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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, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

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 СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Загальнокультурні компетенції дисципліни «Педагогіка» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, 

аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору 

шляхів її досягнення 

ОК-1 

вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та 

письмову мову 

ОК-2 

прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та 

майстерності 

ОК-3 

усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності 

ОК-4 

володіти основними методами, способами і засобами 

одержання, зберігання, переробки інформації, мати навички 

роботи з комп’ютером як засобом управління інформацією 

ОК-5 

бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання 

глобального, національного та регіонального в розвитку 

соціальної сфери та управління, культури громадської, 

державної та особистого життя 

 

ОК-6 

бути готовим до ефективного застосування психолого-

педагогічних знань для вирішення завдань суспільного, 

національно-державного і особистісного розвитку, проблем 

соціального благополуччя 

ОК-7 

Професійні компетенції дисципліни «Педагогіка» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

Соціально-технологічні: 

бути готовим до розробки та реалізації соціальних технологій, 

які враховують особливості сучасного поєднання 

глобального, національного і регіонального, специфіку 

соціокультурного розвитку суспільства 

ПК-1 

бути здатним до створення психологічно сприятливого 

середовища в освітніх установах, толерантно ставитися до 

індивідуальних та вікових особливостей дітей, сприяти 

доброзичливій взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу 

 

ПК-2 

бути здатним до інноваційної діяльності в сфері освіти, 

оптимізувати виховний потенціал середовища навчально-

виховного закладу 

ПК-3 

бути здатним до компетентного використання законодавчих ПК-4 



та інших нормативних актів державного і регіонального рівнів 

Дослідні: 

бути здатним дослідити особливості поведінки дітей різного 

віку, психолого-педагогічну характеристику на учня, на клас. 

ПК-5 

володіти методиками діагностики пізнавальних психічних 

процесів учнів, досліджувати причини міжособистісних 

конфліктів, пропонувати варіанти вирішення педагогічних 

конфліктів 

ПК-6 

бути готовим представляти результати дослідження у формах 

звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень 

ПК-7 

 

Організаційно-управлінські: 

бути здатним враховувати в процесі здійснення навчально-

виховної діяльності індивідуальні особливості учнів і 

педагогічних працівників, творчий потенціал 

ПК-8 

бути готовим до проведення ділових ігор, культурного 

дозвілля, національних свят, фольклорних дійств 

ПК-9 

Соціально-проектні: 

бути готовим до розробки інноваційних національних 

проектів в рамках заходів державної освітньої політики, 

участі в пілотних проектах, проводити соціальні опитування 

ПК-10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

МОДЕЛІ І ТЕХНОЛОГІЇ  ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В 

ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 

Для підготовки фахівців 

Ступінь «Магістр» 

Галузі знань 01 Освіта 

Напрям підготовки 012 Дошкільна освіта 

 

 

Автор: 

д.п.н., проф. Хайруддінов М.А. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «1» 28 серпня  2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

м. Миколаїв 2017-2018 н.р. 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи __________ Н. І. Василькова  

28 серпня 2017 р. 

            

 

                 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

МОДЕЛІ І ТЕХНОЛОГІЇ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ  

В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 

 
Ступінь магістр 

Галузь знань 01 Освіта 

Напрям підготовки 012 Дошкільна освіта 

Факультет дошкільної  та початкової освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017-2018 навчальний рік



Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського 

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Хайруддінов Мухіддін Аійддінович, професор 

кафедри педагогіки та дитячої психології, доктор педагогічних наук, 

професор. 

 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри педагогіки та дитячої психології 

Протокол від «28» серпня 2017 року № 1 

 

Завідувач  кафедри педагогіки та  

дитячої психології ___________ (Хайруддінов М.А.) 

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією факультету 

дошкільної та початкової освіти 

 

Протокол від «28» серпня 2017 року № 1 

Голова навчально-методичної комісії ____________ (Курчатова А.В.)  

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією університету 

 

Протокол від «28» серпня 2017 року № 12 

Голова навчально-методичної комісії університету_______(Василькова 

Н. І.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Моделі і 

технології виховання в зарубіжних країнах» складена доктором 

педагогічних наук професором Хайруддіновим М.А. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістрів напряму 012 Дошкільна освіта. 

У курсі «Моделі і технології виховання в зарубіжних країнах» 

розкриваються такі питання: предмет, стан, структура, завдання і методи 

сучасних технологій та моделей дошкільного виховання за кордоном.  

На підставі вивчення курсу студенти повинні усвідомити основні 

поняття, вміти аналізувати різні підходи, які існували в науці, мати 

уявлення про структуру, етапи алгоритми впровадження моделей та 

технологій у навчальний процес.  

Основною формою вивчення студентами курсу «Моделі і технології 

виховання в зарубіжних країнах»  є відвідування лекцій, які охоплюють 

своїм змістом сутність основних питань, практичних занять, виконання 

індивідуальних завдань, а також самостійна робота студентів з 

опрацьовування рекомендованої літератури. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення курсу – розширення і поглиблення знань студентів 

про сучасний стан розвитку педагогічної науки та освітньої практики в 

країнах Заходу. 

Основні завдання курсу: 

- ознайомлення з особливостями розвитку педагогічних теорій в 

розвинених зарубіжних країнах;  

- аналіз основних напрямків виховання в зарубіжній педагогіці;  

- ознайомлення з політикою розвинених країн Заходу в галузі 

виховання та освіти; 

- сформувати вміння використовувати на практиці придбані 

протягом вивчення курсу теоретичні знання. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9, ОК-13, ОК-17 

ПК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21, ПК-31, ПК-32, ПК-34, ПК-23, ПК-25, ПК-29 

І. Загальнопредметні:  

- володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановці мети та вибору шляхів її 

досягнення (ОК-1) 

- вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову 

мову (ОК-2) 

- вміти використовувати у своїй діяльності нормативні правові 

документи (ОК-5) 

- прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності 

(ОК-6) 



- використовувати основні положення і методи соціальних, 

гуманітарних та економічних наук при вирішенні соціальних і 

професійних завдань (ОК-9) 

- бути здатним працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних 

мережах (ОК-13) 

- бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання 

глобального, національного та регіонального в розвитку соціальної 

сфери та управління, культури громадської, державної та особистого 

життя          ( ОК-17) 

ІІ Фахові: 

- бути готовим до розробки та реалізації соціальних технологій, які 

враховують особливості сучасного поєднання глобального, 

національного і регіонального, специфіку соціокультурного розвитку 

суспільства (ПК-1) 

- бути здатним до інноваційної діяльності в соціальній сфері, 

оптимізації її поєднання з традиційною культурою особистого та 

суспільного життя (ПК-6) 

- бути готовим вирішувати проблеми клієнта шляхом залучення 

відповідних фахівців, мобілізації власних сил, фізичних, психічних і 

соціальних ресурсів клієнта (ПК-7) 

- бути здатним до компетентного використання законодавчих та інших 

нормативних актів державного і регіонального рівнів   (ПК-11) 

- бути готовим дотримуватися професійно-етичних вимог в процесі 

здійснення професійної діяльності (ПК-12) 

- бути здатним дослідити особливості культури соціального життя, 

благополуччя, поведінки в соціальній сфері різних національно-

етнічних і статевовікових, а також соціально-класових груп    (ПК-13) 

- бути готовим до систематичного використання результатів наукових 

досліджень для забезпечення ефективності діяльності соціальних 

працівників, професійної підтримки благополуччя різних верств 

населення, забезпечення їхнього фізичного, психічного і соціального 

здоров’я (ПК-17) 

- бути здатним складати практичні рекомендації щодо використання 

результатів наукових досліджень (ПК-18) 

- бути готовим представляти результати дослідження у формах звітів, 

рефератів, публікацій та публічних обговорень (ПК-19) 

- бути здатним до здійснення прогнозування, проектування, 

моделювання і експертної оцінки соціальних процесів і явищ в області 

психосоціальної, структурної та комплексно орієнтованої соціальної 

роботи, медико-соціальної допомоги (ПК-20) 

- бути здатним до участі в роботі наукових колективів, які проводять 

дослідження з різних напрямків забезпечення соціального 

благополуччя (ПК-21) 

- бути здатним враховувати в процесі здійснення організаційно-

управлінської діяльності особливості національно-культурного, 



статевовікового і соціально-класового становища громадян, які 

потребують допомоги, забезпеченні добробуту (ПК-23) 

- бути здатним враховувати специфіку національно-культурного 

простору і характеру життєдіяльності різних національних, 

статевовікових і соціально-класових груп як об’єктів соціально-

проектної діяльності установ соціальної сфери (ПК-31) 

- бути готовим до розробки інноваційних соціальних проектів в рамках 

заходів державної та корпоративної соціальної політики, забезпечення 

соціального благополуччя, медико-соціальної допомоги (ПК-32) 

- бути готовим розробляти комплексні та індивідуальні соціальні 

проекти для залучення додаткових фінансових коштів (фандрайзінг) ( 

ПК-34) 

- бути здатним до організаційно-управлінській роботі в підрозділах 

соціальних установ і служб  (ПК-25) 

- бути здатним розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності 

системи мотивації праці фахівців установ соціального захисту 

населення, аналізувати і розробляти пропозиції щодо підвищення 

ефективності системи контролю їх діяльності (ПК-29)  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

- зміст сучасних педагогічних концепцій;  

- сутність теорій виховання у класичній та реформаторській педагогіці;  

- мету, завдання форми виховання в зарубіжній педагогіці; 

-  особливості виховних технологій в країнах Заходу. 

