер стосунків загалом. 

Вчитель, як Пігмаліон, через атмосферу уваги і піклування у класі, 

доброзичливої вимогливості і любові створював умови для ефективного 

розвитку дитини. А найголовніше — він дивився на дитину, як на талановиту і 

робив усе для того, щоб розвинути цей талант. Тому установка завжди повинна 

бути тільки позитивною, оптимістичною. 

Отже, зробимо висновки, що стиль педагогічного спілкування — це 

усталена система способів та прийомів, які використовує вчитель під час 

взаємодії. Залежить він від особистісних якостей педагога і комунікативної 

ситуації. До особистісних якостей належать ставлення вчителя до дітей 

(активно-позитивне, пасивно-позитивне, ситуативно-негативне, стійке 

негативне) та володіння організаторською технікою. Ставлення до дитини 

детермінує організаторську діяльність вчителя, визначає загальний стиль його 

спілкування, який може бути авторитарним, демократичним і ліберальним. 

 

2.3 Правила педагогічного спілкування у взаємодії 

Дотримання правил педагогічного спілкування у взаємодії вбереже 

педагога від багатьох труднощів та помилок, які підстерігають його в 

практичній діяльності. Стислий їх виклад можна звести до таких пунктів: 

1. Успіх педагогічної діяльності насамперед залежить від культури 

спілкування. 

2. Моделюйте спілкування не «від себе», а від дітей, їх потреб та 

інтересів. 

3. Орієнтуйте своє педагогічне мовлення на конкретного учня, а не на 

абстрактну групу. 

4. Використовуйте різні види спілкування. 

5. Спілкуйтесь із дітьми на взаємних інтересах, проте не організовуйте 

спілкування «по вертикалі», зверху вниз. 

6. Постійно враховуйте психологічний стан окремих вихованців і 

колективу загалом. 

7. Дивіться на себе збоку, постійно аналізуйте свої вчинки й дії. 

8. Умійте слухати дітей, зважайте на їх думку. 

9. Намагайтесь зрозуміти настрій дитини і на цій основі моделюйте 

спілкування з ними. 

10. Спілкування не повинно призводити до конфліктів, а попереджувати 

їх. 



11. Не принижуйте людську гідність. 

12. Спілкування має бути систематичним. Не залишайте поза увагою 

«незручних» для вас дітей. 

13. Будьте ініціативним у спілкуванні. 

14. У процесі спілкування враховуйте стать вихованців. 

15. Уникайте штампів, постійно шукайте нові форми, засоби, методи і 

прийоми. 

16. Долайте негативні установки стосовно конкретного учня. 

17. У процесі спілкування уникайте абстрактної критики, оскільки це 

породжує опір. 

18. Якомога частіше усміхайтеся: це викликає позитивні емоції, спонукає 

до продуктивного спілкування. 

19. У процесі вашого спілкування частіше висловлюйте схвалення, 

заохочення. 

20. Відкрито виявляйте в дитячому колективі своє ставлення до 

вихованців. 

21. Постійно розвивайте свою комунікативну пам'ять, 

запам'ятовуючи педагогічні ситуації, їх перебіг. 

22. Якщо назріває потреба в індивідуальній бесіді, завчасно розробіть її 

план. 

23. У процесі спілкування в центрі уваги має бути особистість учня, його 

гідність. 

24. Враховуйте соціально-психологічне зростання дитини. 

25. Систематично аналізуйте процес спілкування. 

26. Технологія й тактика спілкування мають бути скеровані на усунення 

психологічних бар'єрів між вихователем і вихованцями. 

27. Враховуйте в процесі спілкування індивідуальні 

особливості, темперамент, характери учнів. 

28. Окремо обдумуйте особливості спілкування з важковиховуваними 

дітьми. 

29. У процесі спілкування не зловживайте своїми перевагами як 

керівника-вихователя. 

30. Постійно удосконалюйте інструмент спілкування — власне мовлення. 

В сучасній американській педагогіці існує спеціальний термін “ефективні 

вчителі”. Їх відрізняє унікальна комбінація особистих якостей ( за А. 

Комбасом), які виступають як суб’єктивні передумови професіоналізму в 

педагогічній роботі: 

для таких вчителів внутрішня, психологічна сторона справи важніша 

зовнішньої; 

спочатку він прагне зрозуміти точку зору іншої людини, а потім вже 

діяти на базі цього розуміння; 

люди і їх реакції являються для нього більш значущими, ніж речі і 

формальні ситуації; 



він довіряє людям і вважає їх здібними вирішувати, причому зовсім 

адекватно, свої життєві проблеми, чекає від них появу дружелюбства, а не 

ворожості; 

людина для нього - завжди особистість, наділена гідністю. 

Один з провідних англійських психологів і педагогів Р.Берж, сумуючи 

особисті якості, необхідні для ефективної педагогічної діяльності, виділяє 

наступні: 

 прагнення до максимальної гнучкості; 

 здібність до емпатії, тобто розуміння почуттів інших; вміння 

надати особистісного забарвлення викладанню. 

В.Я. Пилиповський пропонує слідуючі типові риси, які повинні бути 

притаманні вчителю як професіоналу: 

 істинні професіонали культивують теплі, емоційно забарвлені 

взаємовідносини з учнями; 

 при яких би то не було несприятливих обставинах володіють ситуацією, 

уміючи за допомогою гумору, забави розрядити обставини, загрожуючи 

неприємними наслідками; 

 свій предмет викладають з ентузіазмом і фантазією – завжди зібрано, 

цілеспрямовано, виключаючи непродуктивну трату часу на уроці; 

 професійно діючі вчителі послідовні в своїх вимогах, справедливі, 

ставляться до дітей поважно і рівно. 

Б.Д. Паригін відзначав, що цей процес може виступати в один і той же 

час і як процес взаємодії людей один до одного, і як процес їх взаємного впливу 

один на одного, і як процес їх взаємного переживання і взаєморозуміння один 

одного. А.А. Бодалев пропонує розглядувати спілкування як взаємодію людей, 

змістом якого є обмін інформацією за допомогою різних засобів комунікації 

для встановлення взаємовідносин між людьми. Є.В. Руднєвський розглядує 

спілкування як “систему міжособистісної взаємодії”, обмежуючи феномен 

спілкування тільки безпосереднім контактом між індивідами. Спілкування як 

процес взаємодії значно ширший: спілкування безпосередньо в групах – 

міжгрупове, в колективі – міжколективне. Але тільки в процесі взаємодії 

людини з людиною, групою, колективом реалізується вимога особистості в 

спілкуванні. 

Отже, зробимо висновки, що сумуючи особисті якості, необхідні для 

ефективної педагогічної діяльності, виділяють наступні: прагнення до 

максимальної гнучкості; здібність до емпатії, тобто розуміння почуттів інших; 

вміння надати особистісного забарвлення викладанню. Пропонують наступні 

типові риси, які повинні бути притаманні вчителю як професіоналу: істинні 

професіонали культивують теплі, емоційно забарвлені взаємовідносини з 

учнями; при яких би то не було несприятливих обставинах володіють 

ситуацією, уміючи за допомогою гумору, забави розрядити обставини, 

загрожуючи неприємними наслідками; свій предмет викладають з ентузіазмом і 

фантазією – завжди зібрано, цілеспрямовано, виключаючи непродуктивну 

трату часу на уроці; професійно діючі вчителі послідовні в своїх вимогах, 

справедливі, ставляться до дітей поважно і рівно. 



Тема 5. Специфіка педагогічної діяльності та її моделювання. Моделювання 

педагогічної діяльності у вищій школі. 

Мета: розкрити спцифіку педагогічної діяльності та її моделювання; розвивати 

моделювання педагогічної діяльності у вищій школі; виховувати гідність, честь 

до рідної школи. 

План 
1. Специфіка педагогічної діяльності та її моделювання.  
2. Моделювання педагогічної діяльності у вищій школі. 

2.1. Моделювання лекційних курсів.  

2.2. Вибір видів та форм занять у процесі моделювання педагогічної 

діяльності.  

2.3. Моделювання семінарських і практичних занять.  
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1. Специфіка педагогічної діяльності та її моделювання 
Різноманітність і складність завдань педагогічної діяльності пов’язана з 

важливою місією педагога – формування особистості, підготовка молодої 

людини до оволодіння майбутньою професією. Його праця буде успішною 

лише за умови відповідності якостей характеру професійної діяльності, 

володіння уміннями і навичками її моделювання. Звернемося до 

категоріального апарату, щоб визначитися з термінологією. У праці Г. 

Ващенка «Виховання волі і характеру» ми знаходимо: «Під діяльністю 

розуміють систему усвідомлених рухів, дій, зусиль, скерованих на 

досягнення певної мети. Її характер залежить від віку, статі, соціального 

становища, професії того, хто зайнятий нею, а також від типу культури, 

клімату, від особистих прагнень і уподобань людини (1952 р., с.41).  
У А. Петровського, діяльність – це система взаємодії суб’єкта зі 

світом, що постійно змінюється і у процесі якої формується, втілюється в 
об’єкті психічний образ та реалізуються відносини суб’єкта.  

Діяльність учителя – це складна за своєю психічною сутністю праця, яка 

вимагає від педагога чітко вираженої гуманістичної та професійної 

спрямованості, міцних знань (психології дитинства, теорії і практики 
навчання і виховання) та стійких інтересів. Це динамічна система, що має 

свою специфічну структуру, до складу якої входять багаточисельні елементи. 

Н. Кузьміна доводить, що вона являє собою ланцюжок внутрішньо 

взаємопов’язаних компонентів. Кожному з них відповідає певна група 

робочих функцій, а також педагогічних здібностей як індивідуальної форми 
відображення структури педагогічної діяльності: конструктивних, 

організаційних, комунікативних. Конструктивна діяльність учителя пов’язана  
з відбором та композицією навчально-виховного матеріалу у відповідності з 

віковими та індивідуальними особливостями учнів, з плануванням та 

побудовою педагогічного процесу (конструктивно-змістова діяльність), 

прлануванням структури власних дій та дій учнів (конструктивно-оперативна 

ддіяльність), проектуванням навчально-матеріальної бази для проведення  
навчально-виховної роботи (конструктивно-матеріальна діяльність). 

Організаційний компонент педагогічної діяльності передбачає включення 

учнів у різноманітні види діяльності, організацію учнівського колективу та 
творчих справ. Комунікативний компонент відповідає за встановлення 

правильних взаємовідносин учителя з учнями, учителями, батьками, що 

дозволяє правильно зрозуміти і оцінити інформацію про ефективність 

педагогічного впливу, корегування його у відповідності до обставин 

педагогічної ситуації. 

 
  



Поряд з конструктивною, організаційною та комунікативною О. 

Щербаков виділяє в структурі педагогічної діяльності інформаційну, 

розвивальну, орієнтаційну, мобілізаційну та гностичну: 
Інформаційна функція визначає весь зміст навчально-виховного процесу. Її 

здійснення спирається на глибоке та вільне володіння навчальним 

матеріалом, методами та прийомами його викладання, а також мистецтво 
мовлення, володіння джерелами інформації. Реалізація інформаційної 

функції буде неповною, якщо вчитель не встановлює зворотній зв’язок з 

аудиторією та не корегує засоби організації навчально-виховного процесу.  

Розвивальна функція, відображає єдність навчання, виховання та 

розвитку, забезпечує керування перцептивним, мисленнєвим, емоційним, 

вольовим компонентами діяльності. Послідовне здійснення вчителем цієї 

функції привчає школярів аналізувати, узагальнювати, класифікувати та 
систематизувати факти, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 

засвоювати поняття, категорії, закономірності та користуватися ними.  
Орієнтаційна функція визначає зміст ціннісних орієнтацій учнів у 

природному та соціальному середовищі. Вона формує активне ставлення до 

явищ навколишньої дійсності, мотиви поведінки та соціальних дій.   

 Мобілізаційна функція виявляється в діяльності вчителя, спрямованій 

на актуалізацію знань та життєвого досвіду школярів для формування в них 
пізнавальної самостійності та громадської активності.  

Гностична (дослідницька) функція вимагає від учителя наукового 

підходу до педагогічних явищ, уміння висувати гіпотезу, проектувати та 
проводити нескладний педагогічний експеримент, аналізувати досвід колег і 

свій власний, передбачає володіння навичками роботи з науковою 

літературою. Гностична функція надає роботі вчителя творчого характеру.  
Педагогічна діяльність має складну структуру і передбачає виконання 

багатьох функцій. Психолого-педагогічні дослідження дають можливість 
виділити в ній сукупність цілої низки взаємозумовлених компонентів (та 

відповідних їм функцій):  

- діагностичного, пов’язаного з вивченням індивідуально-
психологічних особливостей і рівня вихованості учнів, виявленням і 

визначенням рівня їхньої загальної освіти і духовності, навичок та умінь, 
необхідних для їхньої навчальної, майбутньої професійної та повсякденної 

діяльності;  

- орієнтовно-прогностичного, який полягає в умінні педагога 

визначати конкретні цілі, зміст, методику виховної діяльності, передбачити її 
результати на основі знання рівня індивідуального розвитку вихованців, 

злагодженості та згуртованості учнівського колективу;  
- конструктивно-проектувального, який передбачає постійне 

удосконалення педагогом методики роботи з учнями, проведення різних 

навчально-виховних заходів. Ця діяльність потребує від учителя психолого-
педагогічного мислення, педагогічної спрямованості, ініціативи, творчості, 

володіння багатим арсеналом організації навчально-виховної роботи і 

глибоких психологічних та педагогічних знань; 



  

- практичного   розв’язання   конкретних   педагогічних   завдань  
(інформаційно-пояснювального), який передбачає наявність у вихователя 
навичок та умінь їх виконання, знання ефективних педагогічних методик для 

реалізації запланованого, що вимагає досконалої педагогічної техніки 
учителя;  

- комунікативно-стимулювального компонента, для ефективної 

реалізації якого, учитель має бути наділений такими особистісними 
якостями, як: гуманність (бути людиною доброю, любити вихованців такими, 

якими вони є); мати розвинуту емпатію; бути оптимістом; уміння бачити 

перспективу, підходити до кожного учня з оптимістичною гіпотезою; бути 

творчою людиною. Безумовно, ці якості педагога виявляються у спілкуванні  
з учнями, характер якого має велике виховне значення і повинно 
стимулювати школярів до соціально цінної діяльності і поведінки;  

- аналітико-оцінювального, зміст якого полягає в аналізі як 
власних дій, так і дій вихованців, виявленні їхніх позитивних рис і недоліків, 

порівнянні отриманих результатів із запланованими. За допомогою 

аналітико-оцінювальної діяльності відбувається зворотний зв’язок, тобто 

своєчасно визначаються конкретні результати навчально-виховної роботи і 

вносяться необхідні корективи. Така діяльність дозволяє вчителю аналізувати 

процес навчання і виховання, коригувати свої дії, самовдосконалюватись. 
Цей вид діяльності дуже відповідальний; її об’єктивність свідчить про 

зрілість вихователя;  
- дослідницько-творчого, що має пронизувати всі попередні види 

діяльності та своєчасно наповнювати їх новим змістом. Це володіння 
науково-дослідницькими уміннями і навиками, творчий підхід до будь-якої 

справи. Це творче застосування педагогічної теорії, а також осмислення і 

розвиток того нового, що виходить за рамки відомої теорії і збагачує її. 

Учителеві необхідно в деталях уявляти функції педагогічної діяльності,  
а також оволодіти потрібною системою теоретичних знань, практичних умінь 
і навичок для її здійснення.  

У структурі педагогічної діяльності важливо виділити елементарну 

одиницю, яка містить у своїй основі специфічні властивості педагогічної 

діяльності. В. Сластьонін вважає, що цією функціональною одиницею є 

педагогічна дія. 



Педагогічна діяльність педагога у навчально-виховному процесі 
спрямована на формування і розвиток особистості кожного вихованця, тобто  

– це діяльність учителя, змістом якої є таке керівництво діяльністю учнів, 
яке забезпечує розвиток головних сфер особистості (інструментальної та 
ціннісно-мотиваційної).  

Учитель має бути наділений багатьма особистісними якостями, а саме,  

бути чутливим до іншої людини, гуманним у своїх помислах. В. 

Сухомлинський у праці «Серце віддаю дітям» згадує: «Що було 

найголовнішим у моєму житті? Без вагань відповідаю: любов до дітей». Він 

особливо наголошував на необхідності олюднення педагогіки. Ш. 

Амонашвілі найважливішою властивістю педагога називає доброту, любов до 

дітей, які мають відображати не лише внутрішній стан, але й виступати 

головним мотивом, стимулом педагогічної діяльності, тому – опора на 

гуманістичні принципи має неабияке значення. Дитина (вихованець, учень) – 

центральна постать у навчально-виховному процесі, заради блага якої 

здійснюється вся педагогічна діяльність.  
Учитель має бути готовий саме до такої діяльності. Здійснюючи аналіз 

педагогічної майстерності і діяльності учителя, ми співвідносимо реалії, 

тобто сучасний стан з тими професійними вимогами, нормами, які завжди 

були історично конкретними, але в той же час визначалися і певними 

традиціями (регіональними, національними, соціальними).  

Наука, яка вивчає професійну поведінку педагога, називається 

«педагогічною деонтологією». Термін «деонтологія» був введений у 

науковий обіг ще на початку ХІХ ст. англійським філософом І. Бентамом для 

позначення науки про професійну поведінку людини. Але слід відзначити, 

що нормативні вимоги до професії педагогів висувалися філософами задовго 

до виникнення спеціального терміна «деонтологія». Про те, яким має бути 

учитель, писали і Аристотель, і стародавній римський учений Квинтиліан 

(42–118 р.н.е.) – теоретик ораторської майстерності, педагог, учитель 

риторики, який першим отримував платню із імператорської казни за свою 

педагогічну діяльність. Середьовічні університети висували свої досить 

жорсткі вимоги до учителя, який повинен був пригнічувати волю дитини. 

Значно вплинули на розвиток принципів професійної поведінки педагога 

праці визначного чеського ученого Я. Коменського (1592–1670 рр.), 

французького мислителя Ж. Руссо (1712–1778 рр.), швейцарського педагога-

публіциста І.П есталоцці (1746–1827 рр.), німецького просвітителя А. 

Дістервега (1790–1866 рр.). Значний внесок у доповненні школи педагогічної 

етики належить російським демократам. К. Ушинський, П. Блонський, Л. 

Виготський, С. Шацький, А. Макаренко, В. Сухомлинський заклали 

теоретичні основи професійної поведінки педагога.  
Професійні норми – стандарти діяльності, які історично склалися, але й 

постійно зазнають на собі впливу сучасної дійсності. І, як будь-яка  
об’єктивна реальність, вони характеризуються суб’єктивним її 
відображенням у свідомості конкретного педагога. 



Духовно-моральна та інтелектуальна готовність до творчого 

осмислення соціокультурних цінностей виступають основою для 

становлення індивідуальних ціннісних орієнтацій і пріоритетів педагога, його 

потреб та інтересів. Формування культурних ідеалів – як загальних, так і 

професійних – і прилучення як до загальної, так і до професійної культури 

також є результатом цього творчого процесу. На основі осмислення 
соціокультурних цінностей суспільства формується самосвідомість 

особистості і вибудовується концепція ідеального «Я» педагога.  

Теоретична і практична готовність до творчого застосування 

потенціалу професійної діяльності відображає діяльнісну спроможність 

педагога в плані можливості скористатися набутими знаннями, і в плані 

можливостей реалізації вироблених умінь і навиків відповідно до 
педагогічних ситуацій, обставин, що склалися, використовуючи при цьому 

власне бачення проблеми, свої ідеї та оригінальні способи їх розв’язання. 

 
2.Моделювання педагогічної діяльності у вищій школі. 

На внутрішньому ринку праці актуальність створення НСК посилюється 

ще й тим, що система кваліфікацій (дипломів, свідоцтв) в Україні є 

недосконалою. Вона не дає об'єктивної інформації про результати 

навчання, не відображає вимог роботодавців й інших соціальних 
партнерів, а тому приводить до якісного розриву між попитом та 

пропозицією кваліфікованої робочої сили на ринку праці; умови 

ліцензування діяльності навчальних закладів не дають змоги оперативно і 

гнучко реагувати на потреби роботодавців.  

Цінність такої структури, як Національна система кваліфікацій, полягає  
в тому, що вона надає:  
 роботодавцям: надійні індикатори для визначення рівня умінь 

претендентів на робочі місця і працівників;
 працівникам: можливість обґрунтовано планувати навчання і кар'єру;
 особам, які відповідають за освітню політику: дані для формування 

напрямів подальшого розвитку системи неперервної професійної освіти 
і навчання;

 органам забезпечення якості освіти: способи і методи точного 
визначення вимог до свідоцтв і дипломів, засоби моніторингу системи 
кваліфікацій;

 навчальним структурам: джерело інформації про офіційні кваліфікації, 
механізми забезпечення якості.

Процес формування НСК є довготривалим, що підтверджує зарубіжний  
досвід.  

Національна система кваліфікацій (НСК) – це визнана на національному і міжнародному рівнях цілісна 
система, призначена для забезпечення прозорості, порівняння та визнання кваліфікації, отриманих у процесі 
формального, неформального й інформального навчання, дипломів і свідоцтв про освіту з метою розвитку мобільності 
громадян європейському і світовому ринках праці. НСК є засобом узгодження пропозицій кваліфікацій працівників від 
системи освіти і навчання та попиту роботодавців(ринку праці), а також перспективних вимог ринку праці, 
сформульованих у термінах знань, умінь і компетенцій. Це узгодження здійснюється на основі механізмів правового й 
інституційного регулювання взаємодії системи освіти і ринку праці. Нині в країні формується «ринок кваліфікацій», на 
яком



«Ринок кваліфікацій» почав витісняти панівний донедавна «ринок дипломів», 

на якому цінність працівника визначалася дипломом про здобуту освіту в 

певному навчальному закладі. Аналітичний огляд проблеми показує, що при 

створенні НСК в Україні переваги надаються європейським підходам: 

впроваджується міжнародний еталонний рівень; здійснюється підтримка 

концепції навчання упродовж життя шляхом об'єднання окремих систем 

освіти і навчання; визначається методика перенесення залікових одиниць; 

розвивається здатність роботодавців оцінювати профіль і актуальність 

кваліфікацій; забезпечується можливість «навчання серед рівних» між 

державами. Особлива увага приділяється наступності освітніх програм для 

створення траєкторій навчання з метою отримання певної кваліфікації.  

Національна система кваліфікацій спрямована на забезпечення:  
- відповідності кваліфікацій фахівців з вищою освітою і робітників вимогам 
роботодавців;  
- узгодження систем кваліфікацій (професійно-технічної, вищої та 
післядипломної освіти);  
- визнання результатів неформального та інформального навчання, трудового 
досвіду, що сприятиме розвитку системи неперервного професійного 
навчання упродовж усього життя;  
- підвищення результативності співпраці із соціальними партнерами. 

Створення Національної системи кваліфікацій потребує: змін у  
законодавстві про освіту і працю; формування нових інституціональних 

механізмів; радикальних змін у класифікації видів професій: діяльності і 
освітніх програмах; створення ефективних механізмів прогнозування 

ситуації на ринку праці.  
Структурно НСК має охоплювати такі взаємозв'язані і взаємозумовлені 

елементи:  

1) перелік галузей професійної діяльності (видів економічної діяльності) з 
відповідними професіями/спеціальностями (Національний класифікатор 
кваліфікацій);  
2) професійні стандарти, що базуються на видах економічної/галузях 

професійної діяльності, які дають змогу уточнити і систематизувати як 

класифікатори, задіяні на ринку праці, так і напрями підготовки в системі 

освіти і навчання; необхідний рівень освіти і навчання (професійні 
компетенції) у формі каталогу програм навчання;  
3) процедуру визнання професійних стандартів (правила і механізми; 
реєстрація);  
4) освітні стандарти;  
5) Національну рамку кваліфікацій (HPK): каталог кваліфікацій, ранжованих 

за рівнями, за кожною галуззю професійної діяльності із зазначенням рівня 
необхідної освіти і результатів навчання (компетенцій) у формі каталогу 

програм навчання. Каталог кваліфікацій містить опис кваліфікацій за рівнями 
і галузями професійної діяльності та модулі, необхідні для здобуття 



кваліфікацій. Він є основою для оцінювання компетенцій і сертифікації 
кваліфікацій;  

6) систему забезпечення якості кваліфікацій та підтримки HPK (процедури 
оцінювання і підтвердження, тобто сертифікації/валідації результатів 

формальної, неформальної та інформальної освіти і трудового досвіду; 
інформаційна інфраструктура, консультаційні служби; служби з 

профорієнтації!;  
7) інституціональні механізми НСК (координація, організація, фінансування, 
контроль якості).  

Головним елементом Національної системи кваліфікацій є Національна 

рамка кваліфікацій. Кваліфікація у європейському контексті – це офіційне 

визнання цінності індивіда на ринку праці та в подальшій освіті й підготовці; 

підтверджена уповноваженим органом наявність у людини знань, умінь і 

широких компетенцій відповідно до прийнятих стандартів. Кваліфікація, 

відповідно до Міжнародної стандартної класифікації занять (МСКЗ-88), 

визначається як здатність працівника виконувати конкретні завдання й 

обов'язки в межах певного виду діяльності, що характеризується такими 

двома параметрами: рівнем кваліфікації, зумовленим складністю й обсягом 

виконуваних завдань і обов'язків; кваліфікаційною спеціалізацією, яка виз-

начається конкретним масивом необхідних знань. Аналіз різних визначень 

HPK дає змогу зробити таке узагальнення: Національна рамка кваліфікацій - 

це системний і структурований за рівнями опис визнаних на 

загальнонаціональному рівні кваліфікацій; інструмент взаємозв'язку сфери 

праці і сфери освіти; узагальнений опис кваліфікаційних рівнів та основних 

засобів і шляхів їх досягнення; засіб не тільки для визначення, порівняння і 

класифікації національних кваліфікацій відповідно до потреб ринку праці і 

напрямів професійної підготовки в освітній галузі України, а й зіставлення їх 

із відповідною системою Європейського Союзу на основі пріоритету 

результатів навчання.  
Національна рамка кваліфікацій є ключовим нормотворчим 

документом для впорядкування організаційної й дидактичної діяльності на 

всіх рівнях системи освіти України, працевлаштування випускників 

навчальних закладів на національному та європейському ринках праці. 

Класифікацію та визначення кваліфікацій у HPK подано у формі переліків 

дескрипторів – узагальнених описів результатів навчання, що містять чітко 

сформульовані критерії («точки відліку») відповідно до певної кваліфікації. 

Отже, Національна рамка кваліфікацій об'єднує кваліфікації різних рівнів і 

типів на основі загальних і узгоджених дескрипторів/описів кваліфікацій та 

критеріїв рівнів і типів кваліфікацій. Усі кваліфікації повинні бути 

систематично описаними, зрозумілими на міжнародному рівні, цілісно 

взаємозв'язаними.  
Цінність HPK для кожного громадянина України полягає в тому, що 

вона розширює доступ і наступність у здобутті кваліфікацій та їх офіційне 
визнання, оскільки охоплює всі рівні кваліфікацій, які можна отримати в 

системах загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти. У HPK 



закладається механізм класифікації і типологізації кваліфікацій за рівнями 

відповідно до переліку погоджених дескрипторів, що описують вимоги до 

кваліфікаційного рівня, забезпечують прозорість кваліфікацій і дають змогу 

кожній людині створювати власні траєкторії переходу від освіти до трудової 

діяльності, оскільки враховуються результати всіх видів освіти.  
Створення нової моделі Національної системи кваліфікацій сприяє до-

сягненню чотирьох головних цілей сучасної освіти: підготовка майбутніх 

фахівців до діяльності в умовах ринку праці; підготовка активного 

громадянина демократичного суспільства; розвиток особистості; формування 
широкої бази знань.  

Головним елементом моделі Національної системи кваліфікацій є 

Національна рамка кваліфікацій. Кваліфікація в європейському контексті - це 

офіційне визнання цінності індивіда на ринку праці та в подальшій освіті й 

підготовці; підтверджена уповноваженим органом наявність у людини знань, 

умінь і широких компетенцій відповідно до прийнятих стандартів. 

Кваліфікація, відповідно до Міжнародної стандартної класифікації занять 

(МСКЗ-88), визначається як здатність працівника виконувати конкретні 

завдання й обов'язки в межах певного виду діяльності, що характеризується 

такими двома параметрами: рівнем кваліфікації, зумовленим складністю й 

обсягом виконуваних завдань і обов'язків; кваліфікаційною спеціалізацією, 

яка визначається конкретним масивом необхідних знань. Аналіз різних 

визначень HPK дає змогу зробити таке узагальнення: Національна рамка 

кваліфікацій – це системний і структурований за рівнями опис визнаних на 

загальнонаціональному рівні кваліфікацій; інструмент взаємозв'язку сфери 

праці і сфери освіти; узагальнений опис кваліфікаційних рівнів та основних 

засобів і шляхів їх досягнення; засіб не тільки для визначення, порівняння і 

класифікації національних кваліфікацій відповідно до потреб ринку праці і 

напрямів професійної підготовки в освітній галузі України, а й зіставлення їх 

із відповідною системою Європейського Союзу на основі пріоритету 

результатів навчання.  

Національна рамка кваліфікацій є ключовим нормотворчим 

документом для впорядкування організаційної й дидактичної діяльності на 

всіх рівнях системи освіти України, працевлаштування випускників 

навчальних закладів на національному та європейському ринках праці. 

Класифікацію та визначення кваліфікацій у HPK подано у формі переліків 

дескрипторів – узагальнених описів результатів навчання, що містять чітко 

сформульовані критерії («точки відліку») відповідно до певної кваліфікації. 

Отже, Національна рамка кваліфікацій об'єднує кваліфікації різних рівнів і 

типів на основі загальних і узгоджених дескрипторів/описів кваліфікацій та 

критеріїв рівнів і типів кваліфікацій. Усі кваліфікації повинні бути 

систематично описаними, зрозумілими на міжнародному рівні, цілісно 

взаємозв'язаними. Цінність HPK для кожного громадянина України полягає в 

тому, що вона розширює доступ і наступність у здобутті кваліфікацій та їх 

офіційне визнання, оскільки охоплює всі рівні кваліфікацій, які можна 

отримати в системах загальної середньої, професійно-технічної та вищої 



освіти. У HPK закладається механізм класифікації і типологізації 

кваліфікацій за рівнями відповідно до переліку погоджених дескрипторів, що 

описують вимоги до кваліфікаційного рівня, забезпечують прозорість 

кваліфікацій і дають змогу кожній людині створювати власні траєкторії 

переходу від освіти до трудової діяльності, оскільки враховуються 

результати всіх видів освіти.  

Актуальні проблеми досліджень для створення моделей (Національної 
системи кваліфікацій) НСК і (Національної рамки кваліфікацій) HPK 

стосуються:  
- визначення структури HPK та дескрипторів (узагальнених описів 

результатів навчання, що містять чітко сформульовані критерії («точки 

відліку») відповідно до певної кваліфікації.) на основі результатів навчання й 

учіння, а також критеріальних показників (індикаторів) для оцінювання і 

самооцінювання діяльності навчальних закладів;  
- розроблення і впровадження методики вивчення вимог роботодавців до 
професійної компетентності робітників та фахівців, здійснення постійного 
моніторингу ринку праці;  
- осучаснення системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників навчальних закладів; організації та проведення систематичного 

навчання фахівців, які займаються питаннями організаційно-методичного 
забезпечення функціонування Національної системи кваліфікацій;  
- вивчення зарубіжного досвіду реалізації докторських програм третього 
циклу (доктор Phd).  

На наш погляд, ефективною є 9-рівнева HPK, яка цілком 
співвідноситься з 8-рівневою ЄРК, при цьому збережено особливості 
вітчизняної системи освіти. В ній представлений такий зміст рівнів:  
- 1-3-й рівні – загальна середня освіта, при цьому 3-й рівень відповідає 
вимогам до абітурієнтів і, за необхідністю, може підтверджуватися на по-

чаткових етапах навчання у вищому навчальному закладі у межах блоку 
функціональної грамотності (у структурі підготовчого відділення);  
- 4-й рівень – середня професійна освіта;  
- 5-й рівень – скорочений цикл вищої освіти (у межах першого 
циклу/ступеня/рівня) – неповна вища освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень  
– молодший спеціаліст);  
- 6-й рівень – базова вища освіта (перший цикл; освітньо-кваліфікаційний 
рівень - бакалавр);  
- 7-й рівень – повна вища освіта (другий цикл; освітньо-кваліфікаційний 
рівень – магістр);  
- 8-й рівень – третій цикл вищої освіти (8 А – рівень доктора Phd (філософії),  
8 Б - рівень доктора наук) .  

Нормативно-правові, організаційно-технологічні та науково-методичні 
основи моделювання НСК і HPK знаходяться в полі зору освітян нинішньої 

України. Науковці і практики, які працюють над створенням Національної 
системи кваліфікацій, наголошують на нагальній потребі обговорення 

проблем, пов'язаних з цим процесом, на загальнонаціональному рівні, адже 



вони стосуються кожного громадянина України. Серед таких проблем можна 

виділити: 1. Відсутність у країні інституцій, що розробляли б та ефективно 

супроводжували систему кваліфікацій нового типу, хоча на сьогодні вже 

розроблено проект законодавчої ініціативи, проект концепції НСК. У Законі 

України «Про вищу освіту» визначено освітні (неповна, базова, повна вища 

освіта) та освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст, бакалавр, 

спеціаліст, магістр), а також підходи щодо розбудови НСК та HPK. Основні 

характеристики НСК викладено у переліках спеціальностей, галузевих 

стандартах вищої освіти (ОКХ, ОПП). В них, зокрема, виписано основні 

професійні вимоги та професійні кваліфікації (спеціалізації), тобто дається 

елемент рамки професійних компетенцій. Однак все ще не розроблено 

переліку кваліфікацій. Відповідно до Європейського реєстру агенцій із 

забезпечення якості вищої освіти (від 4 березня 2008 p.; цього ж дня Україна 

приєдналася до EQAR, в Україні буде створено національну агенцію для 

визнання дипломів, кваліфікацій та наукових ступенів. Це перша інституція 

нового типу в Україні, яка гармонізуватиме освітньо-професійну систему. 

Однак спілки роботодавців фактично не беруть участі у професійно-

кваліфікаційній сфері. Тому розроблення НСК вимагає: принципово нових 

підходів, провідної ролі сфери праці, формування кадрів для інституційних 

структур НСК. Постає необхідність у створенні нормативно-правової бази 

НСК: визначення необхідних змін у чинній нормативно-правовій базі; 

розроблення нового законодавства або інших нормативно-правових норм. 2. 