вміти: 

- визначати основні положення теорії виховання в сучасних 

зарубіжних педагогічних концепціях; 

-  аналізувати різні підходи до організації виховання в сучасній 

зарубіжній педагогіці; 

-  класифікувати педагогічні течії за цілями виховання, ставленням до 

дитини, механізмом взаємодії людини і середовища; 

-  визначати мету і завдання виховання, характеризувати методи 

виховання в зарубіжній педагогіці. 

- На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредитb 

ECTS. 

Методи викладання: пояснювально-ілюстративний, проблемний, 

діалогічний, дискусійний, наочний (структурно-логічні схеми, рисунки), 

пошуково-творчий (аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, 

нетипових) групове обговорення питання). 

Інтерактивні, робота в мікрогрупах, усне та письмове опитування, 

тестування. 

Методи самостійної роботи студентів: читання, конспектування, 

розв’язування завдань і проблемних ситуацій; творчі завдання. 

 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сучасні концепції освіти 

Тема 1. Вступ. Теорії розвитку і виховання особистості в різних 

педагогічних системах. Домінування різних концепцій виховання в 

педагогічних системах світу. Концепція рис особистості. Формування за 

допомогою культурного середовища образу самого себе, форми стосунків з 

оточуючими. Я-концепція як сукупність уявлень індивіда про себе в 

поєднанні з їх оцінкою. Представники Я-концепції Е. Еріксон, Б.Бернс, 

К.Роджерс, К.Хорні. 

Соціально-когнітивна теорія. Формування поведінки під впливом 

соціального оточення, соціальних і культурних чинників, обставин, 

прикладів. 

Тема 2. Педагогіка прагматизму як специфічне вираження ідей 

реформаторської педагогіки. Філософські теорії як основа педагогічного 

вираження ідей реформаторської концепції і виховних систем. Виникнення 

педагогіки прагматизму. Суб’єктивно-ідеалістична філософія прагматизму, 

теорія вроджених інстинктів і незмінності біологічної природи людини – 

основа педагогічних поглядів Дж. Дьюї. Прикладна спрямованість 

навчально-виховного процесу в теорії навчання Дж. Дьюї. 

Збагачення методологічних настановок педагогіки прагматизму 

відповідно з новими тенденціями розуміння виховання як процесу 

соціалізації особистості. Принцип «навчання через діяльність». Ідея 

комплексності у змісті освіти і її універсальне значення. Неопрагматичний 

підхід до методів виховання. Вплив неопрагматизму на сучасну західну 

педлагогіку. 

Тема 3. Ідеї екзистенціалізму в сучасній зарубіжній педагогіці. 

Індивідуалістська спрямованість екзистенціалістської педагогіки. 

Людина як носій своєї моральності. Погляди екзистенціалістів на мету і 

можливості виховання. Етична теорія екзистенціалізму. Співвідношення 

навчальних предметів і способів їх викладання. Шляхи і методи викладення 

навчальних дисциплін. Роль і завдання вчителя у навчально-виховному 

процесі. Підпорядкування освіти виховній меті. Видатні представники 

сучасної педагогіки екзистенціалізму: Дж.Кнеллер, У.Баррет, М.Марсель та 

інші. 

Тема 4. Біхевіоризм як авторитарно-технократичний напрямок у 

сучасній педагогічній практиці. Біхевіоризм як психолого-педагогічна 

концепція технократичного виховання. Довільна зовнішня регуляція 

поведінки і становлення людини (Дж.Уотсон). «Технологічний» підхід до 

розв’язання проблем освіти Е.Торндайка. Ідея зовнішньої регуляції процесу 

навчання в роботах Б.Скіннера. Принцип оперантного обумовлювання і 

оперантна поведінка. Сутність «машинного підходу» до розумового 

виховання. Програма «знакової економії» в системі шкільної освіти США. 

Кредит 2. Зарубіжні педагогічні концепції. 

Тема 5. Зарубіжні педагогічні концепції неотомізму і 

неопозитивізму. Етична необхідність релігійного виховання в теорії 



неотомізму. Проблематика виникнення релігійних ідей та їх розвитку в 

дитячій свідомості. Внесок Ж. Марітена в педагогічну доктрину неотомізму. 

Проблеми шкільної освіти, співвідношення між науковими знаннями і 

релігією. Пріоритети духовного начала у вихованні особистості. Роль релігії 

у формуванні етичних цінностей особистості. 

Внесок Г. Спенсера в розвиток педагогіки позитивізму. Основні 

положення педагогіки неопозитивізму. Гуманізація системи виховання як 

головний засіб ствердження справедливості – вищого принципу відносин 

між людьми. Формування раціонального мислення людини – головне 

завдання виховання. 

Тема 6, 7, 8 Найбільш розповсюджені педагогічні моделі суспільного 

виховання. Р.Штайнер. Сутність та особливості змісту Вальдорфської 

педагогіки. Методи вальдорфської педагогіки. Умови творчого вільного 

виховання дитини. Тісне співробітництво батьків, дітей та педагогів – 

особливість вальдорфської педагогіки. Вальдорфська педагогіка як світовий 

педагогічний та міжнародний культурно-освітній рух. 

Педагогіка М. Монтессорі. Біологічна та соціальна мета виховання. 

Моторне виховання. Концептуальні засади та особливості змісту 

педагогічної технології «Будинок вільної дитини». Форми організації 

діяльності дітей. «Самовиховання у початковій школі». Роль педагога в 

технології М. Монтессорі. 

Ідеї «Нового виховання» як потреба суспільства у підготовці всебічно 

розвинених ініціативних людей, готових до активної діяльності у різних 

сферах життя. 

С. Френе. Педагогіка взаємодії та комунікації. Концептуальні засади 

педагогічної технології «Школа успіху і радості». Етапи виховання С. 

Френе. 

Єдність розумового і морального виховання. Словесний метод морального 

виховання. Соціалізація дитини через систему дитячого самоуправління. 

«Школа для життя, через життя» Ж.- О. Декролі. Проблема інтересів 

як центральна педагогічна проблема. Концептуальні засади педагогічної 

технології. Суть принципу антропоцентризму як концептуальна основа 

педагогічної технології та особливості змісту педагогічної технології 

«Школа для життя, через життя». Роль освітніх ігор у формуванні 

особистості. 

«Школа Саммерхіл» О.-С. Нілла. Визнання самоцінності 

індивідуальності і права особистості на вільний розвиток – фундаментальна 

основа педагогічної теорії О.-С. Нілла. Концептуальні засади технології 

«Школа Саммерхіл». Принципи педагогічної концепції О.-С. Нілла. Ідея 

самоуправління у школі. Роль дитячого театру в особистісному становленні 

дитини. 

Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 

Концептуальні засади розвитку творчої особистості в педагогічній теорії Г. 

Альтшуллера. Рівні творчих завдань. Особливості змісту технології Г. 

Альтшуллера. Методи і прийоми розвитку творчої особистості. Метод 



фокальних об’єктів. Метод мозкового штурму. Метод синектики. Метод 

моделювання маленькими чоловічками. Принципи розв’язання протиріч. 

Можливості ТРВЗ в організації дозвілля дітей. 

Кредит 3. Моделі освітньо-виховного процесу в західних країнах. 

Тема 9. Політика розвинених країн заходу в галузі дошкільної освіти і 

шкільництва. Ідея пріоритетної ролі освіти в розвитку сучасного 

суспільства. Характерні особливості нової педагогічної системи країн 

Заходу. Напрямки перебудови змісту базової освіти. Завдання перебудови 

змісту природничо-наукової освіти. Перегляд підходів до організації 

гуманітарної освіти. Підвищення інтегративності суспільних наук. 

Індивідуалізація учбового процесу в західній педагогіці. Громадське 

виховання молоді. Виховання в дусі соціального партнерства – провідний 

напрямок навчально-виховної роботи сучасної школи. 

Моделі освітніх систем зарубіжних країн. 

Тема 10. Розвиток і виховання особистості у педагогічній системі 

Франції. Французькі ідеї гуманістичного виховання і розвитку особистості. 

Роль діяльності у вихованні особистості. Гра як діяльність та етап розвитку 

і виховання особистості. 

Виховання як цілеспрямоване управління процесом розвитку 

особистості і частина процесу соціалізації. Перехід зовнішнього виховання 

у внутрішнє, у самовиховання. Роль вихователя у формуванні особистості. 