Орієнтація на перехід до рамки кваліфікацій європейського простору вищої 

освіти, яка робить акцент виключно на академічній кваліфікації випускників 

вищої школи, не відповідає запитам ринку праці й системі вищої освіти 

України. Для підвищення ефективності вищої освіти необхідно забезпечити 

можливість переходу від професійно-технічної до вищої освіти, а також 

переміщення між різними формами вищої освіти. Основним завданням є 

створення в Україні єдиної рамки кваліфікацій для вищої і професійно-

технічної освіти на базі системи кваліфікацій, професій і спеціальностей, 

формування гнучких освітніх траєкторій, а також забезпечення зв'язку між 

вимогами до випускників та вимогами ринку праці. 3. Рамка, створена на 

основі результатів навчання та учіння, може бути реалізована тільки в тому 

разі, якщо класифікацію кваліфікацій побудовано так, щоб сприяти 

працевлаштуванню. Необхідно наголосити, що вимоги до формальної освіти 
 

і професійної підготовки є тільки одним із компонентів вимірювання 
кваліфікаційного рівня. Найважливішим його детермінантом є 

співвідношення завдань, які виконуються за певною професією, і тих, що 

визначені для кожного кваліфікаційного рівня. 4. Розв'язання потребує 

проблема, пов'язана з існуванням двох моделей кваліфікаційних рамок 

(Болонської і Копенгагенської), принципова відмінність між якими 
зумовлена бінарною опозицією: академічна кваліфікація – професійна 

кваліфікація. Тому при розробленні HPK необхідно обов'язково уточнювати 

галузь її призначення та системотвірну кваліфікацію – академічну чи 

професійну. Така ситуація виникла у зв'язку з тим, що Болонський та 



Копенгагенський процеси спрямовані на реформування освітніх систем 

різного рівня: Болонський – вищої освіти, Копенгагенський – професійно-

технічної. В основі «болонського еталону» є дублінська модель 

універсальних описів результатів навчання. Дублінські дескриптори 

описують сутність і природу кваліфікації в цілому за такими критеріями: 

знання та розуміння; застосування знань і розумінь; формулювання суджень; 

комунікативні навички; здатність до самостійного навчання. Сутність «ко-

пенгагенського еталону» (метарамка EQF – LLL) відображає формула EQF = 

Мобільність + Навчання впродовж усього життя, а дескрипторами є: знання, 

вміння, компетентність, що охоплюють особистісні та професійні результати. 

Структура Державного стандарту вищої освіти (ДСВО) України дає змогу 

інкорпорувати до його складу дескриптори обох розглянутих метарамок. 

Виділяють два складники ДСВО – «Вимоги до освітніх рівнів» і «Вимоги до 

освітньо-кваліфікаційних рівнів». За основу «Вимог до освітніх рівнів» 

можна безпосередньо взяти дублінські дескриптори, як це зроблено у 

більшості країн – учасниць Болонського процесу, а для «Вимог до освітньо-

кваліфікаційних рівнів» дати описи результатів навчання, сформульовані на 

основі дескрипторів EQF – LLL (авторська версія О.Голубенко і 

Т.Морозової). 5. Для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня варто 

проводити ретельний аналіз міжнародного досвіду щодо створення HPK на 

основі результатів навчання. Орієнтація на Болонський процес повинна 

усвідомлюватися як стимул для осмислення європейських вимог і стандартів  

з метою визначення можливостей удосконалення української системи освіти 

на новому етапі. Вітчизняна педагогічна наука і практика має багаті традиції 

у дослідженнях формалізації вимог до професійної підготовленості 

випускників вищих навчальних закладів. Перехід від традиційного до 

компетентнісного підходу в описі вимог освітньої програми й результатів її 

освоєння не передбачає додаткових витрат на вищу освіту в Україні. 

Заслуговує на увагу російський досвід. Росія обстоює збереження інституту 

докторантури із захистом докторських дисертацій та присвоєнням ученого 

ступеня доктора наук як особливість національної системи підготовки нау-

кових кадрів найвищої кваліфікації. 6. Національний класифікатор України 

ДК 003:2005 «Класифікатор професій» є Державним стандартом у сфері 

професійно-класифікаційної діяльності. За структурою, концептуальними 

положеннями, кодами він повністю, а за змістом частково (70,0–75,0%) 

відповідає своєму міжнародному аналогу – Міжнародній стандартній 

класифікації (ISCO – 88). 7. На час проголошення незалежності в Україні 

було сім університетів і близько 150 інших закладів вищої освіти. Проведена 

останнім часом зміна мережі вищих навчальних закладів, надання багатьом із 

них статусу університету понизили значення цього типу закладу вищої 

освіти. Нині в нашій країні діють 86 національних університетів, проте немає 

чіткого розмежування понять «національний», «державний», «регіональний», 

«місцевий», як і відповідних вимог. Необхідно встановити три рівні градації 

університетів – національний, державний, регіональний – і розробити 

відповідні положення та провести акредитацію навчальних закладів щодо 



відповідності цим положенням. 8. Головною проблемою у розробленні На-

ціональної рамки кваліфікацій є забезпечення сумісності Європейської 

кваліфікаційної рамки і Загальної кваліфікаційної рамки для загальноєвро-

пейського простору вищої освіти. Рамка кваліфікацій для європейського 

простору вищої освіти надає дескриптори для окремих цикл/в. Кожен 

дескриптор циклу пропонує типові очікування щодо досягнень і 

можливостей, пов'язаних з кваліфікацією, що є закінченням цього циклу. 

Дескриптор для короткого циклу вищої освіти (в межах або пов'язаний з 

першим циклом), розроблений Спільною ініціативою з підвищення якості в 

рамках Болонського процесу, збігається з результатами навчання на рівні 

ЄРК 5 (неповна вища освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший 

спеціаліст). Дескриптор для першого циклу вищої освіти рамки кваліфікацій  

в європейському просторі вищої освіти, узгоджений міністрами, 

відповідальними за вишу освіту (м. Берген, травень, 2005 р.) в рамках 

Болонського процесу, збігається з результатами навчання на рівні ЄРК 6 

(базова вища освіта; освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр). Ступінь 

бакалавра має бути основною кваліфікацією, яку надають університети, і 

підтвердженням кваліфікації для роботи відповідно до набутої професії. 

Дескриптор для другого циклу вищої освіти рамки кваліфікацій в 

європейському просторі вищої освіти збігається з результатами навчання на 

рівні ЄРК 7. Дескриптор для третього циклу вищої освіти збігається з 

результатами навчання на рівні ЄРК 8 (кваліфікаційні рівні – доктор 

філософії (8А), доктор наук (8Б). Запропонована HPK є оцінною сіткою для 

формування вітчизняних кваліфікаційних рівнів відповідно до європейського 

освітнього простору із збереженням традицій української системи освіти. 

Національна система кваліфікацій зміщує акценти з термінів навчання і 

навчального закладу, де кваліфікацію було отримано, на безпосередньо 

якість професійних знань і здатність їх практичного застосування, що зу-

мовлює конкуренцію між освітніми установами в умовах ринку праці, 

збільшує значущість самоосвіти і практичного досвіду, полегшує мобільність 

кваліфікованих фахівців.  
Складовими блоками Болонського пакета освітніх реформ є результати 

навчання. Отже, логічно, що саме вони є основою класифікації кваліфікацій. 

Те, що учень вивчив і вміє робити після закінчення процесу навчання, 

становить зміст поняття «результат навчання». Тому ця категорія 

визначається у форматі знань, умінь та компетентності. Знання – це результат 

засвоєння інформації у процесі навчання. Знання охоплюють факти, 

принципи, теорії і практики, пов'язані зі сферою професійної діяльності або 

навчання. У Європейській рамці кваліфікацій (ЄРК) знання описано як 

теоретичні та/або фактичні. Вміння – це здатність застосовувати знання та 

використовувати ноу-хау для вирішення завдань. У ЄРК уміння описано як 

когнітивні (пов'язані з використанням логічного інтуїтивного і творчого 

мислення) чи практичні (здатність до використання методів, матеріалів, 

інструментів і приладів). Компетентність – це підтверджена здатність 

використовувати знання, вміння й особистісні, соціальні та/або методологічні 



здібності у роботі або навчанні для професійного й особистісного розвитку. 

Компетентна або ефективна дія передбачає мобілізацію знань, когнітивних і 
практичних навичок, соціальних та поведінкових компонентів. У ЄРК 

компетентність описується з погляду відповідальності та самостійності.  
Використання результатів навчання як основи для опису кваліфікацій 

сприяє:  
- формулюванню вичерпного переліку вимог щодо досягнень учня після 
успішного завершення навчання;  
- підвищенню прозорості і порівнюваності стандартів як у межах певної 
кваліфікації, так і між ними;  
- забезпеченню єдиного формату для різних форм навчання та встановленню 
взаємозв'язку між професійно-технічною і вищою освітою;  
- розробленню наскрізних навчальних програм без повторень у різних 
модулях, програмах, кваліфікаціях;  
- точному визначенню ключових завдань освітньої програми; 

- взаємодії між викладанням, навчанням та оцінюванням;  
- подальшій роботі над проблемами, пов'язаними з оцінюванням, 
розробленням відповідних критеріїв, підвищенням ефективності й варіатив-
ності навчання;  
- створенню незалежних референтних точок/ системи коора.-мат для 

розроблення й оцінювання стандартів як на національному, так і міжнародно-
му рівнях;  
- чіткому формулюванню досягнень і якостей, що належать до сфери 
кваліфікацій та відповідають інтересам роботодавців, закладів освіти і 
суспільства;  
- офіційному визнанню кваліфікацій громадян і підвищенню а прозорості, що 
сприятиме перенесенню залікових одиниць і розвитку мобільності тих, хто 

навчається.  
На часі - вирішення завдання розроблення HPK із урахуванням досвіду 

створення Європейської рамки кваліфікацій, національних рамок країн-
учасниць Болонського і Копенгагенського процесів.  

Оскільки HPK повинна забезпечити чітке визначення цілей і завдань 
кваліфікацій, точок інтеграції і накладання окремих кваліфікацій, 

формування основи для розвитку існуючих кваліфікацій та розроблення 

нових, вона потребує: створення механізмів визнання результатів 

неформального навчання; переорієнтації системи професійної освіти всіх 

рівнів на компетенції; створення ефективної системи забезпечення якості 

освіти.  
При розробленні моделі структурно-логічної схеми у підготовці 

майбутнього фахівця повинні бути враховані нормативні документи, а також 
сучасні вимоги, що визначають зміст підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня:  
- перелік професій (посад) фахівців відповідного рівня та кваліфікаційні 

вимоги до них; 



- діючі галузеві стандарти вищої освіти (освітньо-кваліфікаційна 

характеристика випускника університету та освітньо-професійна 
програма підготовки фахівця);  

- основні законодавчі та нормативні документи з питань розвитку вищої 
освіти в Україні;  

- діючі нині навчальні та робочі навчальні плани підготовки бакалаврів і 
спеціалістів за відповідним напрямом, програми навчальних дисциплін;  

- основні тенденції та перспективи розвитку галузі, новітні досягнення у 
галузі (або галузях) промисловості та галузях знань;  

- необхідність підвищення якості фундаментальної, інформаційної та 
мовної підготовки фахівців.  
Структурно-логічна схема професійної підготовки повинна розроблятись  

з урахуванням таких показників: тривалості навчання, сумарного обсягу 

навчальних годин; обсягу годин за циклами дисциплін навчального плану; 

тижневого навчального навантаження на студента (по курсах); 

співвідношення між аудиторними годинами і самостійною роботою студентів 

(за курсами); видів і тривалості виробничої практики студентів; форм 

державної атестації фахівця і тривалості підготовки до неї; кількості 

нормативних дисциплін за циклами підготовки бакалаврів (спеціалістів, 

магістрів); кількості дисциплін за вибором університету; за вибором 

студентів; мінімального обсягу навчальної дисципліни.  
При розробленні структурно-логічної схеми навчання за фахом необхідно 

дотримуватись таких принципів:  
- не можна вивчати дисципліну «А» раніше дисципліни «Б», якщо 

дисципліна «А» базується на дисципліні «Б»;  
- окремі розділи (теми) різних навчальних дисциплін не повинні 

дублюватись;  
- кожна дисципліна повинна вивчатись у неперервний проміжок часу; 

- не можна одночасно вивчати дисципліни тільки одного циклу;  
- усі знання, уміння і навички відповідно до кваліфікаційних вимог, якими 

повинні володіти бакалаври (спеціалісти, магістри) на первинних 

посадах, необхідно врахувати при визначенні змісту навчальних 
дисциплін циклів, а також інших складових програми підготовки - 

виробничої практики і кваліфікаційної роботи (дипломного проекту);  
- вивчення кожної дисципліни повинно закінчуватись певною формою 

підсумкового контролю;  
- загальна тривалість навчання, године навантаження на студента й 
загальна кількість навчальних дисциплін, які вивчаються протягом навчального 

року, не повинні перевищувати визначені норми. 
Моделювання навчального процесу у вищій школі має здійснюватися з 

урахуванням таких показників:  

- тривалості навчання бакалавра (спеціаліста, магістра); 

- сумарного обсягу навчальних годин; 

- обсягу годин за циклами дисциплін навчального плану; 



- тижневого навчального навантаження на студента (по курсах);  
- співвідношення між аудиторними годинами і годинами самостійної 

роботи студентів (за курсами);  
- видів і тривалості виробничої практики студентів; 

- форм державної атестації фахівця і тривалості підготовки до неї;  
- кількості нормативних дисциплін за циклами підготовки бакалаврів 

(спеціалістів, магістрів);  
- кількості дисциплін за вибором університету; 

- кількості дисциплін за вибором студентів; 

- мінімального обсягу навчальної дисципліни.  

Етапи розробки структурно-логічної моделі  
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», 

«cпеціаліст», «магістр» відповідного напряму  
Перш за все, слід зазначити, що структурно-логічна модель підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «cпеціаліст», «магістр» 
за відповідним напрямом розробляється з урахуванням взаємозв'язку між 

циклами дисциплін, виробничою практикою і підсумковою атестацію 
фахівців за такими етапами:  

На основі кваліфікаційних вимог до посад майбутніх фахівців, 

попередньо погоджених випусковими кафедрами з галузевими об'єднаннями, 

асоціаціями, провідними підприємствами і організаціями, знання, уміння і 

навички, якими повинні володіти випускники, структуруються за окремими 

завданнями їх професійної діяльності на первинних посадах. Окремо 

структурується зміст здатностей (умінь і навичок) вирішувати завдання і 

проблеми соціальної діяльності фахівця та системи умінь щодо забезпечення 

їх вирішення. Для кожної групи структурованих умінь, навичок і знань в 

графі вказується складова (чи складові) програми підготовки бакалавра 

(спеціаліста, магістра), (цикл дисциплін, практика, кваліфікаційна робота або 

дипломний проект), яка повинна забезпечувати отримання відповідних знань, 

умінь і навичок. Для циклу професійної і практичної підготовки (3-й цикл) на 

основі даних уточняється перелік дисциплін, які повинні забезпечити 

отримання студентами визначених знань, умінь і навичок, а також в якій із 

дисциплін вони повинні бути забезпечені. Слід звернути особливу увагу на 

доцільність суттєвого скорочення загальної кількості дисциплін циклу 

шляхом їх об'єднання, виключення окремих тем, а також обґрунтований їх 

розподіл між групами нормативних дисциплін, самостійного вибору ВНЗ і 

вільного вибору студентів. За потреби з урахуванням потреб галузі та 

перспектив її розвитку до циклу можуть бути включені нові дисципліни. Для 

кожної дисципліни даного циклу також уточняється її назва, визначається 

перелік тем. При цьому, за потреби, знання, уміння і навички, визначені 

кваліфікаційними вимогами, можуть бути доповнені іншими, необхідними 

студентами для засвоєння даної дисципліни з урахуванням змісту програм 

дисциплін діючих навчальних планів. Перелік назв дисциплін циклу та їх тем 

наводиться за формою таблиці. Далі для кожної дисципліни циклу 

формулюються знання, уміння і навички, які повинні бути забезпечені 



дисциплінами інших циклів та виробничою практикою. В подальшому для 

циклу професійної і практичної підготовки встановлюються логічнізв'язки 

між дисциплінами, їх темами. Ці зв'язки представляються у вигляді 

структурно-логічної схеми відповідного циклу. Верхній ряд дисциплін та їх 

тем включає группу нормативних дисциплін, середній – дисциплін 

самостійного вибору ВНЗ, нижній - вільного вибору студентів. Для кожної 

дисципліни циклу окремо за визначеною формою необхідно показати 

взаємозв'язок її тем з темами дисциплін даного та інших циклів. Для цього 

праворуч від назв певних тем в окремих прямокутниках вказуються шифри 

тем дисциплін, які забезпечують вивчення даних тем цієї дисципліни (у 

верхньому ряді наводяться шифри тем дисциплін циклупрофесійної і 

практичної підготовки, у середньому – циклу природничо-наукової 

підготовки і у нижньому – циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки. На даному етапі заповнюється тільки верхній ряд, в подальшому, 

після виконання етапів 3.3 і 3.4, – відповідно середній і нижній ряди. Ліворуч 

від кожної теми навчальних дисциплін в прямокутниках проставляється 

шифр тем дисциплін, що забезпечуються, а також інших складових – 

виробнича практика і кваліфікаційна робота (дипломний проект). Після цього  

з урахуванням встановлених зв'язків між дисциплінами і їх темами подається 

логічна послідовність їх вивчення за курсами, семестрами і чвертями. На 

цьому етапі для циклу природничо-наукової підготовки (2-й цикл) з 

урахуванням знань, умінь і навичок, визначених безпосередньо 

кваліфікаційними вимогами до бакалавра (спеціаліста, магістра), а також тих, 

Що повинні забезпечувати дисципліни професійної і практичної підготовки 

вони структуруються за дисциплінами і темами. Попередньо уточняються 

кількість дисциплін даного циклу, їх назви і теми. Для кожної з тем 

дисциплін визначається знання, уміння і навички, які повинні 

забезпечуватись дисциплінами циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки. Після цього для даного циклу підготовки встановлюються логічні 

зв'язки між дисциплінами та їх темами, які подаються у вигляді структурно-

логічної схеми, аналогічної за формою структурно-логічній схемі циклу 

професійної і практичної підготовки , а також для кожної дисципліни циклу 

вказується взаємозв'язок її тем з темами дисциплін даного та інших циклів. 