А.Валлон, Л.Сев та ін. проти селективної шкільної системи, проти 

соціальної сегрегації. Надання дітям і молоді всіх можливостей для 

розвитку здібностей – найвища ознака демократії і гуманізму. Вплив 

взаємодії дитини і вихователя на всі етапи її розвитку та гуманізацію 

відносин. 

Тема 11. Виховні тенденції у педагогічній системі США. 

Поліпшення комунікації між особистістю і світом, досягнення 

самоактуалізації і самоідентичності – важливі завдання сучасної системи 

виховання Сполучених Штатів Америки. Місце проблеми визначення і 

смислу цінностей в американській педагогіці. Самоактуалізація як кінцева 

мета гуманістичного виховання. Завдання гуманістичної педагогіки: 

подолання культурних обмежень, виховання у дитини братських почуттів 

до всього людства, ненависті до війни, агресії, насильства. Розвиток 

естетичних потреб і смаків в процесі виховання і навчання. 

Нові підходи до виховання в США. Головна умова успішної виховної 

діяльності школи – визнання пріоритету інтересів, потреб і здібностей 

учнів. 

Перебудова підготовки вчителів-вихователів. Практичні напрямки 

виховання особистості в педагогічній системі США. 

Тема 12. Традиції гуманістичного виховання в Німеччині. 

Мета виховання в педагогічній системі Німеччини – високоморальна 

особистість. Свобода як необхідна умова виховання особистісної 

відповідальності і моральної гідності людської особистості. Необхідність 

формування внутрішніх мотивів у моральному вихованні. Вплив традицій 



гуманістичної етики на систему виховання Німеччини. Принципи 

гуманістичної етики. 

Поняття про міжкультурне виховання Мета міжкультурного 

виховання - привчити вихованців до толерантності, співчуття по 

відношенню до іноземців. Відносини між дітьми і батьками як важливий 

стимул подальшого розвитку дитини. 

Тема 13. Традиції виховання у Великобританії.  Основні етапи та 

елементи сучасного розвитку британської системи освіти, її 

децентралізована модель. Варіативність моделей виховання. Програма 

«Впевнений початок». Забезпечення рівності в освіті та навчальних 

досягнень, створення нових можливостей для її здобуття, нормального 

розвитку і підготовки до життя в школах дошкільнят та неблагополучних 

сімей. Моральне та релігійне виховання в школах Англії. 

Тема 14. Сучасна система освіти Японії: традиції і тенденції 

розвитку. Стратегія виховної політики в Японії. Мета і основні завдання 

освіти. Особливості дошкільної та шкільної освіти в Японії. 

Новий підхід до морального виховання як складової всебічного 

розвитку особистості. Активне моральне виховання в процесі діяльності. 

Розумова освіта – основа всебічного розвитку особистості. Розвиток 

творчих здібностей дітей. 

Кредит 4. Зарубіжний педагогічний досвід. 

Тема 15. Зарубіжний педагогічний досвід в галузі позашкільного 

виховання. Виховна і просвітницька робота «Молодих орлів Фінляндії» 

серед дітей. Інтернаціональне виховання дітей і підлітків, діяльність 

міжнародних літніх таборів. Спільна освітньо-виховна діяльність «Молодих 

орлів Фінляндії» з сім’ями. 

Діяльність позашкільних закладів Німеччини з організації і 

проведення вільного часу молоді. Робота «Будинків проведення вільного 

часу молоді», молодіжних клубів, ігрових майданчиків, позашкільних 

консультаційних центрів. 

Діяльність клубів, гуртків, центрів дозвілля у Польщі. Спортивне 

життя молоді: дитячі олімпіади і гімназіади, «Спортивне літо в місті», 

«Спортивна зима в місті». 

Молодіжна програма «Життя Португалії» як сприяння розвитку 

молодіжного руху, обміну. Діяльність літніх трудових таборів, 

фізкультурно-оздоровчий рух у Португалії. 

Внесок педагогів і громадськості Європейських країн в об’єднання 

молоді, підготовку до життя в загальноєвропейському співтоваристві. 

Тема 16. Релігійне виховання в умовах демократизації освіти 

європейських країн. Християнська віра і мораль – невід’ємна частина життя 

європейського суспільства. Релігійне виховання як один з найважливіших 

шляхів морального, духовного, соціального відродження суспільства. 

Роль релігійного виховання в системах освіти зарубіжних країн. 

Релігійне виховання в програмах європейських шкіл. Зміст релігійного 

виховання. Вивчення християнської релігії, її витоків, розвитку, значення та 



впливу на людство й конкретне суспільство. Формування моральних 

принципів поведінки на основі християнських та загальнолюдських 

цінностей. Різні підходи до релігійного виховання в країнах Заходу. 
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Моделі і технології 

дошкільного виховання в зарубіжних країнах» є ознайомлення майбутніх 

фахівців із новітніми тенденціями розвитку освіти у провідних країнах світу 

та інтеграційними процесами в освітній сфері у європейському регіоні та в 

глобальному вимірі; шляхами ефективної соціалізації особистості в умовах 

дошкільного навчання та виховання; формування вмінь застосовувати 

набуті знання у майбутній педагогічній діяльності; формування досвіду 

самостійного і творчого аналізу та оцінки соціально-педагогічних явищ і 

ситуацій; формування педагогічного мислення, професійної самосвідомості. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Моделі і технології 

дошкільного виховання в зарубіжних країнах» є: 

- формування орієнтації в теоретико-методологічних концепціях зарубіжної 

і вітчизняної педагогічної освіти, з’ясування механізмів пізнання 

педагогічної дійсності; 

- розуміння інформаційно-суспільних змін і основних тенденцій розвитку 

ланок системи освіти в різних країнах світу, різних підходів до організації 

педагогічного процесу, сучасних поглядів на технології діяльності суб’єктів 

цього процесу; 

- формування навичок роботи з соціально-педагогічним інструментарієм і 

його застосування для вивчення освітніх проблем на зламі тисячоліть; 

- розвиток творчого потенціалу майбутнього вихователя ДНЗ, його 

професійного мислення, комунікативних здібностей. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

оволодіти такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

• стан та тенденції розвитку виховних систем у різних країнах світу; 

•  розвиток теорії і виховної практики зарубіжжя; 

• позитивні і негативні аспекти міжнародного педагогічного досвіду; 

• основні тенденції розвитку теорії і практики оновлення на виховної 

практики на сучасному етапі. 

ІІ. Фахові: 

• аналізувати педагогічні проблеми, порівнюючи їх вирішення 

педагогами різних країн; 

• встановлювати і пояснювати взаємозв’язок педагогічних явищ і 

фактів, усвідомлюючи сучасну педагогічну дійсність; 

• творчо використовувати цінні педагогічні здобутки у практиці 

навчально-виховної роботи вихователя ДНЗ. 

володіти також такими додатковими компетентностями: 



- комунікативною (студент уміло аргументує свою точку зору, володіє 

розвиненим усним мовленням, термінологією, певним типом лексики з 

даної дисципліни, володіє такими якостями: комунікабельність, 

доброзичливість, педагогічний такт, демократичність у спілкуванні та 

керуванні, ініціативність, самовладання, справедливість, впевненість у собі, 

емпатія, спостережливість, перцептивність, гнучкість поведінки, 

експресивність, культура мови тощо).  

- етнокультурологічною (у студента сформована національна 

картина світу, володіє знаннями про вітчизняну систему освіти, а також 

особливості розвитку моделей і технологій виховання в зарубіжних 

країнах). 

- творчою (креативною), що передбачає знання основ творчої 

діяльності, уміння з реалізації нестандартних рішень стосовно процесу й 

результату деякої діяльності; якості: прагнення до пошуку нових, 

ефективніших шляхів вирішення завдань, до досягнення якнайкращого 

результату оптимальним шляхом тощо. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Сучасні концепції освіти 

Тема 1. Вступ. Теорії розвитку і виховання особистості в різних 

педагогічних системах. Домінування різних концепцій виховання в 

педагогічних системах світу. Концепція рис особистості. Формування за 

допомогою культурного середовища образу самого себе, форми стосунків з 

оточуючими. Я-концепція як сукупність уявлень індивіда про себе в 

поєднанні з їх оцінкою. Представники Я-концепції Е. Еріксон, Б.Бернс, 

К.Роджерс, К.Хорні. 

Соціально-когнітивна теорія. Формування поведінки під впливом 

соціального оточення, соціальних і культурних чинників, обставин, 

прикладів. 

Тема 2. Педагогіка прагматизму як специфічне вираження ідей 

реформаторської педагогіки. Філософські теорії як основа педагогічного 

вираження ідей реформаторської концепції і виховних систем. Виникнення 

педагогіки прагматизму. Суб’єктивно-ідеалістична філософія прагматизму, 

теорія вроджених інстинктів і незмінності біологічної природи людини – 

основа педагогічних поглядів Дж. Дьюї. Прикладна спрямованість 

навчально-виховного процесу в теорії навчання Дж. Дьюї. 

Збагачення методологічних настановок педагогіки прагматизму 

відповідно з новими тенденціями розуміння виховання як процесу 

соціалізації особистості. Принцип «навчання через діяльність». Ідея 

комплексності у змісті освіти і її універсальне значення. Неопрагматичний 

підхід до методів виховання. Вплив неопрагматизму на сучасну західну 

педлагогіку. 

Тема 3. Ідеї екзистенціалізму в сучасній зарубіжній педагогіці. 

Індивідуалістська спрямованість екзистенціалістської педагогіки. 

Людина як носій своєї моральності. Погляди екзистенціалістів на мету і 



можливості виховання. Етична теорія екзистенціалізму. Співвідношення 

навчальних предметів і способів їх викладання. Шляхи і методи викладення 

навчальних дисциплін. Роль і завдання вчителя у навчально-виховному 

процесі. Підпорядкування освіти виховній меті. Видатні представники 

сучасної педагогіки екзистенціалізму: Дж.Кнеллер, У.Баррет, М.Марсель та 

інші. 

Тема 4. Біхевіоризм як авторитарно-технократичний напрямок у 

сучасній педагогічній практиці. Біхевіоризм як психолого-педагогічна 

концепція технократичного виховання. Довільна зовнішня регуляція 

поведінки і становлення людини (Дж.Уотсон). «Технологічний» підхід до 

розв’язання проблем освіти Е.Торндайка. Ідея зовнішньої регуляції процесу 

навчання в роботах Б.Скіннера. Принцип оперантного обумовлювання і 

оперантна поведінка. Сутність «машинного підходу» до розумового 

виховання. Програма «знакової економії» в системі шкільної освіти США. 

Кредит 2. Провідні тенденції розвитку технологій і моделей 

виховання в зарубіжних країнах. 

Тема 5. Зарубіжні педагогічні концепції неотомізму і 

неопозитивізму. Етична необхідність релігійного виховання в теорії 

неотомізму. Проблематика виникнення релігійних ідей та їх розвитку в 

дитячій свідомості. Внесок Ж. Марітена в педагогічну доктрину неотомізму. 

Проблеми шкільної освіти, співвідношення між науковими знаннями і 

релігією. Пріоритети духовного начала у вихованні особистості. Роль релігії 

у формуванні етичних цінностей особистості. 

Внесок Г. Спенсера в розвиток педагогіки позитивізму. Основні 

положення педагогіки неопозитивізму. Гуманізація системи виховання як 

головний засіб ствердження справедливості – вищого принципу відносин 

між людьми. Формування раціонального мислення людини – головне 

завдання виховання. 

Тема 6, 7, 8 Найбільш розповсюджені педагогічні моделі суспільного 

виховання. Р.Штайнер. Сутність та особливості змісту Вальдорфської 

педагогіки. Методи вальдорфської педагогіки. Умови творчого вільного 

виховання дитини. Тісне співробітництво батьків, дітей та педагогів – 

особливість вальдорфської педагогіки. Вальдорфська педагогіка як світовий 

педагогічний та міжнародний культурно-освітній рух. 

Педагогіка М. Монтессорі. Біологічна та соціальна мета виховання. 

Моторне виховання. Концептуальні засади та особливості змісту 

педагогічної технології «Будинок вільної дитини». Форми організації 

діяльності дітей. «Самовиховання у початковій школі». Роль педагога в 

технології М. Монтессорі. 

Ідеї «Нового виховання» як потреба суспільства у підготовці всебічно 

розвинених ініціативних людей, готових до активної діяльності у різних 

сферах життя. 

С. Френе. Педагогіка взаємодії та комунікації. Концептуальні засади 

педагогічної технології «Школа успіху і радості». Етапи виховання С. 

Френе. 



Єдність розумового і морального виховання. Словесний метод морального 

виховання. Соціалізація дитини через систему дитячого самоуправління. 

«Школа для життя, через життя» Ж.- О. Декролі. Проблема інтересів 

як центральна педагогічна проблема. Концептуальні засади педагогічної 

технології. Суть принципу антропоцентризму як концептуальна основа 

педагогічної технології та особливості змісту педагогічної технології 

«Школа для життя, через життя». Роль освітніх ігор у формуванні 

особистості. 

«Школа Саммерхіл» О.-С. Нілла. Визнання самоцінності 

індивідуальності і права особистості на вільний розвиток – фундаментальна 

основа педагогічної теорії О.-С. Нілла. Концептуальні засади технології 

«Школа Саммерхіл». Принципи педагогічної концепції О.-С. Нілла. Ідея 

самоуправління у школі. Роль дитячого театру в особистісному становленні 

дитини. 

Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 

Концептуальні засади розвитку творчої особистості в педагогічній теорії Г. 

Альтшуллера. Рівні творчих завдань. Особливості змісту технології Г. 

Альтшуллера. Методи і прийоми розвитку творчої особистості. Метод 

фокальних об’єктів. Метод мозкового штурму. Метод синектики. Метод 

моделювання маленькими чоловічками. Принципи розв’язання протиріч. 

Можливості ТРВЗ в організації дозвілля дітей. 

Кредит 3. Моделі освітньо-виховного процесу в західних країнах. 

Тема 9. Політика розвинених країн заходу в галузі дошкільної освіти і 

шкільництва. Ідея пріоритетної ролі освіти в розвитку сучасного 

суспільства. Характерні особливості нової педагогічної системи країн 

Заходу. Напрямки перебудови змісту базової освіти. Завдання перебудови 

змісту природничо-наукової освіти. Перегляд підходів до організації 

гуманітарної освіти. Підвищення інтегративності суспільних наук. 

Індивідуалізація учбового процесу в західній педагогіці. Громадське 

виховання молоді. Виховання в дусі соціального партнерства – провідний 

напрямок навчально-виховної роботи сучасної школи. 

Моделі освітніх систем зарубіжних країн. 

Тема 10. Розвиток і виховання особистості у педагогічній системі 

Франції. Французькі ідеї гуманістичного виховання і розвитку особистості. 

Роль діяльності у вихованні особистості. Гра як діяльність та етап розвитку 

і виховання особистості. 

Виховання як цілеспрямоване управління процесом розвитку 

особистості і частина процесу соціалізації. Перехід зовнішнього виховання 

у внутрішнє, у самовиховання. Роль вихователя у формуванні особистості. 

А.Валлон, Л.Сев та ін. проти селективної шкільної системи, проти 

соціальної сегрегації. Надання дітям і молоді всіх можливостей для 

розвитку здібностей – найвища ознака демократії і гуманізму. Вплив 

взаємодії дитини і вихователя на всі етапи її розвитку та гуманізацію 

відносин. 

Тема 11. Виховні тенденції у педагогічній системі США. 



Поліпшення комунікації між особистістю і світом, досягнення 

самоактуалізації і самоідентичності – важливі завдання сучасної системи 

виховання Сполучених Штатів Америки. Місце проблеми визначення і 

смислу цінностей в американській педагогіці. Самоактуалізація як кінцева 

мета гуманістичного виховання. Завдання гуманістичної педагогіки: 

подолання культурних обмежень, виховання у дитини братських почуттів 

до всього людства, ненависті до війни, агресії, насильства. Розвиток 

естетичних потреб і смаків в процесі виховання і навчання. 

Нові підходи до виховання в США. Головна умова успішної виховної 

діяльності школи – визнання пріоритету інтересів, потреб і здібностей 

учнів. 

Перебудова підготовки вчителів-вихователів. Практичні напрямки 

виховання особистості в педагогічній системі США. 

Тема 12. Традиції гуманістичного виховання в Німеччині. 

Мета виховання в педагогічній системі Німеччини – високоморальна 

особистість. Свобода як необхідна умова виховання особистісної 

відповідальності і моральної гідності людської особистості. Необхідність 

формування внутрішніх мотивів у моральному вихованні. Вплив традицій 

гуманістичної етики на систему виховання Німеччини. Принципи 

гуманістичної етики. 

Поняття про міжкультурне виховання Мета міжкультурного 

виховання - привчити вихованців до толерантності, співчуття по 

відношенню до іноземців. Відносини між дітьми і батьками як важливий 

стимул подальшого розвитку дитини. 

Тема 13. Традиції виховання у Великобританії.  Основні етапи та 

елементи сучасного розвитку британської системи освіти, її 

децентралізована модель. Варіативність моделей виховання. Програма 

«Впевнений початок». Забезпечення рівності в освіті та навчальних 

досягнень, створення нових можливостей для її здобуття, нормального 

розвитку і підготовки до життя в школах дошкільнят та неблагополучних 

сімей. Моральне та релігійне виховання в школах Англії. 

Тема 14. Сучасна система освіти Японії: традиції і тенденції 

розвитку. Стратегія виховної політики в Японії. Мета і основні завдання 

освіти. Особливості дошкільної та шкільної освіти в Японії. 

Новий підхід до морального виховання як складової всебічного 

розвитку особистості. Активне моральне виховання в процесі діяльності. 