На схемі ліворуч від назв тем дисциплін в прямокутниках вказуються шифри 

тем дисциплін циклу професійної і практичної підготовки та дисциплін 

даного циклу, що забезпечуються, а праворуч – шифри тем дисциплін 

данного циклу і циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

(проставляються після розроблення структурно-логічної схеми останнього 

циклу). На основі аналізу структурно-логічної системи циклу природничо-

наукової підготовки встановлюється послідовність вивчення дисциплін за 

курсами, семестрами і чвертями, яка оформлюється за встановленим зразком 

. На останньому етапі для циклу гуманітарної та соціально-наукової 

підготовки (1-й цикл) знання, уміння і навички, визначені кваліфікаційними 

вимогами до бакалавра, а також ті, що повинні забезпечувати дисципліни 

циклів професійної і практичної підготовки та природничо-наукової 



підготовки структуруються за дисциплінами і темами з попереднім 
уточненням назв та кількості дисциплін циклу та їх тем.  

Після цього на основі даних розробляється структурно-логічна модель 
першого циклу, а також наводяться для кожної дисципліни цього циклу 

схеми взаємозв'язку її тем з темами дисциплін даного та інших циклів 
(другого і третього).  

Далі на основі структурно-логічної моделі циклу гуманітарної та 
соціально-наукової підготовки встановлюється послідовність вивчення 

дисциплін за курсами, семестрами і чвертями, яка оформляється за 
встановленою формою.  

Упорядкування сукупності нормативних і варіативних навчальних 
дисциплін – важливий момент у створенні моделі професійної підготовки 
фахівця.  

Варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик 

випускників ВНЗ, освітньо-професійних програм їх підготовки та засобів 

діагностики якості освіти визначають вимоги до професійної підготовки та 

змісту навчання фахівців за спеціальностями та спеціалізаціями з 

урахуванням особливостей суспільного поділу праці в Україні та гнучкості 

(адаптації) системи освіти щодо задоволення потреб ринку праці. Зміст 

варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників 

вищих навчальних закладів, освітньо-професійних програм засобів 

діагностики якості вищої освіти визначаються ВНЗ в межах структури та 

форми, встановленої МОН. Зміст навчання професійної підготовки фахівця – 

це науково обґрунтована система дидактичного та методично оформленого 

навчального матеріалу, засвоєння якого забезпечує здобуття певної освіти і 

кваліфікації. Зміст навчання визначається ОПП підготовки фахівців, а також 

навчальним планом, навчальними програмами дисциплін.  

Нормативна частина змісту навчання – це перелік обов’язкових 

навчальних дисциплін (сукупності нормативних змістових модулів) та видів 

практичної підготовки із зазначенням мінімального обсягу годин, відведених 

на їх засвоєння. Дотримання вказаних мінімальних обсягів годин та 

сукупності змістових модулів, що складають нормативну частину змісту 

освіти, є обов’язковим. Нормативні навчальні дисципліни встановлюються 

ОПП державного стандарту вищої освіти. Вони групуються за циклами 

підготовки. Дотримання назв та обсягів (не менше встановлених ОПП) 

нормативних дисциплін є обов’язковим для навчального закладу. Збільшення 

обсягів годин на нормативні навчальні дисципліни може відбуватися лише за 

рахунок годин, відведених на цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ. 

Зміна нормативної частини навчального плану здійснюється за умови 

перегляду державних стандартів вищої освіти і, як правило, вводиться для 

підготовки фахівців певного напряму, починаючи з першого курсу і з 

початку навчального року.  

Варіативна частина ОПП містить цикл дисциплін за вибором 
навчального закладу і цикл дисциплін вільного вибору студентів. Дисципліни 
за вибором навчального закладу визначаються особливостями регіональних 



потреб у фахівцях певної спеціальності та спеціалізації, певним досвідом 

підготовки фахівців у навчальному закладі, особливостями наукових шкіл. 

Дисципліни вільного вибору студентів можуть бути орієнтовані на 

задоволення їх освітніх і культурних потреб, додаткову фундаментальну і 

спеціальну підготовку або отримання вищої освіти. Навчальні плани 

розробляються відповідними випусковими кафедрами згідно з ОПП 
підготовки фахівців певного ОКР і затверджуються ректором.  

Засвоєння освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

забезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти (БВО) та кваліфікації 

ОКР бакалавра на базі повної загальної середньої освіти або на базі ОКР 

молодшого спеціаліста за відповідною напряму підготовки спеціальністю зі 

скороченим терміном навчання. Загальний навчальний час засвоєння 

програми бакалаврської підготовки складає 164–172 кредити* (термін 

навчання 4 роки). ОПП підготовки бакалавра складається з циклів 

гуманітарної і соціально-економічної підготовки, природничо-наукової 

підготовки і професійної та практичної підготовки. Нормативна частина 

змісту ОПП складає не менше 65±5% від загального навчального часу 

підготовки студентів і визначає універсальну частку підготовки відповідного 

напряму. Таким чином, вибіркова частина змісту освіти складає 35±5% та 

містить складову за вибором навчального закладу та складову за вільним 

вибором студентів (30% вибірковій частини). Складова вибору навчального 

закладу визначається з урахуванням майбутньої підготовки за програмами 

ОКР “спеціаліст” або “магістр” з конкретної спеціальності. Дисципліни 

вільного вибору студентів дозволяють отримати додаткову гуманітарну, 

фундаментальну або професійно-практичну підготовку студентам, які 

бажають перейти на програму магістерської підготовки. Особи, які успішно 

пройшли державну атестацію, отримують диплом бакалавра про здобуття 

базової вищої освіти за певним напрямом та відповідну кваліфікацію. 

Перехід на навчання за програмами підготовки спеціаліста або магістра 

здійснюється за заявами студентів на конкурсній основі за інтегральним 

рейтингом.  

Засвоєння освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста 

забезпечує одночасне отримання повної вищої освіти та кваліфікації за 

спеціальністю ОКР спеціаліста на базі програми підготовки бакалавра 

відповідного напряму. Загальний навчальний час засвоєння програми ОКР 

спеціаліста з терміном навчання 1,5 року складає 62 кредити, у тому числі 

теоретичне навчання – 41 кредит (не менш як 4 кредити за вільним вибором 

студентів), практика та дипломне проектування – 21 кредит. Загальний 

навчальний час засвоєння програми ОКР спеціаліста з терміном навчання 1 

рік складає 40 кредитів. У разі захисту дипломної роботи на теоретичне 

навчання відводиться 21 кредит та 19 кредитів – на виконання дипломної 

роботи. За змістом ОПП спеціаліста передбачає професійно-практичну 

підготовку. На навчання за спеціалізацією або індивідуальну підготовку на 

замовлення підприємств та організацій може відводитися 5-7 кредитів за 

рахунок спеціальних дисциплін. За дисциплінами циклу вільного вибору 



студенти можуть отримати додаткову спеціальну (економічну, гуманітарну) 

підготовку або завершити військову підготовку обсягом 5 кредитів (при 

терміні навчання 1,5 року). Особи, які успішно пройшли державну атестацію, 

отримують диплом спеціаліста про здобуття повної вищої освіти за 

спеціальністю та відповідну кваліфікацію.  

Підготовка магістрів спрямована на створення умов для творчого 

розвитку обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним із 

функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим), науково-

педагогічним, управлінським. Особа, яка здобула освітньо-кваліфікаційний 

рівень “магістр”, повинна володіти поглибленими знаннями з обраної 

спеціальності, уміннями інноваційного характеру, навичками науково-

дослідної (творчої) та науково-педагогічної, або управлінської діяльності, 

набути певний досвід використання одержаних знань і вміти продукувати 

(створювати) елементи нових знань для вирішення завдань у відповідній 

сфері професійної діяльності. Засвоєння освітньо-професійної програми 

підготовки магістра забезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти та 

кваліфікації за спеціальністю ОКР магістра на базі відповідної програми 

підготовки бакалавра або спеціаліста. Загальний навчальний час засвоєння 

програми ОКР магістра, наприклад, з технічних спеціальностей на базі ОКР 

“бакалавр” (термін навчання 2 роки) складає 78–80 кредитів, у тому числі 

теоретичне навчання – 62 кредити (з них не менш як 6 кредитів за вільним 

вибором студентів); науково-дослідна практика та підготовка магістерської 

атестаційної роботи – 16–18 кредитів. У разі необхідності, за рахунок 

вибіркових дисциплін, надається 5 кредитів для завершення підготовки за 

додатковою спеціальністю. Загальний навчальний час засвоєння програми 

ОКР магістра на базі ОКР «спеціаліст» (термін навчання 1 рік) складає 41 

кредит, у тому числі науково-дослідна практика та підготовка магістерської 

атестаційної роботи – 16–18 кредитів. Особи, які успішно пройшли державну 

атестацію, отримують диплом магістра про здобуття повної вищої освіти та 

кваліфікацію за відповідною спеціальністю.  

* Кредит – це одиниця обліку обсягу навчальної інформації, що потребує для 
засвоєння середнім студентом за існуючою технологією навчання 54 години  

навчальної роботи. 

 

2.1. Моделювання лекційних курсів  

Однією із основних форм навчального процесу є лекція. Лекційним 
методом студентам передається значна частина навчальної інформації. Як 

правило, лекція є елементом курсу, який охоплює основний теоретичний 

матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. У ній послідовно і 

концептуально викладається певна проблема, яка є відповідним елементом 

навчального курсу конкретного предмета. Метою лекції є розкриття 
основних положень теми, досягнень науки з питань, що розглядаються, 

з'ясування невирішених і дискусійних проблем, узагальнення досвіду роботи, 

подання рекомендацій щодо використання основних висновків з тем на 

практичних заняттях, основних форм навчальних занять, передбачених для 



засвоєння теоретичного матеріалу. На сучасному етапі кількість лекційних 

годин згідно з планами зменшують за рахунок самостійної навчальної 

діяльності студентів, але їх невміння працювати самостійно спонукає 

викладачів намагатися більшість матеріалу подати на заняттях і зорієнтувати 

на інші джерела пошуку.  
У процесі моделювання слід мати на увазі, вузівська лекція має структуру 

заняття набуття нових знань і містить такі обов’язкові елементи:  
- вступ, де міститься мотивація навчання, активізація опорних знань, чітке 
формулювання теми лекції та постановка завдання;  
- викладення в логічній послідовності, розподіл і взаємозв’язок окремих 
частин лекції;  
- висновки та підведення підсумків, що дають можливість осмислити лекцію 
в цілому, виділити основну ідею (для цього, наприклад, використовують 

опорні конспекти або сигнали у вигляді схем, малюнків, таблиць тощо); 

- конкретне завдання на самостійну роботу; 

- відповіді на запитання студентів.  
Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою, але 

лекцію на кожне заняття готує викладач. При цьому лектор зобов’язаний 

враховувати, що зміст лекції повинен: а) відповідати навчальній та робочій 

програмам; б) бути спрямованим на досягнення мети навчання та виховання; 

в) мати науковий рівень, наукову переконливість, наукову доведеність; г) 

містити стандартні термінологію і позначення; д) бути пов’язаним з текстом 
підручника або навчальним посібником з курсу.  

Лектор, якому доручено читати курс лекцій, зобов’язаний перед початком 

відповідного семестру подати на кафедру відповідні документи, передбачені 

НМКД для даної навчальної дисципліни: робочу програму курсу, опорні 
конспекти лекцій, пакет візуального супроводження курсу, плани 

семінарських та завдання до практичних занять, навчальні та контрольні 

тести і табель забезпеченості студентів даного потоку навчальною та 

методичною літературою на певний семестр. Інші документи НМКД, якщо 

вони не поновлені або відсутні, готуються, розглядаються і затверджуються 

відповідно до планів методичної роботи викладачів і кафедри в цілому.  

У моделюванні лекційних занять викладач зобов’язаний дотримуватися 

робочої навчальної програми щодо вибору тем, але не обмежуватися у 

трактуванні навчального матеріалу, у формах і засобах доведення його до 

студентів. Основними вимогами, які ставляться до лекції, є: високий 

теоретичний рівень інформації, посилання на законодавчі та нормативні акти, 

на нові досягнення науки; розкриття наукових засад і принципів курсу; 

органічний зв’язок теорії з практикою, зосередження уваги студентів на 

питаннях, які вирішуються або будуть вирішуватися у світлі сучасних вимог; 

рекомендації до поглибленого самостійного вивчення тих чи інших тем, 

необхідних для практичної роботи. Основним методичним завданням лектора 

є максимальна активізація навчального процесу шляхом використання 

активних методів навчання, зокрема: робота з опорними конспектами; 

«мозкова атака»; самостійна робота студентів з довідковою 



літературою; реферативні повідомлення, використання наочних посібників і 

технічних засобів навчання. Лекція повинна сприяти формуванню у студента 

поглядів на вирішення тих чи інших проблем науки і практики, основних 

ідей цих проблем, поглибленню знань, окресленню шляхів і засобів 

використання матеріалів у практичній роботі.  
Під час моделювання слід враховувати, що лекції бувають різними за 

змістом та принципом викладання. Так вступна лекція дає перше цілісне 
уявлення про навчальний предмет і орієнтує студентів в системі роботи з 

цього курсу. Лектор знайомить студентів з його метою і призначенням, ролю  
і місцем в системі навчальних дисциплін. Дається короткий огляд курсу, 

напрямки розвитку науки, імена відомих учених. Намічаються перспективи 

розвитку науки, її вклад в практику. Теоретичний матеріал пов’язується з 

практикою майбутньої роботи фахівця. На цій лекції можуть висловлюватися 

методичні і організаційні особливості роботи в рамках курсу, а також може 
даватися аналіз навчально-методичної літератури, що рекомендується 

студентам, уточнюватися терміни і форми звітності.  
Лекція-інформація орієнтована на виклад і пояснення студентам наукової 

інформації, що підлягає осмисленню і запам’ятовуванню. Це поширений 

традиційний тип лекцій в практиці вищої школи. Оглядова лекція – це 

систематизація наукових знань на високому рівні, що допускає велике число 

асоціативних зв'язків в процесі осмислення інформації, що висловлюється 

при розкритті внутрішньо-наочного і міжнаочного зв’язку, виключаючи 

деталізацію і конкретизацію. Як правило, стрижень висловлюваних 

теоретичних положень складає науково-понятійна і концептуальна база 

всього курсу або великих його розділів. Залежно від предмету дисципліни, 

що вивчається, і дидактичних цілей можуть бути використані й такі лекційні 

форми, як проблемна лекція, лекція-візуалізація, лекція-пресконференція,  
лекція з наперед запланованими помилками, лекція-діалог, бінарна лекція.  

В проблемній лекції подаються складні дискусійні питання, з яких наука і 

практика не виробили єдиних рішень. Її особливістю є постановка на початку 

роботи проблемної ситуації, яка вирішується в процесі викладення матеріалу 

при активній участі студентів. Часто проблеми, які висвітлюються, стають 

предметом подальшого розгляду на семінарі, практичному занятті, що сприяє 

поглибленому розкриттю теми. Під час лекції проблемного характеру 

студент не отримує готових висновків. Він в ній бере активну участь, 

сприймаючи полемічний характер. Тому викладач у процесі роботи окреслює 

коло нерозв’язаних питань, а потім, за участю студентів, дає на них виважені 

відповіді. Викладач ставить одне питання та відповідає на нього, чим 

привертає увагу до іншого з тією метою, щоб проблема в цілому зацікавила 

студентів. Він немов би втягує студентів у творчий уявний процес, при цьому 

рекомендує ознайомитися з монографіями, статтями, де те чи інше питання 

розглядається більш детально. Враховуючи актуальність матеріалу, він 

намагається залучити студентів до творчого пошуку не лише в науковому 

плані, але і як майбутніх практичних працівників; орієнтує бажаючих 

самостійно вивчити конкретне питання глибше за допомогою додаткових 



джерел. Розглядаючи невирішені або не повністю вирішені проблеми, 

роз’яснюючи їх сутність, викладач ознайомлює студентів з різними 
поглядами науковців з метою організації дискусії, викладає власну позицію.  

Лекція-пресконференція проводиться як науково-практичне заняття, з 

наперед поставленою проблемою і системою доповідей, тривалістю 5-10 хв.. 

Кожен виступ є логічно закінченим, наперед підготовленим в рамках 

запропонованої програми. Сукупність представлених текстів дозволяє 

всебічно висвітлити проблему. На завершення підводяться підсумки 

самостійної роботи і виступів студентів. Викладач доповнює або уточнюює 

надану інформацію, і формулює основні висновки. Лекція з наперед 

запланованими помилками – розрахована на стимулювання студентів до 

постійного контролю пропонованої інформації (пошук помилки: змістової, 

методологічної, методичної, орфографічної). В кінці проводиться 

діагностика, рефлексія і розбір зроблених помилок. Існує декілька моделей 

лекції-консультації. Перша модеюється за типом «питання – відповідь». 

Лектор відповідає на запитання студентів з окремих розділів або з усього 

курсу. Другий варіант моделі – триєдине поєднання типу «питання – 

відповідь – дискусія» охоплює: виклад нової навчальної інформації лектором, 

постановка питань і організація дискусії в пошуку відповідей на висунуті 

питання.  

Лекція-діалог, бінарна відбувається за участю двох лекторів. По черзі 

відповідно до попереднього розподілу матеріалу кожен із них бере участь у 

обговоренні проблеми (при її підготовці викладачі повинні дотримуватися 

диференційованого підходу до аудиторії відповідно до складу студентів). 
Важливе значення має розробка моделі такої лекції. Підготовка до неї 

передбачає підбір матеріалу, уважне продумування кожного питання і 

методики його викладу.  

При моделюванні лекції необхідно використовувати як обов’язковий 
програмовий матеріал, так і факти, цікаві для студентів. Завчасно готуються 

технічні засоби навчання і матеріали для них (схеми, слайди, таблиці, 

діаграми). Суттєво полегшують сприйняття лекції студентами, економлять їх 

час оперативні роздруківки роздаткового матеріалу з найважливішими 

принциповими положеннями, статистичними даними, таблицями, схемами, 

діаграмами. Розробка такого матеріалу дозволить лектору обмежитися 
короткими коментарями, а студентам – зробити на ньому необхідні записи і 

помітки.  