Розумова освіта – основа всебічного розвитку особистості. Розвиток 

творчих здібностей дітей. 

Кредит 4. Зарубіжний педагогічний досвід. 

Тема 15. Зарубіжний педагогічний досвід в галузі позашкільного 

виховання. Виховна і просвітницька робота «Молодих орлів Фінляндії» 

серед дітей. Інтернаціональне виховання дітей і підлітків, діяльність 

міжнародних літніх таборів. Спільна освітньо-виховна діяльність «Молодих 

орлів Фінляндії» з сім’ями. 

Діяльність позашкільних закладів Німеччини з організації і 



проведення вільного часу молоді. Робота «Будинків проведення вільного 

часу молоді», молодіжних клубів, ігрових майданчиків, позашкільних 

консультаційних центрів. 

Діяльність клубів, гуртків, центрів дозвілля у Польщі. Спортивне 

життя молоді: дитячі олімпіади і гімназіади, «Спортивне літо в місті», 

«Спортивна зима в місті». 

Молодіжна програма «Життя Португалії» як сприяння розвитку 

молодіжного руху, обміну. Діяльність літніх трудових таборів, 

фізкультурно-оздоровчий рух у Португалії. 

Внесок педагогів і громадськості Європейських країн в об’єднання 

молоді, підготовку до життя в загальноєвропейському співтоваристві. 

Тема 16. Релігійне виховання в умовах демократизації освіти 

європейських країн. Християнська віра і мораль – невід’ємна частина життя 

європейського суспільства. Релігійне виховання як один з найважливіших 

шляхів морального, духовного, соціального відродження суспільства. 

Роль релігійного виховання в системах освіти зарубіжних країн. 

Релігійне виховання в програмах європейських шкіл. Зміст релігійного 

виховання. Вивчення християнської релігії, її витоків, розвитку, значення та 

впливу на людство й конкретне суспільство. Формування моральних 

принципів поведінки на основі християнських та загальнолюдських 

цінностей. Різні підходи до релігійного виховання в країнах Заходу. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма навчання 

Усього  у тому числі 

Л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Загальні засади теорії виховання в різних 

педагогічних системах світу 

Тема 1. Вступ. Теорії 

розвитку і виховання 

особистості в різних 

педагогічних 

системах. 

8 2 2   4 

Тема 2. Особливості 

дошкільної освіти й 

виховання в різних 

країнах. 

6 4    4 



Тема 3. Педагогіка 

прагматизму як 

специфічне 

вираження ідей 

реформаторської 

педагогіки. 

8 2 2   4 

Тема 4. Ідеї 

екзистенціалізму в 

сучасній зарубіжній 

педагогіці. 

8 2 2   4 

Тема 5. Біхевіоризм 

як авторитарно-

технократичний 

напрямок у сучасній 

педагогічній 

практиці. 

8 2 2   4 

Разом за І кредит 38 12 8   20 

Кредит 2. Провідні тенденції розвитку технологій і моделей 

виховання в зарубіжних країнах 

Тема 6. Зарубіжні 

педагогічні концепції 

неотомізму і 

неопозитивізму. 

6  2   4 

Тема7. 

Індивідуалістська 

спрямованість 

екзистенціалістської 

педагогіки. 

6  2   4 

Тема 8. Інклюзивна 

освіта в різних 

країнах як модель 

соціального устрою. 

4     4 

Тема 9. Видатні 

представники 

сучасної педагогіки 

екзистенціалізму 

Дж.Кнеллер, 

У.Баррет, М.Марсель 

та ін. 

6  2   4 

Тема 10. Ідея 

зовнішньої регуляції 

6  2   4 



процесу навчання в 

роботах Б.Скіннера. 

Тема 11. Принцип 

оперантного 

обумовлювання і 

оперантна поведінка. 

6  2   4 

Тема 12. Зарубіжні 

педагогічні концепції 

неотомізму та 

неопозитивізму. 

6  2   4 

Разом за ІІ кредит 40 - 12   28 

Кредит 3. Ідеї «Нового виховання» як потреба суспільства 

Тема 13. Найбільш 

розповсюджені 

педагогічні моделі 

суспільного 

виховання. 

6  2   4 

Тема 14. Сутність та 

особливості змісту 

Вальдорфської 

педагогіки. 

6  2   4 

Тема 15. Особливості 

соціалізації 

особистості. 

4     4 

Кредит 4. Зарубіжний педагогічний досвід. 

 

Тема 16. Педагогіка 

М. Монтессорі. 

6  2   4 

Тема 17. С. Френе. 

Педагогіка взаємодії 

та комунікації. 

6  2   4 

Тема 18. Моделі 

освітньо-виховного 

процесу в західних 

країнах. 

6     4 

Тема 19. Принцип 

антропоцентризму як 

концептуальна основа 

педагогічної 

4     4 



технології Ж.- О. 

Декролі. 

Тема 20. 

Концептуальні засади 

технології «Школа 

Саммерхіл» О.-С. 

Нілла. 

4     4 

Разом за ІІІ кредит 42 - 10   32 

Усього годин 
120 12 28   80 

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

Годин 

денна форма 

навчання 

1 Практичне заняття 1. Теорії розвитку і виховання 

особистості в різних педагогічних системах. 

Домінування різних концепцій виховання в 

педагогічних системах світу. Концепція рис 

особистості. Формування за допомогою 

культурного середовища образу самого себе, 

форми стосунків з оточуючими. Я-концепція як 

сукупність уявлень індивіда про себе в поєднанні з 

їх оцінкою. Представники Я-концепції Е. Еріксон, 

Б.Бернс, К.Роджерс, К.Хорні. Соціально-когнітивна 

теорія. Формування поведінки під впливом 

соціального оточення, соціальних і культурних 

чинників, обставин, прикладів. 

2 

2 Практичне заняття 2. Реформаторська педагогіка. 

Філософські теорії як основа педагогічних 

вираження ідей реформаторської концепцій і 

виховних систем. Виникнення педагогіки 

прагматизму. Суб’єктивно-ідеалістична філософія 

прагматизму, теорія вроджених інстинктів і 

незмінності біологічної природи людини – основа 

педагогічних поглядів Дж. Дьюї. Прикладна 

спрямованість навчально-виховного процесу в 

теорії навчання Дж. Дьюї. 

Збагачення методологічних настанов 

педагогіки прагматизму відповідно з новими 

тенденціями розуміння виховання як процесу 

соціалізації особистості. Принцип «навчання через 

2 



діяльність». Ідея комплексності у змісті освіти і її 

універсальне значення. Неопрагматичний підхід до 

методів виховання. Вплив неопрагматизму на 

сучасну західну педагогіку. 

 

3 Практичне заняття 3. Теорії розвитку освіти та 

особистості в різних педагогічних системах.  Теорії 

розвитку особистості та їхня емпірична валідність 

у педагогічній системі США. Розвиток 

гуманістичної психології і педагогіки США. 

Когнітивний розвиток особистості. Цілі і завдання 

гуманістичної освіти США. Процес формування 

цінностей особистості в педагогічній системі 

США. 

2 

4 Практичне заняття 4. Розвиток освіти і 

особистості у Франції. Розвиток освіти та 

особистості у педагогічній системі Франції. 

Традиції гуманістичного виховання у французькій 

педагогічній системі. Соціальні теорії когнітивного 

розвитку особистості. Екзистенціалістські 

концепції розвитку особистості. Психоаналітичні 

підходи до процесу навчання і виховання. Ієрархія 

цінностей та ідеалів у педагогічній системі 

Франції. 

2 

5 Практичне заняття 5. Вальдорфська педагогіка як 

світовий педагогічний та міжнародний культурно-

освітній рух. Р.Штайнер. Сутність та особливості 

змісту Вальдорфської педагогіки. Методи 

вальдорфської педагогіки. Умови творчого 

вільного виховання дитини. Тісне співробітництво 

батьків, дітей та педагогів – особливість 

Вальдорфської педагогіки. 

2 

6 Практичне заняття 6. Мотивація навчання. 

Поняття про теорії мотивації. Теорія 

самоактуалізації А. Маслоу. Реверсивна теорія М. 

Аптера. Теорія самоефективності А. Бандури.  

Теорія управління Мак Грегора. Мотивація 

навчання: коучінг-стратегії мотивування. Теорія 

справедливості. 

2 

7 Практичне заняття 7. Феномени виховання. 

«Ефект Пігмаліона» в педагогічному процесі, 

«Ефект Голема», «Ефект Плацебо в педагогіці», 

«Ефект Метелика» в психології. 

 

2 



8 Практичне заняття 8. Особливості виховного 

процесу. 

Сучасні зарубіжні педагогічні виховні парадигми 

та концепції. Парадигма соціального виховання. 

Біопсихологічна парадигма. Гуманістична модель. 

Полікультурна модель. 

2 

9 Практичне заняття 9. Педагогіка М. Монтессорі. 

Біологічна та соціальна мета виховання. Моторне 

виховання. Концептуальні засади та особливості 

змісту педагогічної технології «Будинок вільної 

дитини». Форми організації діяльності дітей. 

«Самовиховання у початковій школі». Роль 

педагога в технології М. Монтессорі. 

2 

10 Практичне заняття 10. С. Френе. Педагогіка 

взаємодії та комунікації. Концептуальні засади 

педагогічної технології «Школа успіху і радості». 

Етапи виховання С. Френе. 

Єдність розумового і морального виховання. 

Словесний метод морального виховання. 

Соціалізація дитини через систему дитячого 

самоуправління. 

2 

11 Практичне заняття 11. Технологія розвитку 

творчої особистості Г. Альтшуллера. 

Концептуальні засади розвитку творчої особистості 

в педагогічній теорії Г. Альтшуллера. Рівні творчих 

завдань. Особливості змісту технології Г. 

Альтшуллера. Методи і прийоми розвитку творчої 

особистості. Метод фокальних об’єктів. Метод 

мозкового штурму. Метод синектики. Метод 

моделювання маленькими чоловічками. Принципи 

розв’язання протиріч. Можливості ТРВЗ в 

організації дозвілля дітей. 

2 

12 Практичне заняття 12. Розвиток і виховання 

особистості у педагогічній системі Франції. 

Французькі ідеї гуманістичного виховання і 

розвитку особистості. Роль діяльності у вихованні 

особистості. Гра як діяльність та етап розвитку і 

виховання особистості. 

2 

13 Практичне заняття 13. Виховні тенденції у 

педагогічній системі США. Поліпшення 

комунікації між особистістю і світом, досягнення 

самоактуалізації і самоідентичності – важливі 

завдання сучасної системи виховання Сполучених 

Штатів Америки. Місце проблеми визначення і 

2 



смислу цінностей в американській педагогіці. 

Самоактуалізація як кінцева мета гуманістичного 

виховання. 

14 Практичне заняття 14. Традиції гуманістичного 

виховання в Німеччині. Мета виховання в 

педагогічній системі Німеччини – високоморальна 

особистість. Свобода як необхідна умова 

виховання особистісної відповідальності і 

моральної гідності людської особистості. 

Необхідність формування внутрішніх мотивів у 

моральному вихованні. Вплив традицій 

гуманістичної етики на систему виховання 

Німеччини. Принципи гуманістичної етики. 

2 

 Разом 28 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

 

 

Назва теми 

Кількість 

Годин 

денна форма 

навчання 

1. Прогностичні моделі розвитку виховання.  

4 

2. Динаміка розвитку виховної системи України 

(компаративний аналіз) 

 

4 

3. Сутність громадянськості як інтегрованої якості 

особистості. 

1.1. Виховання в дусі миру та формування 

громадянськості. 

1.2.Толерантність як ключова ознака особистості. 

 

4 

 

 

 

4. Стратегія виховної політики в Японії. Особливості 

дошкільної та шкільної освіти в Японії. Новий 

підхід до морального виховання як складової 

всебічного розвитку особистості. Активне моральне 

виховання в процесі діяльності. Розумова освіта – 

основа всебічного розвитку особистості. Розвиток 

творчих здібностей дітей. 

 

4 

5. Зарубіжний педагогічний досвід в галузі 

позашкільного виховання. 

 

4 

6. Полікультурна освіта і демократизація. Крос-

культурний підхід у вихованні.Світовий освітній 

простір. 

4 

 

7. Провідні підходи до організації системи 

громадянського виховання у школах різних 

країн. 

 

4 



8. Особливості розвитку приватних навчальних 

закладів зарубіжя 

 

4 

9. Інтерактивні методи виховання. 4 

10. Діяльність клубів, гуртків, центрів дозвілля 

Спортивне життя молоді. 

4 

11. Релігійне навчання та виховання в освітніх 

системах різних країн. 

4 

12. Особливості статевого виховання дітей у різних 

країнах. 

4 

13. Особливості екологічного виховання у різних 

країнах 

4 

14. Гуманістичні традиції виховання за Ж.-Ж. Руссо, Й. 

Г. Песталоцці. 

 

4 

15. Особливості фізичного виховання в різних країнах. 4 

16. Трудове виховання у зарубіжних країнах.  4 

17. Особливості морального виховання дітей у різних 

країнах 

4 

18. Підготовка педагогічних кадрів за кордоном. 4 

19. Взаємодія школи та сім’ї в Західній Європі 4 

20. Інклюзивна освіта в різних країнах. 4 

 Разом: 80 

 

7. Методи навчання 

                                                                                                    

Лекції із застосуванням наочного матеріалу, діалогові технології, ділові 

ігри, фільм-аналіз та ін. 

8. Методи контролю 

 

Поточні опитування на практичних заняттях, оцінка якості виконання 

практичних, самостійних та індивідуальних завдань, підсумкова 

комплексна робота, реферативна робота, доповідь, презентація у форматі 

Power-Point, творчі завдання. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

К
Р

 1
 

К
Р

 2
 

Сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4 Самостій

на робота 



Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15   

20 

 

20 
400 

 

20 

 

15 

 

15 

 

20 

 

20 

 

20 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

20 

 

15 

 

20 

 

15 

 

20 

 

100    
Cамостійна робота  

   
25 25 25 25  40 400 

 

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 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

опорні конспекти лекцій; спеціальна література, яка представлена у 

бібліотеці університету та в мережі Інтернет; друковані періодичні видання; 

електронні видання та комп’ютерні методики; ілюстративний матеріал. 

     

11. Рекомендована література 

Базова 

1.Актуальные проблемы истории педагогики Запада (1871-1917). – М.: 

Просвещение, 1981. // Балл Г.О. Проблема додержання вимог наукової 

культури в дослідженнях гуманістично зорієнтованих освітніх процесів / 

Г.О. Балл Освіта і управління. – Т. 2. – К., 1997. – № 2. – С. 25-27.  

2. Берека В. Зарубіжний педагогічний досвід у галузі позашкільної освіти / В. 

Берека // Шлях освіти. – 2003. – № 4. – С.27-31.  

3. Боровикова О.Н., Дежникова Н.С., Ришар Е.Н. Зарубежная школа: 

авторский поиск, эксперименты, находки / О.Н. Боровикова, Н.С. 



Дежникова, Е.Н. Ришар. – М., 1993. 

4. Бейли А.А. Образование в новом веке / А.А. Бейли – М., 1998. – С. 34-49.  

5. Бим-Бад Б.М. Педагогические течения в начале века / Б.М. Бим-Бад. – М., 

1994.  

6. Малькова З.А., Вульфсон Б.Л.  – М.: Педагогика, 1981. 

7. Вендровская Р.Б. Американская школа глазами американцев / Р.Б. 

Вендровская // Педагогика. – 2000. – № 6. – С. 19-23. 

8. Веселова В.В. Традиционные и новые ценности в системе образования 

США / В.В. Веселова. – М., 1996. 

9. Волков К.Н. Современные методические разработки в педагогике США / 

К.Н. Волков. – М., 1977. 

10. Вульфсон Б.Л. Педагогическая мысль в современной Франции / Б.Л. 

Вульфсон. – М., 1983. 

11. Вульфсон Б.Л. Западноевропейское образовательное пространство ХХІ 

века. Прогностические модели // Педагогика. – 1994. – № 2. – С. 76-79. 

12.  Вульфсон Б.Л., Малькова З.А. Сравнительная педагогика / Б.Л. Вульфсон, 

З.А. Малькова. – М., Воронеж, 1996. – С. 206 - 277. 

 

Допоміжна 

13.Гоббл Ф. Третья сила: психология Абрахама Маслоу – новый взгляд на 

человека / Ф. Гоббл. – М.: Смысл, 1999. 

14.Джуринский А.Н. Зарубежная школа: Современное состояние и 

тенденции развития / Джуринский А.Н. – М.: Просвещение, 1993. 

15.Джуринский А.Н. Реформы зарубежной школы: надежды и 

действительность / А.Н. Джуринский. – М.: Знание, 1989. 

16.Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире: Учебное 

пособие / А.Н. Джуринский. – М.: Владос, 1999. 

17.Джуринский А.Н. Школа Франции. Традиции и реформы / А.Н. 

Джуринский. – М., 1981. 



18.Джуринский А.Н. Сравнительная педагогіка / А.Н. Джуринский. – М., 

1998. 

19.Дмитриев Г.Д. Критический анализ дидактической мысли в США Школа 

и общество. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. / Г.Д. 

Дмитриев. – М., 1981. 

20.Замацкин Ю.А. Личность в современной Америке / Ю.А. Замацкин. – М.: 

Мысль, 1980. 

21.История педагогики [Под ред. Шабаевой М.]. – М., 1981. 

22.Ищенко Н.П. Молодежь – активный субъект обновления современной 

циилизации // Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і 

методики: Матеріали міжнародної наук.-практ. Конференції / Н.П. Ищенко. 

– К., 1995. 