При моделюванні лекції для студентів-заочників потрібно враховувати, 

що слухачі володіють значною більшою інформацією, ніж стаціонарними, з 

багатьох питань і практичним досвідом. Але вони потребують підвищення 

рівня теоретичної підготовки. Тому матеріалам для них важливо надати 
методологічної, концептуальної спрямованості. Лекція повинна допомогти 

слухачам систематизувати і поглибити знання, які вони мають. Важливо 

показати методику і засоби практичного використання розглянутих у лекції 

теоретичних положень, їх значення для правильної орієнтації при здійсненні 

практичної діяльності. В моделі лекції виділяються етапи. У вступній частині 



коротко викладається актуальність і значення проблем, які повинні бути 

розглянутими. Аргументується структура лекції, постановка питань, дається 

огляд джерел, з якими потрібно ознайомитись. Основу ж моделі лекції 

становить визначення теми, напрям розробки, сутність і зміст проблеми. Як 

правило, на лекцію виносять 2-3 головні питання, формулювання яких 

повинно бути чітким і методично завершеним. Дуже важливо показати 
методологічне значення відповідних теоретичних положень, розкрити 

практичний досвід у даній галузі.  

У лекції можуть наводитися і типові недоліки в сфері вирішення 

конкретних проблем, які у зв’язку з цим потребують особливої уваги з боку 

тієї чи іншої категорії працівників. Викладач може також запропонувати 

шляхи практичного втілення в життя основних ідей, які розглядаються в 

лекції. Вкрай важливо передбачити діалог викладача зі студентами. При 

цьому зусилля лектора потрібно спрямувати на активізацію інтелектуальної 

діяльності студентів, оперативно реагувати на їх репліки, настрої, 

враховуючи рівень сприйняття матеріалу. Викладач повинен дати студентам 

рекомендації щодо додаткового вивчення окремих питань. Висновки з теми 

коротко подаються після викладу всього матеріалу. При цьому звертається 

увага на засоби і шляхи використання на практиці розглянутих у лекції 

основних положень. Певна частина лекції повинна відводитися для 

відповідей на запитання. Вони мають бути короткими і чіткими. Викладач 

обов’язково повинен висловити власне ставлення до запитань. Важливо 

звертати увагу студентів на точність і правильність поставлених запитань, 

пов’язувати відповіді на них з положеннями лекції. Можуть ставитися 

запитання, на які викладач у деяких випадках дати відповіді не може 

(відсутня єдина позиція в науці, бракує необхідної інформації, відповідне 

рішення знаходиться в стадії опрацювання ). На окремі запитання, що мають 

приватний характер, студенти можуть отримати відповіді після лекції в 

індивідуальному порядку. 

 

2.2. Вибір видів та форм занять у процесі моделювання 

педагогічної діяльності  

Аналіз доцільності вибору видів та форм занять у процесі моделювання 

педагогічної діяльності ми розпочнемо з визначення основних понять. 

Здійснення навчання вимагає знання і умілого використання педагогом 

різноманітних форм організації учбового процесу, їх постійного 

вдосконалення. В науці поняття «форма» розглядається як з позиції чисто 

лінгвістичної, так і з філософської. В енциклопедичному словнику поняття 

«форма» трактуюється як «зовнішній контур, зовнішній вигляд, контур 

предмета». Форма будь-якого предмета, явища або процесу обумовлена його 

змістом і у свою чергу чинить на нього зворотний вплив. У філософському 

словнику поняття «форма» визначається як внутрішня організація змісту. 

Саме форма відображає систему стійких зв'язків предмета. Форми організації 

навчання – це способи побудови учбової роботи в певному порядку 

об’єднання студентів і слухачів (потоково-масові, колективні, групові й 



індивідуальні) і тимчасовому режимі виконання (учбові заняття, самостійна 
підготовка).  

Основними видами учбових занять виступають: лекції; семінари; 

практичні, лабораторні заняття та інші. Метою цих занять є легке, правильне 

та доступне викладання предмету. На лекціях студент знайомиться з 
теоретичним матеріалом, на семінарах більш обширно розглядає та готує 

цікавий, на його думку, матеріал з цього предмету. За допомогою практичних 

та лабораторних занять студент застосовує вивчений матеріал на практиці, 

чим закріплює отриманні знання з предмету. Колоквіум – це заключний етап 

навчання перед екзаменом. Колоквіуми перевіряють не тільки засвоєння 
матеріалу студентом з предмету, але й використання його на практиці. 

Колоквіуми відіграють важливу роль в оцінюванні знань студента.  

Основною формою навчального процесу є лекція. Як правило, вона є 

елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал 

окремої або кількох тем навчальної дисципліни. У ній послідовно і 

концептуально викладається певна проблема, яка є відповідним елементом 

навчального курсу конкретного предмета. Її метою є розкриття основних 

положень теми, досягнень науки з питань, що розглядаються, з’ясування 

невирішених і дискусійних проблем, узагальнення досвіду роботи, подання 

рекомендацій щодо використання основних висновків з тем на практичних 

заняттях, що є основними формами навчальних занять, передбачених для 

засвоєння теоретичного матеріалу. 

 

2.3. Моделювання семінарських і практичних занять 
Семінарське заняття – це форма навчального заняття, на якій викладач  

організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти 
готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань 

(рефератів). Воно проводиться в аудиторії або в навчальному кабінеті з 
однією академічною групою.  

Семінарське заняття – одна з найважливіших і конструктивних форм 

навчального процесу. На семінарі студенти перевіряють, поглиблюють та 

закріплюють знання з курсу, аналізують практику, оволодівають основами 

процесів. Моделювання такого заняття передбачає три основних етапи: 
підготовка до семінару; проведення семінару; робота зі студентами після 

семінарського заняття. Існують декілька видів семінарських занять, які 

відрізняються за змістом, технікою проведенням та структурою. Семінарські 

заняття з теоретичних дисциплін: семінар; колоквіум – залік з окремих тем 

або розділів; практично-семінарські заняття; практикум. Семінарське заняття  

з теоретичної дисципліни виконує такі функції: а) поглиблення та деталізація 
матеріалу, який вивчався на лекції чи самостійно; б) контроль викладача за 

знаннями групи та з’ясування рівня навчальної діяльності студента 

(особливий вид семінару – колоквіум, тобто семінар-залік з окремих тем чи 

розділів). Особливостями семінарського заняття можуть бути: 1) студентові 

попередньо пропонуються запитання з теми, перелік самостійних завдань 

(мікрореферати, проблемні ситуації, методичні розробки або їх фрагменти, 



конспектування літератури); 2) студенти, як правило, відповідають за 

бажанням, а в разі непідготовленості всієї групи – дається змога попрацювати 

10–15 хв. з конспектом або літературою. Модель цього семінару може бути 

представлена такими етапами: 1. Вступ: мотивація навчання, активізація 

опорних знань. 2. Оголошення теми і мети, порядку проведення. 3. 

Поступовий розгляд намічених питань у вигляді виступів, обговорення, 

рецензій, відповідей, доповнень до них. 4. Підведення викладачем або 

сильним студентом загального підсумку заняття. 5. Видача завдання, 

мотивація навчальної діяльності на майбутні заняття.  

Семінарсько-практичне заняття (близьке до комбінованого заняття) 

виконує три функції: поглиблювальну; контрольну; методико-практичну. 

Будується це заняття як і семінар, але має практичну частину, яка 

здебільшого містить виконання конкретного завдання (рольова гра, 

розв’язання проблемних ситуацій, практичні розрахунки тощо). Ці види 

діяльності є підтвердженням теоретичної роботи над матеріалом, 

переростанням знань в уміння, які визначені в робочій програмі відповідної 

дисципліни. Практикум – практичний різновид семінару (лабораторної 

роботи), де формуються: навички розумового і практичного характеру; 

вміння проводити досліди, робити точні розрахунки, обчислення та 

креслення до них; проведення спостережень. В основному практикуми 

доцільні з предметів фізико-математичного та природничо-біологічного 

циклів.  

Моделювання семінарського заняття починається з визначення кафедрою 

тем занять на весь курс. Вони координуються з темами лекцій, співбесід та 

темами, що повинні самостійно опрацьовуватися студентами, і входять до 

робочої програми курсу. На семінарських заняттях робиться акцент на 

основних проблемах навчального курсу. При розробці проблематики та 

планів проведення кожного наступного семінарського заняття, як правило, 

дотримується дидактична вимога поетапного зростання складності проблем, 

що вивчаються. Плани семінарів передбачають обговорення 1-2 рефератів і 

кількох вузлових проблем, що передбачені програмою. До плану для 

обговорення на семінарі, як правило, рекомендується включати також 1-2 

фіксованих виступи студентів з окремих розділів монографії, статей, рецензій 

на монографії, що стосуються проблеми, яка розглядається. Викладач 

повинен визначити студентів для фіксованих виступів і вказати конкретні 

джерела. На першому занятті з курсу викладач розподіляє між студентами 

кожної академічної групи теми рефератів на весь період вивчення цього 

курсу і визначає, на яких семінарах вони будуть обговорюватися. Залучення 

студентів до активної підготовки семінарського заняття починається з 

моменту читання лекції за конкретною темою та особливо – з моменту 

консультації до семінару, під час якої необхідно: визначити мету 

семінарського заняття; встановити логічний зв'язок семінару  

з іншими видами занять; окреслити хід семінарського заняття як змістовного 
доповнення до лекції; провести аналіз основної та додаткової літератури та 
дати рекомендації щодо користування літературою; дати рекомендації щодо 



використання технічних засобів (ТЗН); довести індивідуальні завдання до 

студентів. Під час індивідуальних консультацій перевіряється хід підготовки 

студентів до семінару, надається допомога студентам, що готуються до 

виступу з рефератами, рецензентам. Викладач також допомагає студентам у 

вивченні й аналізі літератури.  
Важливим методичним завданням проведення кожного семінарського 

завдання є активність у вивченні навчального матеріалу. У короткому 
вступному слові викладач нагадує мету заняття, місце теми, яку розглядають  
у навчальному курсі, план заняття тощо. Студенти можуть зачитувати 

реферати. Кожний доповідач повинен викласти зміст реферату усно за 10-20 
хв. Студенти та викладач ставлять запитання, а виступаючі на них 

відповідають. Після цього виступають рецензенти від слухачів, що 

попередньо ознайомились із текстами рефератів. На семінарському занятті 

заслуховуються і фіксовані виступи. Студент повинен протягом 15-20 хвилин 

не лише викласти суть питання, але й висловити свою думку щодо питань, 

порушених у монографіях, підручниках, статтях і рецензіях на них.  
Подальший перебіг семінару передбачає виступи студентів, які 

зобов’язані висловити свою думку про реферат, про виступи товаришів, 

викласти суть однієї з проблем, винесених на розгляд на семінарське заняття. 

Виступ студентів не бажано переривати або виправляти. Робити це можна 

лише у разі грубих помилок. Після виступу можна ставити запитання. 

Потрібно навчати студентів вільно, творчо обговорювати проблеми, що 

виносяться, а не просто читати текст. Кожному виступаючому можуть 

ставитися запитання. Дискусія, до якої доцільно залучати усіх студентів, 

повинна бути творчою, доказовою, коректною, навчальною. На 

семінарському занятті необхідно забезпечити безперервну роботу студентів, 

яка повинна виражатися: у виступах студентів без повторів попередньо 

сказаного; у запитаннях до слухачів; у репліках по суті.  
У кінці семінару викладач виступає з висновком, у якому оцінює роботу 

студентів у ході заняття, характеризує реферати і ставить за них оцінки, а 

також оцінює виступи студентів. Потім викладач зупиняється на всіх 

питаннях, в яких були висловлені неточні чи правильні положення, на 

недостатньо висвітлених, або роз'яснює дискусійні питання, дає завдання і 

поради щодо подальшого вивчення недостатньо засвоєних питань, розкриває 

основні перспективи наукової розробки проблем, що обговорювались. На 

кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами 

реферати, їх виступи, активність у дискусії, вміння формулювати та 

відстоювати свою позицію тощо. Оцінки, одержані студентом на семінарах, 

враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної дисципліни. 

Викладач в обов'язковому порядку проводить індивідуальні бесіди зі 

студентами, які пропустили семінарське заняття, перевіряє знання матеріалу 

з тем, які закріплювалися на семінарі.  
Практичне заняття – це форма навчального заняття, де викладач 

організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 



застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно до 

сформульованих завдань. Головна мета практичного заняття це набуття 

практичних умінь і навичок. Основними завданнями виступають: підготовка 

до самостійного виконання практичних завдань; підготовка студентів до 

контрольних робіт; набуття вмінь застосування теоретичних знань на 

практиці; підготовка студентів до майбутньої практичної діяльності. Моделі 

практичних занять досить різноманітні: формування умінь та навичок; 

формування самостійної діяльності; застосування знань; проблемне заняття). 

Вони можуть проводитися в аудиторії і в навчальних лабораторіях, 

оснащених необхідними технічними засобами навчання та обчислювальною 

технікою. Практичне заняття, у разі необхідності, може проводитися з 

половиною академічної групи. Такий поділ повинен бути обумовлений у 

робочих навчальних планах.  

Моделювання практичних занять охоплює три основні етапи: підготовка 

до заняття, його проведення і робота зі студентами після занять. Підготовка 
до занять передбачає визначення їх тематики, розробку планів, визначення 

мінімуму обов’язкової для вивчення літератури, методичних рекомендацій. 

Проведення ПЗ базується на попередньо підготовленому методичному 

матеріалі – тести для виявлення рівня оволодіння студентами необхідними 

теоретичними положеннями; комплекти завдань різної складності для роботи  

з ними на занятті. Цей матеріал готує викладач (асистент), якому доручено 

проведення ПЗ, за узгодженням з лектором даної навчальної дисципліни. 

Основна мета цих занять полягає в поглибленні, закріпленні і перевірці знань 

студентів з найбільш важливих і складних тем, вивченні практичного 

досвіду. Заняття в аудиторії починається коротким (5–7 хв.) вступним словом 

викладача, у якому підкреслюється значення теми для практики, її 

особливість у системі курсу. На практичному занятті студенти під 

керівництвом викладача глибоко і всебічно обговорюють питання теми. Для 

посилення активності і закріплення знань викладач повинен залучати до 

участі в обговоренні теоретичних і практичних питань якомога більшу 

кількість студентів. Це досягається постановкою додаткових питань, 

спрямованих на розкриття, деталізацію різних аспектів основного питання, 

особливо практичного досвіду, складних ситуацій. Після обговорення 

кожного питання викладачу доцільно дати оцінку виступів, акцентувати 

увагу на найбільш суттєвих положеннях, проблемах і можливих варіантах їх 

вирішення. Особлива увага звертається на ті питання, в яких йдеться про 

роль і значення досвіду роботи за фахом, у вирішенні актуальних проблем.  
Велику користь на практичних заняттях дає розв’язування задач за 

методом аналізу конкретних проблемних ситуацій, ділових і рольових ігор, 

інших активних форм роботи. У кінці заняття викладач виставляє студентам 

оцінки за ступінь активності при обговоренні питань, за глибину засвоєння 

матеріалу, а також за належне виконання індивідуальних завдань і вміння 

використовувати отриманий матеріал. Оцінки, одержані студентом на 
практичних заняттях, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з 

даної дисципліни. Якщо студент пропустив заняття або під час занять не 



показав відповідних знань, йому призначається індивідуальна співбесіда як 

одна з форм контролю за засвоєнням навчального курсу. Практичне заняття 
включає проведення контролю знань, умінь і навичок. 

 

2.4. Моделювання самостійної роботи 
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу у  

вищих навчальних закладах», самостійна робота студента є основним 

засобом засвоєння навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових 

навчальних занять. Розширення функцій та зростання ролі самостійної 

роботи студентів не тільки веде до збільшення її обсягу, а й обумовлює зміну 

у взаємовідносинах між викладачем і студентом як рівноправними 

суб’єктами навчальної діяльності, привчатимуть його самостійно вирішувати 

питання організації, планування, контролю за своєю навчальною діяльністю, 

виховуючи самостійність, як особисту рису характеру. Цілеспрямована 

сукупність дій студента під керівництвом викладача на основі використання 

засобів супроводу навчального процесу передбачає самостійність – 

можливість здійснювати самостійну роботу на основі формування якостей 

рефлексивного керування. Самостійна робота є одним з найважливіших 

компонентів освітнього процесу, що передбачає інтеграцію різних видів 

індивідуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як під 

час аудиторних, позааудиторних занять, без участі викладача, так і під його 

безпосереднім керівництвом. У контексті сучасної системи навчання 

самостійна робота домінує серед інших видів навчальної діяльності студентів 

після практичної підготовки (може становити від 15 до 55% навчального 

програмового матеріалу) та дозволяє розглядати накопичувані знання 

об’єктом власної діяльності студента.  

Пізнавальна діяльність студентів у процесі виконання самостійної роботи 

характеризується високим рівнем самостійності та сприяє залученняю їх до 

творчої активності. Самостійна робота передбачає поетапне засвоєння нового 

матеріалу, повторення та закріплення, можливості його застосування на 

практиці. Ефективність самостійної роботи залежить від її організації, змісту, 

взаємозв’язку та характеру завдань. З одного боку, вона є педагогічним 

засобом організації та управління самостійною діяльністю студента в 

навчальному процесі, з іншого боку, – це особлива форма навчально-

наукової діяльності. В сучасних умовах інформатизації суспільства та 

оновлюваної педагогічної системи проблема самостійності виходить на 

якісно новий рівень. Аналіз досліджень з проблеми використання 

інформаційних технологій у навчанні студентів дозволяє визначити основні 

напрями їх активного застосування в навчальному середовищі: розширення 

можливостей підвищення якості освіти, відкриття нових можливостей 

розвитку мислення студентів, підбір індивідуальних способів отримання 

знань шляхом самостійної роботи за допомогою інформаційно-комп’ютерних 

технологій, як фактора зближення сфери освіти з реальним світом, 

поєднуючи традиційні та сучасні методи навчання, що сприяє створенню 

єдиного освітнього інформаційного середовища. 



Самостійну роботу студентів можна класифікувати за різними критеріями:  

1. За характером керівництва і способом здійснення контролю за якістю 

знань з боку викладача (з урахуванням місця, часу проведення), можна 

виділити: а) аудиторну – позааудиторну (3-4 години на день, у т. ч. й у 

вихідні); б) колективну роботу під контролем викладача – індивідуальні 

заняття з викладачем. 2. За рівнем обов’язковості: а) обов’язкову, визначену 

навчальними планами і робочими програмами (виконання домашніх завдань, 

підготовка до лекцій, практичних робіт та різновиди завдань, які 

виконуються під час ознайомлювальної, навчальної, виробничої, 

переддипломної практики; підготовка і захист дипломних та курсових робіт 

тощо); б) рекомендовану (участь у роботі наукових гуртків, конференціях, 

підготовка наукових тез, статей, доповідей, рецензування робіт тощо); в) 

зініційовану (участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, вікторинах, 

виготовлення наочності, підготовка технічних засобів навчання тощо). 3. 3а 

рівнем прояву творчості: а) репродуктивну, що здійснюється за певним 

зразком (розв’язування типових задач, заповнення таблиць, моделювання 

схем, виконання тренувальних завдань, що вимагають осмислення, 

запам’ятовування і простого відтворення раніше отриманих знань); б) 

реконструктивну, яка передбачає слухання і доповнення лекцій викладача, 

складання планів, конспектів, тез тощо. в) евристичну, спрямовану на 

вирішення проблемних завдань, отримання нової інформації, її 

структурування (складання опорних конспектів, схем-конспектів, анотацій, 

побудову технологічних карт, розв’язання творчих завдань). г) дослідницьку, 

яка орієнтована на проведення наукових досліджень (експериментування, 

проектування приладів, макетів, теоретичні дослідження та ін.).  
Загальною  проблемою  вищої  освіти  є  зменшення  кількості  годин  на  

вивчення програмового матеріалу, тому дуже часто застосовують 

випереджувальні завдання. Вони спрямовані на повне або часткове 

попереднє самостійне вивчення студентами навчального матеріалу, який 

буде висвітлюватися викладачем на планованих заняттях. Попередньо 

вивчений студентами матеріал можна використовувати на лекціях, семінарах 
у вигляді рефератів, наукових доповідей, обговорювати у процесі дискусії. В 

самоосвіті (і не тільки для студента) джерелом інформації і порадником є 

книга, що засвідчує і латинське прислів'я: «Книги – друзі, книги – вчителі». 

Необхідним для студента є синтетичне читання – конкретне і раціональне 

використання часткового і суцільного читання книги.  
Останнім часом поширюється так зване швидкісне читання. Цей метод 

привертає увагу людей розумової праці. Для оволодіння навчальним 

матеріалом можна пропонувати студентам різноманітні методи самостійної 
роботи з книгою: складання плану прочитаного, складання тез, 

конспектування, анотація, цитування, рецензування, реферування, нотування 

(виписування незрозумілих слів з подальшим тлумаченням). Але на 

сучасному етапі книгу замінили інші джерела інформації, такі як ІКТ 

(інформаційно-комунікативні технології), а студенти стали суб’єктами 

соціальних мереж, Інтернет-простору, віртуального комп’ютерного світу. 



Поняття «інформаційні технології» порівняно нове – це система сукупності 

методів засвоєння знань і способів діяльності на основі взаємодії викладача, 

студента та засобів ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій), 

спрямованих на досягнення результату навчального процесу, що сприяє 

розширенню дидактичних можливостей в організації самостійної роботи 

студентів, а саме: забезпечення гнучкості навчального процесу за допомогою 

варіативності; трансформація змісту, методів і форм навчання, організації 

навчальних занять, поєднання різних методик навчання для студентів 

різнорівневої підготовки; варіювання складності та об’єму завдань, темпу їх 

виконання; активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів через 

моделювання якісно нового типу візуалізації навчального матеріалу як 

реальних, так і віртуальних об’єктів, процесів та явищ; ігрового навчання; 

посилення мотивації і пізнавального інтересу студентів у навчанні за рахунок 

інноватики методів навчання, можливості індивідуалізації навчання; 

мобільність на основі реалізації технічних можливостей комп’ютера, 

здійснення педагогічної корекції і безперервного зворотного спілкування та 

зв’язку; якісні зміни навчальної діяльності в цілому та контролю (здійснення 

тестового контролю з діагностикою, зворотнім зв’язком і оцінюванням 

етапів, дистанційна освіта).  

Під час організації самостійної роботи студентів при використанні ІКТ 

реалізуються методологічні підходи: диференційний, що дозволяє розширити 

доступність навчання, відбувається поліпшення якості навчання, 

впровадження інноваційних технологій, використання додаткових освітніх 

ресурсів, що призводить до посилення ролі самостійної роботи студентів; 
системний, що характеризує активне використання інформаційних 

технологій як ефективні методи, що забезпечують не тільки системність, а й 

структурно-функціональний зв’язок навчального матеріалу.  

Інноваційні освітні технології спрямовані на те, щоб підвищити інтерес до 

навчання, привчити студента працювати самостійно, бути компетентним та 

мобільним, адаптуватися до вимог сучасного суспільства. Провідну роль в 

організації самостійної роботи студентів мають інформаційні технології, бо 

вони відкривають студентам доступ до самоосвіти, нетрадиційного 

накопичення знань через джерела ІКТ, розширюють можливості для 

творчості, неординарного підходу у вирішенні виробничих ситуацій, це не 

просто засоби навчання, а й якісно нові технології в підготовці 

конкурентоспроможних фахівців, в переході від початкового до вищого 

рівнів самостійності. Самостійну роботу студентів при вивченні дисциплін 

навчального плану з використанням інформаційних технологій необхідно 

організувати як цілісну систему: використання освітніх сайтів; роботи з 

електронними виданнями; виконання індивідуальних завдань на основі 

використання ІКТ; поточної атестації за допомогою електронного 

тестування, як однієї із форм організації контролю за самостійною роботою 

студентів, бо вона виноситься на підсумковий контроль разом з навчальним 

матеріалом. 



Модель контролю за самостійною роботою студентів включає: перевірку 

конспектів, рефератів, розв'язаних задач, розрахунків, виконаних графічних 

вправ, індивідуальних завдань; відповіді на контрольні або тестові питання. 

Окрім самостійного засвоєння знань студенти мають опанувати методи 

аналізу, синтезу, узагальнення інформації. Важливим для професійної освіти  

є навчання студента опановувати професійну термінологію, оперувати 

спеціальною термінологією, аргументовано висловлювати власну думку, 

аналізувати факти, опонувати та вміти вести дискусію. В зв’язку з цим 

великого значення набуває самостійна робота з додатковими джерелами 

(глосаріями, енциклопедіями, словниками, базами даних), що забезпечує 

можливість зіставлення матеріалу, узагальнення, порівняння, аналізу, 

класифікації. Інша важлива проблема для студентів – відбір необхідної, 

змістовно цінної інформації в рамках будь-якої навчальної програми. Часто 

перед ними постає проблема відсутності розуміння ступеню необхідності 

інформації та можливостей її застосування. В сучасних умовах перед 

педагогічними працівниками стоїть ряд завдань з метою максимального 

наповнення навчальним матеріалом в організації самостійної роботи 

студентів, зокрема – створення електронного навчально-методичного 

посібника, носія навчально-наукового змісту навчальної дисципліни, який 

відповідає вимогам професійної підготовки майбутніх фахівців.  
Багато викладачів з допомогою комп’ютерних засобів навчання 

використовують нові можливості презентації матеріалу з різних дисциплін. 

Специфічними особливостями, на думку М. Бовтенко [6] , є особлива 
інтерактивність, використання комплексу засобів представлення інформації: 

тексту, графіки, звуку, відео; індивідуалізація навчання; адаптивність; 

моделювання завдань та контроль виконання. Комп’ютерні програми 

особливо підходять для організації самостійної роботи студента з метою 

закріплення навчального матеріалу, вивченого на заняттях та підготовки до 

аудиторних занять.  
Посібник нового типу повинен максимально полегшити розуміння, 

активне запам’ятовування понять, тверджень, прикладів, залучати до процесу 

навчання можливості сприйняття мозку, тобто слухову та емоційну пам'ять. 

Ефективність опрацювання, якість засвоєного матеріалу залежить від 
структури та навчальних блоків, а саме: теоретичного; наочно-дидактичного 

(ілюстративного); довідково-довідникового; контролюючого.  
Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі організації 

самостійної роботи та її контролю має ряд переваг: навчальний матеріал 

подано на сучасному рівні; можливість вибору студентом індивідуального 

режиму роботи; використання можливостей переносу навчального матеріалу 
на електронні носії; варіативність завдань з особистісно-зорієнтованим 

урахуванням можливостей та здібностей студентів; підвищення професійної 

мотивації студентів; можливість об’єктивного електронного контролю за 

станом засвоєння студентом необхідного навчального матеріалу.  
Важлива роль в межах всіх видів діяльності при організації самостійної 

роботи приділяється формулюванню дидактичної мети, яка забезпечує 



цілеспрямоване вивчення матеріалу, та індивідуальним завданням, які 

повинні скеровувати та контролювати самостійну роботу студента, 

підказувати шляхи просування у вивченні матеріалу, в певній послідовності 

на основі методичних рекомендацій, інструкцій, пояснень, довідкової 

системи, що супроводжують матеріал та дають змогу студенту просуватися 

до самостійного пізнання, самоосвіти і самоконтролю. Необхідно зазначити, 

що саме самостійна робота студента здатна ефективно розвивати творчу 

активність, творче мислення з урахуванням індивідуальних можливостей, 

активізувати творчу самостійну роботу. При цьому відбувається адаптація 

навчального матеріалу до рівня знань студента, яка досягається за допомогою 

багаторівневої структури діяльності.  
Раціональна організація самостійної роботи студентів з використанням 

інноваційних форм та ІКТ дозволяє не тільки інтенсифікувати роботу в 

якісному засвоєнні навчального матеріалу, а й закладає основи подальшої 

постійної самоосвіти та самовдосконалення, а інформаційно-освітнє 

середовище, яке створюється за допомогою інтеграції сукупності програмно-
апаратних та традиційних форм навчання визначає самостійну роботу 

студента як більш незалежну, пріоритетну та творчу. 

 

2.5. Моделювання різних видів контролю  

Моделювання поточного, періодичного, підсумкового видів контролю 

відіграє важливу роль в організації навчального процесу у вищій школі. 

Поточний контроль служить для перевірки засвоєння студентами 

навчального матеріалу дисципліни і є основним засобом забезпечення 

зворотного зв'язку в навчальному процесі, необхідної для вдосконалення 

методики викладання даної дисципліни та стимулювання самостійної роботи. 

Він представлений різними моделями форм: вибірковий або фронтальний 

опитування, індивідуальні бесіди, перевірка конспектів і різних звітних 

матеріалів, контрольні роботи, перевірка виконання завдань на самостійну 

роботу і т. д. Комплексне застосування різних моделей дозволяє своєчасно 

оцінити, наскільки глибоко засвоєний навчальний матеріал і як студенти 

підготовлені до занять. У процесі поточного контролю викладач має 

можливість вивчати індивідуальні якості та здібності студентів, що додає 

навчально-виховній роботі цілеспрямованості і конкретності. У поточному 

контролі особливо яскраво проявляються його навчальна і організаційна 

функції. Періодичний контроль відрізняється від поточного тим, що в ньому 

більше проявляється перевірочна функція. Він проводиться рідше, ніж 

поточний, і звичайно охоплює цілі розділи навчальної програми. Основними 

формами періодичного контролю є заліки та іспити (крім іспиту з усієї 

навчальної дисципліни). Підсумковий контроль служить для перевірки якості 

виконання студентами навчального плану і проводиться у формі екзамену по 

всій дисципліні. Основна мета підсумкового контролю - визначити 

досягнення поставлених цілей навчання. Завершується він випускним 

іспитом, результати якого служать підставою для присвоєння випускнику 



вузу відповідної кваліфікації. Всі розглянуті види контролю 
взаємопов'язані між собою і доповнюють один одного  

Найбільш поширеними формами контролю є: контрольні роботи, заліки 

та іспити. Контрольні роботи застосовуються для перевірки засвоєння 

поточного навчального матеріалу. Вони проводяться, як правило, з 
найбільш складних тем навчальної програми, а також за матеріалом, який 

давався для самостійного вивчення. Для контрольних робіт в більшості 

випадків розробляються індивідуальні завдання.  

Заліки, в основному, використовуються для перевірки виконання 

студентами практичних робіт, набуття практичних і командних навичок, 

засвоєння навчального матеріалу групових та семінарських занять, а також 

дисциплін, за якими не проводяться іспити. Заліки зазвичай проводяться 

шляхом індивідуального опитування з попередньою підготовкою студентів 

або без неї. Опитування може проводитися в присутності всієї навчальної 

групи на навчальному місці. У цьому випадку можна застосовувати 

колективне обговорення поставлених питань. Спосіб проведення заліку 

вибирається з урахуванням специфіки навчальної дисципліни, характеру 

навчального матеріалу, ступеня підготовленості студентів. На заліку 

обов’язково повинні враховуватися активність студентів на всіх видах 

попередніх занять, а також при виконанні індивідуальних завдань, 

самопідготовки. Заліки можуть проводитися з білетами і без них, що не 

обмежує викладача у виборі контрольних питань.  

Іспит є основною формою підсумкового контролю. Головна його мета 

полягає в тому, щоб перевірити ступінь і глибину засвоєння теоретичного 

матеріалу, навички та вміння застосовувати ці знання при вирішенні 

конкретних практичних завдань, а також уміння самостійно працювати зі 

спеціальною літературою. Іспити проводяться письмово (тести), усно 

(білети). Перевага такої моделі полягає в тому, що питання чітко 

сформульовані. Виключені випадки їх дублювання, а всі екзаменовані 

знаходяться в рівному становищі при виборі білета. Навчальна функція 

іспитів проявляється в глибокому усвідомленні студентами предмета і 

методів вивчення науки, зв’язку між різними її аспектами і місце серед 

інших наукових дисциплін. Складним завданням для екзаменатора є точне 

визначення глибини знань студентів. Існує спрощена, але важлива 

формула, якої дотримуються добре досвідчені педагоги: студент повинен 

відповісти на три основні питання, – «що», «як» і «чому». Це означає, що 

він не тільки характеризує, наприклад, який-небудь процес і пояснює, як 

він здійснюється,  

а й розкриває причини супутніх йому явищ, показує характер причинно-

наслідкових зв’язків, підходить до розкриття поставленого перед ним 
питання діалектично. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ 

РОБІТ  

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників 

співпадають з вимогами до обсягу знань для студентів денної форми 

навчання. Специфіка викладання дисципліни для студентів-заочників полягає 

в більш методичній спрямованості аудиторних занять. Викладач знайомить 

студентів з вимогами по вивченню дисципліни, написанню контрольних 

робіт та підготовці до складання заліку. Викладач пояснює студентам-

заочникам, як користуватися методичними вказівками по написанню 

контрольних робіт, робочою програмою курсу та рекомендованою 

літературою.  

На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і 

визначає термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем 

дисципліни.  

Практичні заняття використовуються для визначення конкретних 

напрямків, їх поглиблення з наданням відповідних методичних 

рекомендацій.  

Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її написання 

має велике значення: 

 - по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з 

методичною літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що 

відносяться до обраної проблематики, підбирати, аналізувати, синтезувати та 

узагальнювати конкретний матеріал та робити правильні висновки;  

- по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично грамотно 

викладати свої думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо 

застосовувати надбанні знання та пов’язувати їх з практикою; 

 - по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з методики 

викладання хорових дисциплін.  

 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До 

оформлення пред'являються наступні вимоги:  

1. Наявність титульного листа.  

2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок.  

3. Список літератури, складений за алфавітом.  

4. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до 

обсягу контрольної роботи.  

Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів 

формату А-4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 

мм. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, 

нумерація починається з другого листа, на якому знаходиться зміст роботи. 

Приблизний обсяг контрольної роботи – 8-10 стандартних сторінок.  

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на 

комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5) без 

перекреслень, уставок, довільного скорочення слів. Граматичні і стилістичні 

помилки виключаються. Контрольна робота може бути виконана і у зошиті 

об’ємом 18 сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота №1 

Варіант 1 

 

Тестові завдання 

1. Знайдіть відповідність. Який тип стосунків між учителем та учнем відносять до 

особистісно зорієнтованої освіти: 
а) «об’єкт-об’єктні»; 

б) «об’єкт-суб’єктні»; 

в) «суб’єкт-суб’єктні»; 

г) «суб’єкт-об’єктні». 

2. Доповніть речення одним із чотирьох нижчезазначених варіантів: 

Процес, у ході якого готові знання передаються учням, із подальшим процесом 

закріплення, узагальнення, систематизації та контролю – це: 

а) сугестивне навчання (сугестія = навіювання); 

б)проблемне навчання; 

в) репродуктивне навчання; 

г) практичне навчання. 

3. Стадії розвитку колективу за А.С. Макаренком (розставити у правильній  

послідовності): 

а) виділяються активісти, які підтримують керівника і беруть на себе частину його 

повноважень; 

б) кожний перебуває на рівні самовиховання, ставлячи колективну вимогу сам до себе; 

в) колектив повністю склався, більшість функцій керівника переходить до органів 

самоврядування; 

г) колективу ще немає, керівник змушений виступати у ролі "диктатора". 

 

Теоретичні завдання 

1. Розкрийте сутність педагогічного впливу вчителя та учнів. 

2. Охарактеризуйте прийоми педагогічного впливу. 