23.Калгрен Ф. Воспитание к свободе. Педагогика Рудольфа Штайнера. Из 

опыта международного движения вальдорфских школ / Ф. Калгрен. –М., 

1993. 

24.Кершенштейнер Г. О воспитании гражданственности / 

Г. Кершенштейнер. – СПб, 1911. 

25.Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка XX століття / В.П. Кравець. 

          Тернопіль, 1996. – С. 149-255. 

26.Красовицький М. Моральне виховання учнів у теорії і практиці 

американської школи (Досвід і проблеми) / М. Красовицький //Рідна школа. 

–1998. – № 4. – С. 29-52. 

27. Критика буржуазных теорий молодежи. – М.: Прогресс, 1982.  

28.Лай В. Школа действия / В. Лай. – М., 1911. 

29.Лапчинская В.П. Средняя образовательная школа современной Англии / 

В.П. Лапчинская. – М., 1977. 

30.Левченко Т.И. Современные дидактические концепции в образовании / 

Т.И. Левченко. – К.: МАУП, 1995. 

31.Левченко Т.І. Гуманістична етика і освіта сьогодення / Т.І. Левченко // 

Міжнародний семінар з гуманістичної психології і педагогіки. – Рівне, 1998. 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ «МОДЕЛІ І ТЕХНОЛОГІЇ  ДОШКІЛЬНОГО 

ВИХОВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ» 

 

 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

лишається лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче 

оволодіння матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над 

книгою. На лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання 

навчальної дисципліни, методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має 

на меті дослідження нових напрямків розвитку органічної хімії, а також 

нових концепції та нових матеріалів, що використовуються у народному 

господарстві. Наукова робота виконується самостійно під керівництвом 

викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна 

робота, яка виконується в позааудиторний час. 

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 



за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру 

виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи 

(навчального навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 

Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, 

цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних 

завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою 

навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, 

необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно 

самостійна, цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та 

практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою 

системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного 

забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми 

рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю 

засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної 

дисципліни за семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в 

університеті в письмовій формі шляхом написання контрольно-

екзаменаційних робіт. 



Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості 

виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної 

роботи та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах 

результатів цієї роботи під час поточного, змістовно-модульного 

(проміжного) та семестрового (підсумкового) контролю, з наступним 

переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною 

шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. 

Здійснюється під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна 

модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за 

певну навчальну діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного 

модуля – виконання та захист теоретичних завдань, тестових та 

розрахункових завдань, лабораторних робіт, виступи на семінарських та 

практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот 

студента протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами 

теоретичного та практичного матеріалу, передбаченого змістовним 

модулем, який завершується обов’язковим написанням змістовної 

модульної рейтингової контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового 
контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково 

проводиться з тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним 

планом передбачений залік та екзамен. 



2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для 

оцінювання результатів поточного та підсумкового контролю, 

встановлюються відповідно до критеріїв оцінювання теоретичної та 

практичної підготовки студента. Інформацію про розподіл балів та кількість 

змістовних модулів викладач зобов’язаний довести до відома студентів на 

початку вивчення навчальної дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним 

планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного 

контролю (ЗМРКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання 

контрольних завдань для перевірки фактичного матеріалу відповідних 

змістовних модулів та розв’язування задач. Письмово-усна форма 

змістовного модульного контролю (ЗМРКР) вводиться на підставі рішення 

кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. 

Завдання ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії 

оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до 

відома студентів перед проведенням ЗМРКР. 

Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. 

ЗМРКР проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість 

письмової компоненти становить одну академічну годину. Якщо 



запланована письмово-усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту 

лектор проводить після перевірки письмових завдань в час та місці, 

визначеному розкладом. Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР 

організують лектори, залучаючи викладачів, які проводять практичні, 

лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМРКР та отримав контрольне завдання, 

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту 

завдання. При виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим 

допоміжним матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час 

проведення ЗМРКР студентам забороняється в будь-якій формі 

обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати 

матеріали чи засоби, крім дозволених. Викладач зобов’язаний 

контролювати самостійність виконання студентом свого завдання та 

дотримання встановленого порядку проведення контрольного заходу. 

При виявленні викладачем порушення студентом встановленого 

порядку проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення 

контролю, не перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний 

запис та оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

ЗМРКР студента, який не з’явився на контрольний захід, 

оцінюється нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право 

написати її повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану 

роботу зменшується на 1/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж 

самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився на перше написання 



контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то 

штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не 

пізніше ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, 

він може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не 

пізніше, ніж на наступний робочий день після оголошення результатів 

перевірки цього завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та 

завідувач кафедри або визначений ним викладач зобов’язані розглянути 

апеляцію в присутності студента протягом двох робочих днів і прийняти 

остаточне рішення щодо оцінки контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може 

бути зменшена, а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду 

апеляції фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується 

підписами відповідних викладачів. Якщо студент не звернувся з апеляцією 

у встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці 

контрольного завдання, є остаточною. 

Форми контролю, умови рейтингової оцінки, критерії оцінювання 

Кожне лабораторне заняття органічної хімії починається експрес-

контролем, який проводиться у формі короткочасної (10 – 15 хв.) 

контрольної роботи, тестового машинного (комп’ютерного) чи 

безмашинного контролю. Цій формі контролю підлягає теоретичний 

матеріал з теми, що виноситься на кожне лабораторне заняття. Експрес-

контроль оцінюється максимально 5 балами. Теоретична відповідь на 

семінарській частині заняття оцінюється максимально 5 балами. За активну 



участь при виконанні лабораторної частини заняття студент може одержати 

максимально 10 балів. Сумарно за одне лабораторне заняття студент 

отримує 20 балів. У разі несвоєчасної (без поважних причин) здачі 

теоретичного і практичного завдання, студент може одержати максимально 

10 балів. Якщо ж завдання не виконуються взагалі, від загального рейтингу 

студента віднімається 10 балів за кожне невиконане завдання. Кожний 

змістовний модуль завершується написанням підсумкової ЗМРКР, яка 

максимально оцінюється у 20 балів. 

У підсумку за один кредит студент максимально може отримати 100 

балів. 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Сам.р 
ЗМРКР 

№1 
сума Т5 Т6 Т7 Сам.р 

ЗМРКР 

№2 
сума 

10/10 
10/10 

10/10 20 20 100 10/10 
10/10 

10/10 20 20 100 

 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

10 семестр – екзамен 

Поточний контроль, самостійна робота та виконання ЗМРКР 

Змістовий модуль № 3  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Сам.р 
ЗМРКР 

№3 
сума    

10 10 10 10 10 10 20 20 100    

Всього 300 балів 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів; 10/10 – теоретичні знання/практичні навички 

Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок 

У процесі оволодіння цим курсом студенти повинні знати основні теоретичні та 

прикладні питання фізіології вегетативної нервової системи, сучасні методи 



фізіологічних досліджень, основи лабораторного аналізу, морфо функціональних 

особливостей симпатичної та парасимпатичної іннервації різних органів, нейроефекторні 

синапси, особливості їх будови та функціонування, а також вміти проводити 

фізіологічний експеримент. Стосовно навчального предмету в системі вищої освіти такі 

рівні компетентності студентів, які інтерпретуються так: 

Теоретичні: 

Бали рівень Критерії 

10 відмінно 

Студент виявляє творчі здібності, на основі глибоких і 

міцних знань за власним бажанням розвиває свої 

обдарування і нахили, уміє самостійно здобувати і 

використовувати інформацію у нестандартних ситуаціях, 

аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї 

9 дуже добре 

Студент з незначними помилками виявляє гнучкі здібності, 

на основі глибоких і міцних знань за власним бажанням 

розвиває свої обдарування і нахили, уміє самостійно 

здобувати і використовувати інформацію у нестандартних 

ситуаціях, аналізувати її, виявляє власне ставлення до неї. 

8 

добре Студент самостійно і логічно відтворює навчальний 

матеріал і застосовує знання в нестандартних ситуаціях, 

уміє узагальнювати й систематизувати надану інформацію, 

виявляє розуміння основоположних фізіологічних теорій і 

фактів, уміє наводити приклади на підтвердження цього і 

робити висновки 

6 – 7 задовільно 

Студент відтворює навчальний матеріал за допомогою 

викладача й уміє описувати деякі фізіологічні об’єкти за 

певними ознаками 

5 достатньо 
Студент має фрагментарні уявлення з предмету самостійно 

частково відтворює навчальний матеріал. 

1 – 4 незадовільно 

Студент розрізняє деякі фізіологічні об’єкти і може 

розпізнати їх серед інших за зовнішніми ознаками (на 

побутовому рівні) 

0 – 1 неприйнятно Відсутні теоретичні знання і практичні навички 

Практичні: 

Бали рівень Критерії 

10 високий 

Студент виконує фізіологічний експеримент, раціонально 

використовуючи обладнання і реактиви; робить поетапні 

спостереження; складає звіт, що містить обґрунтовані 

висновки. Виконує експериментальні задачі за власним 

планом. 