 

Практичні завдання 

1.  Ситуація. Під час пояснення нового матеріалу учень раптом звертається до вчителя: 

«Все нам розповідаєте про Берингову протоку, а на моїй карті Чукотка з Аляскою 

змикається. Тож ніякої протоки там немає!..». Оберіть відповідь, яку дали б ви хлопцеві: 

а)  негарно переривати учителя, недослухавши навчальний матеріал до кінця; 

б) не будь таким самовпевненим – спочатку переконайся, чи маєш рацію, а потім роби 

зауваження вчителеві; 

в) подивись уважно на карту і побачиш, що на ній зображення низької якості. Тому й 

здається, що протоки немає; 

г) якби Вітус Беринг тебе почув, ото здивувався б!? 

 

 2. Ситуація. Із розмови вчителя і батька (мами) учня: «Нам не вірять, коли ми 

розповідаємо, що у нас місяцями і, буває, навіть роками стоять нерозкорковані пляшки з 

вином, привезені кимось із гостей, що вперше потрапили у наш дім. І не тому, що у нас 

сухий закон або чиясь заборона. Просто ні до чого воно нам, це пляшкове щастя, ні до 

чого – і все.  Так, як і цигарки, до речі. І у наших дітей-підлітків ставлення до цих 

атрибутів удаваної мужності визначене: ні цікавості, ні тяжіння, але достатньо свідома 

відраза». 

Яка відповідь була б найбільш тактовна: 

а)  це просто нормально. Ненормально знати, що отрута, хвороба, і все-таки у себе її 

силоміць упихати; 

б) це вибір Вас та Ваших дітей, кожен має право обирати, як йому жити; 



в)  не слід забувати, що дитина вчиться на своєму досвіді: не розуміє, як це «гаряче», поки 

не опечеться. Тому ваші діти свідомо зможуть вирішувати лише тоді, коли хоча б раз 

спробують алкоголь і порівняють свої відчуття «до» і «після»; 

г) поки що спрацьовує Ваш авторитет. Давайте поговоримо на цю тему, коли Вашим дітям 

буде років 25? 

 

Контрольна робота №1 

Варіант 2 

 

Тестові завдання 

1. Індивідуальний підхід у навчанні – це: 

а) врахування подібних, типових властивостей учнів; 

б) врахування своєрідних особливостей кожної особистості; 

в) нівелювання особистісних відмінностей особистості; 

г) періодичне врахування і нівелювання індивідуальних особливостей учнів. 

2. За авторитарного стилю педагогічної діяльності учень розглядається як: 

а) об’єкт педагогічного впливу, виконавець наказів та повчань; 

б) рівноправний партнер, якого залучають до прийняття рішень; 

в) об’єкт самодіяльності, який може робити все, що заманеться; 

г) об’єкт педагогічного впливу, якого треба постійно контролювати, перевіряти. 

3. У чому полягають дидактичні здібності вчителя: 

а) у вмінні формувати класний колектив; 

б) у здатності доступно викласти матеріал, організувати пізнавальну діяльність; 

в) у глибоких знаннях свого предмету; 

г) у здатності розподіляти свою увагу; 

д) у здатності викликати подив і захоплення учнів. 

 

Теоретичні завдання 

1. Розкрийте основні функції педагогічного впливу. 

2. Охарактеризуйте ключові операції педагогічного процесу. 

 

Практичні завдання 

1. Ситуація. Ви стоїте на зупинці, де чекають автобуса знайомі Вам люди і група Ваших 

вихованців-шестикласників. Останні розважаються, сміються. Один з підлітків кидає 

жмут газетного паперу на іншого. Шестикласники сперечаються, але все закінчується 

сміхом. 

Які Ваші дії в цій ситуації будуть найефективніші: 

а) звернете увагу дітей на непристойну поведінку і примусите їх прибрати папір; 

б) висловите здивування з приводу такої поведінки завжди слухняних шестикласників; 

в)  звернетеся до оточуючих, засуджуючи поведінку підлітків; 

г)  «не помітите» поведінки школярів? 

 

2.  Ситуація. Ви – вчитель. На уроці під час пояснення нового матеріалу Ви помітили, що 

учні передають один одному записки. Одна записка упала, і учні побачили, що Ви це 

помітили. 

Які Ваші дії будуть найбільш правильними: 

а)  суворим зауваженням припиню такі дії школярів; 

б) припиню пояснення і надам дві хвилини, щоб учні змогли висловити у записках свої 

думки до товаришів; 

в)  підніму записку, прочитаю її перед усіма, присоромлю учнів; 

г)  продовжу пояснення, ніби нічого і не сталося? 

 



Контрольна робота №2 

Варіант 1 

Тестові завдання 

1. Проблемне завдання:  

а) повинно йти попереду матеріалу, який пояснюється;  

б) бути включене у матеріал, який пояснюється;  

в) йти після матеріалу, який пояснюється. 

2. Формування самооцінки та характеру відбувається:  

а) у молодшому шкільному віці;  

б) у підлітковому віці;  

в) у старшому шкільному віці;  

г) під час пізньої юності. 

3. За Л.С. Виготським: 

а) навчання і є розвиток;  

б) навчання іде за розвитком;  

в) навчання не залежить від розвитку;  

г) навчання іде попереду розвитку.    

4. Таке психічне новоутворення як «рефлексія» формується:  

а) у дошкільному віці;  

б) у молодшому шкільному віці;  

в) у підлітковому віці; г) у старшому шкільному віці;  

д) під час навчання у вищому учбовому закладі. 

5. Ускладнення структури психіки під час навчання пов'язане:   

а) з освітньою функцією навчання;  

б) з виховною функцією навчання;  

в) з розвивальною функцією навчання. 

6. Учбова діяльність є провідною діяльністю у: 

а) молодшому шкільному віці;  

б) підлітковому віці;  

в) старшому шкільному віці;  

г) студентському віці. 

7. Розширення обсягу свідомості особистості під час навчання пов’язано:  

а) з освітньою функцією навчання;  

б) з виховною функцією навчання;  

в) з розвивальною функцією навчання. 

8. При програмованому навчанні дидактичний матеріал:  

а) поділяється на невеликі частини;  

б) поділяється на великі частини;  

в) взагалі не поділяється на окремі частини. 

9. Довільність як новоутворення виникає:  

а) у дошкільному віці;  

б) у молодшому шкільному віці;  

в) у підлітковому віці;  

г) у старшому шкільному віці. 

10. Учіння спрямоване на:  

а) засвоєння знань;  

б) формування навичок та вмінь;  

в) на задоволення пізнавальних потреб;  

г) на розвиток особистості учня. 

ІІ рівень. Теоретичні питання. 

1. Опишіть метод моделювання в педагогічних системах. 

2. Поміркуйте в чому полягає моделювання освітньо-професійної підготовки фахівців. 



Контрольна робота №2 

Варіант 2 

І рівень. Тестові завдання 

1. Добровільне завдання самому собі усвідомлених цілей і завдань 

самовдосконалення - це: 

а) самозобов’язання; 

б) самозвіт;  

в) осмислення власних дій; 

г)самоконтроль.  

2. Предметом психології виховання є :   

а) психологічні механізми взаємодії вчителя і учня; 

б) психологічні закономірності формування свідомості людини як особистості в умовах 

цілеспрямованої організації педагогічного процесу.  

в) психологічні закономірності розвитку учня; 

г) психологічні закономірності зміни особистості у процесі і результаті навчання і 

виховання. 

3. Персоналістичні теорії (або гуманістичні, ліберальні, недирективні, органічні, 

пульсаційні, вільні, відкриті) спираються: 

а) не на свободу й автономність особистості, а на усвідомлений розвиток: потреб, бажань, 

нахилів; 

б) на процес передачі загальних знань через класичний зміст навчання і виховання, який 

не залежить від сьогоднішньої культури й сучасних соціальних структур; 

в) на положення про те, що соціальні й культурні чинники є основою формування 

психічного здоров'я дитини і повинні стати основою теорії навчання й виховання; 

г) на поліпшенні технологій, засобів діяльності школярів, тобто на сучасному 

дидактичному, комунікативному матеріалі 

4. Методами стимулювання у вихованні є: 

а) змагання; 

б) заохочення; 

в) покарання; 

г) усі варіанти відповідей є правильними. 

5.Такий психологічний механізм формування властивостей особистості, як 

"наслідування" означає: 

а) некритичне ставлення або розуміння явища; 

б) ототожнення себе з іншою людиною; 

в) неусвідомлену взаємодію, яка відбувається на рівні підсвідомого, стереотипного, 

автоматичного взаємного обміну звичками, навичками тощо; 

г) дотримування прикладу, зразка. 

6. Вихованість – це: 

а) процес впливу на людину суспільства, школи, сім’ї, літератури, телебачення тощо.; 

б) рівень закріплення необхідних поглядів, форм поведінки, моральних, естетичних 

якостей; 

в) здатність правильно сприймати та засвоювати основні норми та вимоги. 

7. Про який стиль спілкування  за К. Левіном йде мова: «діти і дорослі діють самі по 

собі; відсутня дисципліна, продуктивна взаємодія з учнями»? 

а) авторитарний;  

б) потуральний;  

в) демократичний. 

8. Здібність чітко висловлювати свої думки й почуття за допомогою мови-це: 

а) перцептивні здібності педагога;  

б) мовні здібності педагога;  

в) організаторські здібності педагога;  



г) сугестивні здібності педагога. 

9. Стиль діяльності – це: 

А) стійка система індивідуально-своєрідних прийомів і способів, яка формується у 

людини з метою оптимального урівноваження власної індивідуальності з 

зовнішніми умовами діяльності; 

Б) стійка суб'єктно-специфічна система способів здійснення людиною різних видів 

активності; 

В) унікальне з'єднання рис, способів поведінки і звичок, що визначають неповторну 

картину існування людини. 

10. Інтереси і схильності вчителя виступають показниками ... плану спілкування.  

а ) комунікативного ;  

б) індивідуально - особистісного ; 

в) загального соціально-психологічного ;  

г) морально - політичного . 

 

ІІ рівень. Теоретичні питання. 

1. Опишіть метод моделювання в педагогічних системах. 

2. Поміркуйте в чому полягає моделювання освітньо-професійної підготовки фахівців. 
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять 
 

Практичне заняття є однією з найважливіших форм навчального 

заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії 

навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів 

на підставі індивідуально виконаних завдань. Практичні заняття проводяться 

з основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення 

теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з 

навчальною і науковою літературою. 

 

Головна мета практичних занять - сприяти поглибленому засвоєнню 

найскладніших питань навчального курсу, спонукати студентів до 

колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу 

явищ і проблем, активізувати до самостійного вивчення наукової та 

методичної літератури, формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до практичного заняття студенти самостійно 

відпрацьовують літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться 

критично оцінювати різні джерела знань. Під час заняття організовується 

дискусія із завчасно визначених тем, до яких студенти готують тези 

відповідей або індивідуально виконані реферати-доповіді.  

 
Основними завданнями практичних занять є: 

-  закріплення у студентів теоретичних знань; 

-  оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового 

викладання навчального матеріалу; 

-  залучення їх до науки, наукових досліджень; 

-  прищеплення їм  навичок творчого мислення, самостійного 

формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих 

наукових положень і висновків; 

-  формування в них педагогічного світогляду, здатності пов'язувати 

загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики освіти  в 

країні. 

 

Види проведення практичних занять:  

■ практичне заняття запитань і відповідей; 

■ практичне заняття — розгорнута бесіда: передбачає попередню 

підготовку студентів з визначених завдань;  

■ практичне заняття — колективне читання: студенти зачитують тексти, 

коментуючи їх зміст з позицій розвитку сучасної науки; 

■ практичне заняття, що передбачає усні відповіді студентів з подальшим 

їх обговоренням; 



• практичне заняття-дискусія: студенти, маючи програму, завчасно 

готуються до дискусії та розгортають її безпосередньо на занятті; 

• семінар, що передбачає обговорення й оцінювання письмових рефератів 

студентів; 

■ практичне заняття-конференція: студенти завчасно готують доповіді, 

виступають з ними, відповідають на запитання колег; 

■ практичне заняття — теоретична конференція: проводять зі студентами 

кількох груп курсу на основі вивчення об'ємного розділу чи цілої 

дисципліни; 

■ практичне заняття — розв'язання проблемних завдань: проводять на 

основі створення проблемних ситуацій, виокремлення проблемних завдань і 

праці над їх розв'язанням; 

■ практичне заняття — прес-конференція: кілька студентів готують 

повідомлення з вузлових питань, а всі учасники долучаються до їх 

обговорення; 

■ практичне заняття — "мозковий штурм": студенти завчасно 

ознайомлюються з важливими проблемними завданнями, які потребують 

розв'язання; під час семінару вносять конкретні пропозиції щодо розв'язання 

проблеми. Усі пропозиції записують, систематизують і визначають 

найдоцільніші. 

Практичне заняття потребують від студентів ретельної підготовки. 

Готуючись, студент має ознайомитися з планом семінарського заняття, 

рекомендованою літературою. Спочатку треба ознайомитися з матеріалом за 

темою семінару, що вміщений у навчальних посібниках. Це дасть змогу 

скласти загальне уявлення про тему, яку виносять на семінарське заняття. 

Якщо з цієї теми прочитано лекцію, то корисно також ретельно опрацювати її 

конспект. Лише після цього розпочинається самостійна робота над 

вивченням першоджерел. Окрему ланку в процесі підготовки до 

семінарського заняття становить безпосередня підготовка виступу з того чи 

того питання. Варто, щоб студент привчав себе виступати не за готовим 

текстом, зачитуючи його, а своїми словами, користуючись лише коротким 

планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до кожного питання скласти на 

окремій картці чи аркуші короткий план з помітками потрібних цифр, 

записами цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть змогу виробити 

вміння виявляти самостійність під час виступів на семінарі. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно розв'язувати 

завдання, це значно активізує потенції його психічної діяльності, сприяє 

розвиткові та становленню позитивних якостей. 

 

Особливості роботи студента на практичному занятті: 
- переважну більшість практичних занять буде проведено у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль 

якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 



- практичне заняття починається вступним словом викладача, в якому 

він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними 

проблемами сучасності, розглядати педагогічні явища, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. 

Систематичні виступи на практичних заняттях сприяють поповненню 

словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої 

думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 

присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, 

які мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях 

прищеплює навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню 

відстоювати свою позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на 

розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам 

практичного заняття. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі 

припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його 

зупинити і надати слово іншому; 

- закінчується практичне заняття заключним словом викладача, в 

якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі 

студентів на семінарі (виступ зпитання, реферат, повідомлення, доповнення, 

зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на 

наступне заняття.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практична заняття №1. Стилі педагогічної взаємодії. Правила 

педагогічного спілкування у взаємодії. 

Мета: визначити суть педагоігчної взаємоді та принципи педагогічної 

взаємодіїї; розвивати інтерес до предмету; виховувати любов до предмету. 

План 

1. Суть педагогічної взаємодії. 

2. Принципи педагогічної взаємодії. 

3. Класифікація методів педагогічної взаємодії. 

4. Правила педагогічного спілкування у взаємодії. 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Підготувати матеріали до практичного заняття. 

2. Поміркуйте. В чому полягає суть педагогічної взаємодії? 

3. Охарайтеризуйте принцпипи педагогічної взаємодії. 

4. Розкрийте письмово правила педагогічного спілкування у взаємодії. 

Література 

1.  Бадмаев,Б.Ц. Психологія у роботі вчителя. - [Текст] /Б.Ц.Бадмаев.- М., 

2000. 

2. Батракова, С. Основипрофессионально-педагогического спілкування.- 

[Текст] /С.Батракова. -Ярославль, 1989 

3. Бордовская, М.,Реан, А. Педагогіка.- [Текст] / М.Бордовская, А.Реан  

4. Зимова, І. А. Педагогічна психологія. - [Текст] / І.А. Зимова.- Ростов-на-

Дону, 1997. 

5. Исмагилова, О.Г. Стиль педагогічного спілкування вихователя дитсадка-

 [Текст] / О.Г.Исмагилова //Питанняпсихологии.-2000.-№5. 

6. Кан-Калик, В.А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. - [Текст] / 

В.А.Кан-Калик.- М., 1987. 

 

Практична заняття №2. Педагогічний вплив. Прийоми педагогічного 

впливу. Ключові операції педагогічного впливу. 

Мета: познайомити студентів з поняттям педагогічний вплив, педагогічна 

взаємодія, прийоми педагогічного впливу, ключові операції педагогічного 

впливу; розвивати інтерес до предмету; виховувати любов до предмету. 

План 

1. Педагогічний вплив, його прийоми. 

2. Ключові операції педагогічного впливу. 

3. Педагогічні вимоги. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати матеріали до практичного заняття.  

2. Що таке педагогічний вплив?  

3. У чому ви бачите роль педагогічного впливу у професійній діяльності 

вчителя?  

4. Як ви розумієте поняття прийомів педагогічного впливу?  

5. У яких ситуаціях вчителеві слід скористатися створюючими прийомами 

педагогічного впливу, а в яких – гальмівними?  



6. Наведіть приклади використання “Я-повідомлення” у педагогічному 

спілкуванні.  

7. Які почуття й емоції повинно викликати в учнів “Ти-повідомлення”?  

8. Навіщо вчителеві потрібно володіти прийомами та ключовими операціями 

педагогічного впливу?  

9. Що таке педагогічна вимога?  

10. Які види вимог ви знаєте?  

11. Яка роль невербальних вимог у педагогічному спілкуванні? 

 

Література 
1. Федорчук В.В Основи педагогічної майстерності. — Кам`янець-

Подільський: Видавець Зволейко Д., 2008. – 140 с. 

 

Практична заняття №3. Метод моделювання в педагогічних системах. 

Моделювання освітньо-професійної підготовки магістрів. 

Мета: розкрити специфіку педагогічної діяльності та її моделювання; 

розвивати моделювання педагогічної діяльності у вищій школі; виховувати 

гідність, честь до рідної школи. 

План 

1. Специфіка педагогічної діяльності та її моделювання.  
2. Моделювання педагогічної діяльності у вищій школі. 

2.1. Моделювання лекційних курсів.  

2.2. Вибір видів та форм занять у процесі моделювання педагогічної 

діяльності.  

2.3. Моделювання семінарських і практичних занять.  

2.4. Моделювання самостійної роботи.  

2.5. Моделювання різних видів контролю. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати матеріали до практичного заняття. 

 

Література 

1. Артамонова Е. И. Философско-педагогические основы развития духовной 

культуры учителя / Е. И. Артамонова. – М. : МАНПО, 2011. – 240 с. 

2. Бабанский Ю. К. Оптимизация процесса обучения (Общедидактический 

аспект) / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1977. – 254 с. 

3. Банк інноваційних педагогічних технологій / Автор-упорядник Л. В. 

Галіцина. – К. : Шкільний світ, 2012. – 104 с. – (Бібліотека «Шкільного 

світу»). 

4. Берталанфи Л. Общая теория систем – критический обзор // Исследования 

по общей теории систем / Под ред. В. Н. Садовского, Э.Г. Юдина. – М.: 

Просвещение, 1969. – 276 с. 

5. Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. 

Анішенко, Г. О. Балл та ін..; за заг. ред. акад. В. Г. Кременя; НАПН України. 

– К. : Інформ. Системи, 2010. – 342 с. 

 



 

Практична заняття №4. Вибір видів та форм занять у процесі моделювання 

педагогічної діяльності. 

Мета: ознайомити з поняття форма заняття; розкрити основні форми 

організації навчального процесу; виховувати інтерес до предмету. 

План 
2. Поняття «форма заняття». 

3. Основні форми організації навчального процесу. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати матеріали до практичного заняття. 

2. Розкрийте поняття «форма заняття». 

3. Поміркуйте. Які є основні форми організації навчального процесу? 

4. Поміркуйте. Які є види учбових занять? 

Література 
1. Попков В. А. Теория и практика высшего профессионального 

образования: учеб.пособ [для системы дополн.пед.образования / В. А. 

Попков, A. B. Коржуева. – М. : Академ. проект, 2004. – 432 с. 

2. Приходько В. М. Словник основних термінів і понять з моніторингу якості 

освіти та превентивного виховання / В. М. Приходько. – Х. : Вид. група 

«Основа», 2011. – 128 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою». - Вип. 

02 (98). 

3. Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : 

кол. монограф. дослідж. / П. В. Мельник [та ін.]; наук. ред. Н. В. Ківенко, Ю. 

П. Чорноморець; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової 

служби України. – Ірпінь : [б. в.], 2010. – 255 с. 
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Перелік питань для  заліку з дисциплліни  

 «Модель фахової підготовки вчителя» 
1. Вибір видів та форм занять у процесі моделювання педагогічної 

діяльності.  

2. Класифікація методів педагогічної взаємодії. 

3. Ключові ідеї педагогіки співробітництва вчителя і учнів у сучасній 

початковій школі. 

4. Ключові операції педагогічного впливу. 

5. Моделювання лекційних курсів.  

6. Моделювання педагогічної діяльності у вищій школі. 

7. Моделювання різних видів контролю. 

8. Моделювання самостійної роботи.  

9. Моделювання семінарських і практичних занять.  

10.Нормативна база управління якістю освіти. 

11.Освітній моніторинг як інструмент оцінювання якості освіти. 

12.Основні положення законодавства України стосовно управління якістю 

освіти. 

13.Основні форми організації навчального процесу. 

14.Педагогічний вплив, його прийоми. 

15.Педагогічні вимоги. 

16.Поняття «форма заняття». 

17.Поняття та зміст якості освіти. 

18.Правила педагогічного спілкування у взаємодії. 

19.Принципи педагогічної взаємодії. 

20.Система управління якістю освіти в Україні. 

21.Специфіка педагогічної діяльності та її моделювання.  

22.Сутність педагогіки співробітництва вчителя і учнів у сучасній 

початковій школі. 

23.Суть педагогічної взаємодії. 

24.Технологічний аспект управління. 

25.Форми та методи співробітництва вчителя і учнів у сучасній початковій 

школі. 

26.Якість освіти через призму державних стандартів в галузі освіти. 

 

 

 

 

 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра початкової освіти 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

САМОСТІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДЕЛЬ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

 

 

Спеціальність 

013 Початкова освіта 

 

 

 

Автори: 

проф. Якименко С. І. 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня 2017 р. 

 

 

 

 

м. Миколаїв, 2017-2018 н.р. 



 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи 

студентів з навчального предмета 

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в підвищенні 

якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та закріпленню 

теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої ініціативи, 

самостійності, відповідальності та організованості, формуванню 

самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Виконання студентом індивідуального завдання для самостійної роботи 

сприятиме свідомому та творчому засвоєнню теоретичних основ дисципліни, 

формуванню стійкого інтересу до психологічних знань та розвитку умінь 

ефективно їх застосовувати в практичній діяльності психолога. Завдання для 

спрямовані на те, щоб найбільшою мірою сприяти розвитку у студентів 

пізнавальної активності і самостійності в їх учбовій діяльності та 

активуванню процесу самоосвіти в ході професійного становлення в цілому.  

Самостійна робота з виконання індивідуального завдання спрямована на 

формування навичок саморегуляції пізнавальної діяльності, на розвиток 

стійкого позитивного ставлення до процесу пізнання в цілому та розширенню 

обізнаності в проблемах соціальної психології та історії психології, зокрема.  

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. 

Їх підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і 

формуванню у студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до практичних занять, 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

3) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, 

семінарських і практичних занять), 

4) підготовка до контрольних робіт, 

5) підготовка до заліку. 

 

Види та завдання самостійної роботи: 

1. Міні - творча робота  

 Написання даної роботи передбачає, що студенти досліджують не лише  

теоретичні аспекти, а й проводять власне пілотажне емпіричне дослідження 

за методиками (тест, анкета, інтервю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок рукопису 

(може бути друкований текст), план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд 



теми – 2 сторінки, результати дослідження за методикою –2-3 сторінки, 

список літератури (не менше 3 джерел). 

 

2. Реферат 

Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам не лише 

переказувати думки авторів, а й висловлювати власні, тобто передбачає 

критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок, план, список 

літератури (не менше 3 джерел). 

 

3. Аналіз монографій 

  Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати 

оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг 

– 3 сторінки. 

 

4. Складання опорного конспекту практичного заняття 

 Ця форма самостійної роботи передбачає складання конспекту, який має 

творчу форму. Опорний конспект кодує зміст інформації за допомогою 

поєднання графічних символів, малюнків, цифр, ключових слів та ін.. 

 

5. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який 

складається з певної кількості пунктів (із заголовками) та підпунктів. Кожен 

пункт плану відповідає певній частині конспекту. 

 

6. Табулювання 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які 

розкривають закономірності якогось явища. 

 

Оцінювання наукових доповідей. Тривалість доповіді – від 7 до 10 хвилин. 

Доповідь представляється в письмовій та усній формі. За доповідь 

максимально можна отримати 10 балів.  

 

Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студента. 

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента, регламентується 

робочим навчальним планом і повинен складати не менше, ніж 1/3 і не 

більше, ніж 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення 

окремої навчальної дисципліни. Співвідношення обсягів аудиторних занять і 

самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та 

змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної 



мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в 

навчальному процесі практичних, семінарських і лабораторних занять. 

  

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов для  

самостійної роботи 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, 

навчальних кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також в 

домашніх умовах. У необхідних випадках ця робота проводиться згідно із 

заздалегідь складеним графіком, що гарантує можливість індивідуального 

доступу студента до потрібних дидактичних засобів. 

 

Методичне забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 

матеріалів, передбачених для вивчення конкретних навчальних дисциплін. 

До навчально-методичного забезпечення СРС відносяться:  

- навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, підручники та 

навчальні посібники, навчальні матеріали як в друкованому, так і в 

електронному вигляді у відповідності до державного стандарту освіти; 

- методичні рекомендації та посібники з організації СРС; 

- завдання для самостійної роботи студентів; 

- інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 

семестрових завдань тощо; 

- тематика рефератів та доповідей; 

- тематика курсових робіт та проектів і методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- тематика кваліфікаційних робіт та методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- зразки оформлення індивідуальних завдань, передбачених робочою 

навчальною програмою дисципліни; 

- питання до іспитів та заліків; 

- методичні вказівки щодо написання та оформлення звітів про 

проходження практики. 

 

Організація самостійної роботи студентів 

Методика організації самостійної роботи залежить від структури, характеру 

та особливостей дисципліни, що вивчається, обсягу годин, виділених на її 

вивчення, виду завдань для самостійної роботи, рівня підготовки студентів та 

умов навчальної діяльності.  



Згідно з Положенням про організацію освітнього простору в МНУ, 

навчальний тиждень — це складова навчального часу студента.  

Формування змісту самостійної роботи включає: 

- визначення та обґрунтування необхідного переліку розділів, тем, 

питань, завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів; 

- визначення змісту та обсягу теоретичної навчальної інформації та 

практичних завдань з кожної теми, які виносяться на СРС; 

- відбір методів та форм самостійної роботи студентів відповідно до 

сучасних технологій навчання; 

- визначення форм та методів контролю за самостійним виконанням 

студентами завдань; 

- розробка критеріїв оцінювання результатів СРС.  

На самостійне опрацювання студентів виносяться навчальні матеріали: 

- за рівнем складності доступні для самостійного вивчення; 

- що розширюють, доповнюють, деталізують знання основ, 

викладених в базовому курсі; 

- аналогічні вивченим, побудовані на принципах, вже розглянутих у 

попередніх темах; 

- описові, фактологічні (наприклад, матеріали з історії науки); 

- спрямовані на формування навичок та стійких знань: вправи, задачі, 

розрахунково-графічні роботи тощо; 

- матеріали практичного спрямування, тобто такі, які ілюструють 

застосування загальних принципів, викладених в базовому курсі, в 

виробничих умовах. 

Керівництво самостійною роботою студентів відбувається за рахунок 

загального бюджету часу, запланованого на аудиторну та позааудиторну 

роботу викладача. За рахунок часу, запланованого на аудиторну роботу 

викладачів, проводяться: 

- консультаціі з навчальних дисциплін. Консультації протягом 

семестру (поточні) проводяться згідно з графіком кафедри, 

консультації перед контрольним заходом (екзаменаційні) 

проводяться за графіком деканату факультету; 

- перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів заочної 

форми навчання; 

- керівництво і оцінювання результатів індивідуальних завдань, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів денної та 

заочної форми навчання, зокрема курсових робіт та курсових 

проектів;  



- керівництво практикою студентів; 

- керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт певного освітньо-

кваліфікаційного (освітньо-наукового) рівня. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників 

співпадають з вимогами до обсягу знань для студентів денної форми 

навчання. Специфіка викладання дисципліни для студентів-заочників полягає 

в більш методичній спрямованості аудиторних занять. Викладач знайомить 

студентів з вимогами по вивченню дисципліни, написанню контрольних 

робіт та підготовці до складання заліку. Викладач пояснює студентам-

заочникам, як користуватися методичними вказівками по написанню 

контрольних робіт, робочою програмою курсу та рекомендованою 

літературою.  

На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і 

визначає термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем 

дисципліни.  

Практичні заняття використовуються для визначення конкретних 

напрямків, їх поглиблення з наданням відповідних методичних 

рекомендацій.  

Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її написання 

має велике значення: 

 - по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з 

методичною літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що 

відносяться до обраної проблематики, підбирати, аналізувати, синтезувати та 

узагальнювати конкретний матеріал та робити правильні висновки;  

- по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично грамотно 

викладати свої думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо 

застосовувати надбанні знання та пов’язувати їх з практикою; 

 - по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з методики 

викладання хорових дисциплін.  

 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До 

оформлення пред'являються наступні вимоги:  

1. Наявність титульного листа.  

2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок.  

3. Список літератури, складений за алфавітом.  

4. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до 

обсягу контрольної роботи.  

Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів 

формату А-4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 

мм. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, 

нумерація починається з другого листа, на якому знаходиться зміст роботи. 

Приблизний обсяг контрольної роботи – 8-10 стандартних сторінок.  

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на 

комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5) без 

перекреслень, уставок, довільного скорочення слів. Граматичні і стилістичні 

помилки виключаються. Контрольна робота може бути виконана і у зошиті 

об’ємом 18 сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота №1 

Варіант 1 

 

Тестові завдання 

3. Знайдіть відповідність. Який тип стосунків між учителем та учнем відносять до 

особистісно зорієнтованої освіти: 
а) «об’єкт-об’єктні»; 

б) «об’єкт-суб’єктні»; 

в) «суб’єкт-суб’єктні»; 

г) «суб’єкт-об’єктні». 

4. Доповніть речення одним із чотирьох нижчезазначених варіантів: 

Процес, у ході якого готові знання передаються учням, із подальшим процесом 

закріплення, узагальнення, систематизації та контролю – це: 

а) сугестивне навчання (сугестія = навіювання); 

б)проблемне навчання; 

в) репродуктивне навчання; 

г) практичне навчання. 

3. Стадії розвитку колективу за А.С. Макаренком (розставити у правильній  

послідовності): 

а) виділяються активісти, які підтримують керівника і беруть на себе частину його 

повноважень; 

б) кожний перебуває на рівні самовиховання, ставлячи колективну вимогу сам до себе; 

в) колектив повністю склався, більшість функцій керівника переходить до органів 

самоврядування; 

г) колективу ще немає, керівник змушений виступати у ролі "диктатора". 

 

Теоретичні завдання 

3. Розкрийте сутність педагогічного впливу вчителя та учнів. 

4. Охарактеризуйте прийоми педагогічного впливу. 

 

Практичні завдання 

1.  Ситуація. Під час пояснення нового матеріалу учень раптом звертається до вчителя: 

«Все нам розповідаєте про Берингову протоку, а на моїй карті Чукотка з Аляскою 

змикається. Тож ніякої протоки там немає!..». Оберіть відповідь, яку дали б ви хлопцеві: 

а)  негарно переривати учителя, недослухавши навчальний матеріал до кінця; 

б) не будь таким самовпевненим – спочатку переконайся, чи маєш рацію, а потім роби 

зауваження вчителеві; 

в) подивись уважно на карту і побачиш, що на ній зображення низької якості. Тому й 

здається, що протоки немає; 

г) якби Вітус Беринг тебе почув, ото здивувався б!? 

 

 2. Ситуація. Із розмови вчителя і батька (мами) учня: «Нам не вірять, коли ми 

розповідаємо, що у нас місяцями і, буває, навіть роками стоять нерозкорковані пляшки з 

вином, привезені кимось із гостей, що вперше потрапили у наш дім. І не тому, що у нас 

сухий закон або чиясь заборона. Просто ні до чого воно нам, це пляшкове щастя, ні до 

чого – і все.  Так, як і цигарки, до речі. І у наших дітей-підлітків ставлення до цих 

атрибутів удаваної мужності визначене: ні цікавості, ні тяжіння, але достатньо свідома 

відраза». 

Яка відповідь була б найбільш тактовна: 

а)  це просто нормально. Ненормально знати, що отрута, хвороба, і все-таки у себе її 

силоміць упихати; 

б) це вибір Вас та Ваших дітей, кожен має право обирати, як йому жити; 



в)  не слід забувати, що дитина вчиться на своєму досвіді: не розуміє, як це «гаряче», поки 

не опечеться. Тому ваші діти свідомо зможуть вирішувати лише тоді, коли хоча б раз 

спробують алкоголь і порівняють свої відчуття «до» і «після»; 

г) поки що спрацьовує Ваш авторитет. Давайте поговоримо на цю тему, коли Вашим дітям 

буде років 25? 

 

Контрольна робота №1 

Варіант 2 

 

Тестові завдання 

2. Індивідуальний підхід у навчанні – це: 

а) врахування подібних, типових властивостей учнів; 

б) врахування своєрідних особливостей кожної особистості; 

в) нівелювання особистісних відмінностей особистості; 

г) періодичне врахування і нівелювання індивідуальних особливостей учнів. 

2. За авторитарного стилю педагогічної діяльності учень розглядається як: 

а) об’єкт педагогічного впливу, виконавець наказів та повчань; 

б) рівноправний партнер, якого залучають до прийняття рішень; 

в) об’єкт самодіяльності, який може робити все, що заманеться; 

г) об’єкт педагогічного впливу, якого треба постійно контролювати, перевіряти. 

3. У чому полягають дидактичні здібності вчителя: 

а) у вмінні формувати класний колектив; 

б) у здатності доступно викласти матеріал, організувати пізнавальну діяльність; 

в) у глибоких знаннях свого предмету; 

г) у здатності розподіляти свою увагу; 

д) у здатності викликати подив і захоплення учнів. 

 

Теоретичні завдання 

3. Розкрийте основні функції педагогічного впливу. 

4. Охарактеризуйте ключові операції педагогічного процесу. 

 

Практичні завдання 

1. Ситуація. Ви стоїте на зупинці, де чекають автобуса знайомі Вам люди і група Ваших 

вихованців-шестикласників. Останні розважаються, сміються. Один з підлітків кидає 

жмут газетного паперу на іншого. Шестикласники сперечаються, але все закінчується 

сміхом. 

Які Ваші дії в цій ситуації будуть найефективніші: 

а) звернете увагу дітей на непристойну поведінку і примусите їх прибрати папір; 

б) висловите здивування з приводу такої поведінки завжди слухняних шестикласників; 

в)  звернетеся до оточуючих, засуджуючи поведінку підлітків; 

г)  «не помітите» поведінки школярів? 

 

2.  Ситуація. Ви – вчитель. На уроці під час пояснення нового матеріалу Ви помітили, що 

учні передають один одному записки. Одна записка упала, і учні побачили, що Ви це 

помітили. 

Які Ваші дії будуть найбільш правильними: 

а)  суворим зауваженням припиню такі дії школярів; 

б) припиню пояснення і надам дві хвилини, щоб учні змогли висловити у записках свої 

думки до товаришів; 

в)  підніму записку, прочитаю її перед усіма, присоромлю учнів; 

г)  продовжу пояснення, ніби нічого і не сталося? 

 