8 – 9 достатній 
Студент самостійно виконує практичну роботу згідно з 

інструкцією; описує спостереження 

6 – 7 середній 

Студент складає приклади за допомогою викладача, 

самостійно виконує окремі фізіологічні досліди, 

дотримуючись інструкції; описує хід виконання дослідів 

5 початковий 

Студент знає правила безпеки під час проведення 

практичних робот; виконує найпростіші досліди під 

керівництвом викладача 

2 – 4 незадовільний 

Студент розпізнає деякі фізіологічні об’єкти і може 

розпізнати їх серед інших за зовнішніми ознаками (на 

побутовому рівні) 

0 – 1 неприйнятний 
Робота не виконана, у студента відсутні будь-які практичні 

навички. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

80 – 89 В дуже добре 

65 – 79 С добре 

55 – 64 D задовільно 

50 – 54 Е достатньо 

35 – 49 FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

Неприйнятно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Лекція 1 

ТЕМА: Теорії розвитку і виховання особистості в різних педагогічних 

системах. 

План 

1. Домінування різних концепцій виховання в педагогічних системах 

світу. Концепція рис особистості. Формування за допомогою 

культурного середовища образу самого себе, форми стосунків з 

оточуючими. 

2. Я-концепція як сукупність уявлень індивіда про себе в поєднанні з 

їх оцінкою. Представники Я-концепції Е. Еріксон, Б.Бернс, 

К.Роджерс, К.Хорні. 

3. Соціально-когнітивна теорія. Формування поведінки під впливом 

соціального оточення, соціальних і культурних чинників, обставин, 

прикладів. 

 

Література до лекції: 

1. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге 

XXI века / Б.Л. Вульфсон. – М. : Изд-во УРАО, 1999. – 208 с. 

2. Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире / А.Н. 

Джуринский. – М. : Изд-во открытого Российского университета, 

1999. – 200 с. 

3. Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України ; головний ред. 

В.К. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

4. Сухомлинська О.В. Зарубіжний педагогічний досвід в Україні в 20-і 

роки / О.В. Сухомлинська // Рідна шк. – 1992. – №2. – С. 3-7. 



 

1. Домінування різних концепцій виховання в педагогічних системах 

світу. Концепція рис особистості. Формування за допомогою 

культурного середовища образу самого себе, форми стосунків з 

оточуючими. 

Сучасні зарубіжні педагогічні виховні парадигми та концепції 

У процесі теоретичного обґрунтування й пояснення природи виховання 

виділяють три основні парадигми, що відображають певне відношення до 

соціальних і біологічних детермінантів. 

Парадигма соціального виховання (Бурдьє П., Капель Ж., Кро Л., 

Фурастьє Ж.) орієнтується на пріоритет соціуму у вихованні людини. Її 

прихильники пропонують коригувати спадковість за допомогою 

формування відповідного соціокультурного світу вихованця. Прихильники 

другої, біопсихологічної парадигми (Галь Р., Медичі А., Міаларє Г., Роджерс 

К., Фабр А.) визнають важливість взаємодії людини із соціокультурним 

світом і одночасно відстоюють незалежність індивіда від впливів 

останнього. 

Третя парадигма акцентує увагу на діалектичній взаємозалежності 

соціальної й біологічної, психологічної та спадкової складових у процесі 

виховання (Васильєва З.І., Новікова Л.І., Макаренко А.С., Сухомлинський 

В.А). 

Відповідно до філософської концепції, що визначає принципи й 

особливості виховання, виокремлюють наступні моделі виховання: 

• прагматична модель–навчання вихованців рішенню реальних 

життєвих проблем і досягнення успіху в житті, передача тільки корисних у 

житті, практико-орієнтованих знань, спрямованість виховання на 

індивідуальний саморозвиток вихованця (Монтень М., Спенсер Г., Дьюї Дж. 

та ін.); 

• соціетарна модель базується на певній системі цінностей, що 

притаманна даній соціальній групі чи суспільству. 

Всііншіцінностівизнаютьсяпомилковими. Наприклад, релігійна, 

комуністична, націоналістична модель; 

• гуманістична модель–організується на основі взаємодії, обліку 

особистісних і індивідуальних особливостей вихованця, прийняття його 

таким, який він є, створення атмосфери довіри, підтримки і захисту (Фромм 

З., Ясперс К., Роджерс К., Маслоу А. та ін.); 

• технократична модель – заснована на твердому управлінні й контролі 

вихованця, технологічній організації виховного процесу, його 

відтворюваності й одержанні бажаного результату насамперед у поведінці в 

різних соціальних ситуаціях. Виховання розуміється як формування типу 



поведінки вихованця за допомогою розробленої системи підкріплень 

(Скіннер В. та ін.); 

• антропоцентрична модель виховання спирається на розуміння 

сутності людини як відкритої системи, що постійно змінюється й 

оновлюється одночасно з постійнооновлюваним в процесі його активної 

діяльності навколишнім світом, а також на положення сутності виховання 

як створення середовища, максимально сприятливого для саморозвитку 

індивіда. Тобто процесс виховання людини не може бути обмежений 

нормами або орієнтований на ідеал, а отже, не може мати завершення. 

Досить лише програмувати процесс развиткуособистості – що потрібно 

зробити вихователеві, щоб зберегти людське в учневі й допомогти 

вихованцеві в процесі саморозвитку, проявах творчості, знаходженні 

духовного багатства, проявах індивідуальності. Процес виховання повинен 

будуватися так, щоб вихованець міг удосконалюватися у всьому 

різноманітті проявів людини. У рамках данного напряму можливі різні 

системи організації виховання – з позиції домінування біології, етики, 

психології, соціології, релігійної й культурної антропології в їхньому 

взаємозв’язку; 

• вільне виховання–це варіант демократичного стилю виховання, що 

направлене на формування інтересів у вихованців і створення умов для 

вільного виборуспособів їхнього задоволення, а також цінностей життя. 

Провідною метою такого виховання є навчання й приучення вихованця бути 

вільним і відповідати за своє життя, за вибір духовних цінностей. 

Прихильники данного напряму спираються на ідею, що людську сутність 

індивіда становить здійснений ним вибір, а вільний вибір невіддільний 

відрозвитку критичного мислення та від оцінки ролі соціально-економічних 

структур як факторів життєдіяльності, відвідповідальної активності у 

визначенні способів керування собою, своїми емоціями, поведінкою, 

характером людських відносин у суспільстві. Тому вихователь покликаний 

допомогти вихованцю зрозуміти себе, усвідомити свої потреби й потреби 

оточуючих людей та вміти їх погоджувати в конкретних 

життєвихобставинах. Виховання при цьому допомагає природі дитини або 

дорослої людини, усуваючи шкідливі впливи, забезпечувати природний 

розвиток. Завдання такого виховання – привести в гармонію дію цих сил; 

• ідеалістична модель–виховання як створення для вихованця такого 

середовища, завдяки якому закладені в душі вічні й незмінні ідеї 

сформували б повноціннуособистість (Платон, Мор Т., Кампанелла Т., 

Песталоцці Й. та ін). 

До основних сучасних педагогічних виховних концепцій, що 

спираються на відповідні філософські, відносять: 

• прагматизм (від грец. справа) – філососько-педагогічний напрям, що 

сприяє зближенню виховання з життям, досягненню цілей виховання в 

практичній діяльності. Засновники прагматичної філософії Ч. Пірс (1839-



1914 рр.) і У. Джемс (1842-1910 рр.) претендували на створення нової 

філософії, що має стояти поза ідеалізмом і матеріалізмом. Ідеї ранніх 

прагматистів розвивав американський філософ і педагог Дж. Дьюї (1859-

1952 рр.), який систематизував їх і назвав інструменталізмом; 

• неопозитивізм – напрям, спрямований на осмислення комплексу 

явищ, зумовлених науково-технічною революцією. Зародившись у надрах 

класичного позитивізму на етичних ідеях Платона, Арістотеля, Юма, Канта, 

новий напрям поступово зміцнів, набувши значного поширення на Заході. 

Нинішній педагогічний неопозитивізм найчастіше іменують „новим 

гуманізмом”. Щодо деяких його напрямів також вживають термін 

„сцієнтизм” (від англ. Sciense – наука). Найвизначніші представники нового 

гуманізму і сцієнтизму – П. Херс, Дж. Вільсон, Р.С. Пітерс, А. Харріс, М. 

Уорнок, Л. Кольберг та ін. Основні положення педагогіки неопозитивізму 

ґрунтаються на переконаннях, що виховання має бути очищене від 

світоглядних ідей, оскільки соціальне життя в умовах науково-технічного 

прогресу є потребою в „раціональному мисленні”, а не в ідеології; повна 

гуманізація системи виховання означає, що прихильники нового гуманізму 

вважають основним засобом утвердження в усіх сферах життя суспільства 

справедливості як вищого принципу стосунків між людьми. Прихильники 

сцієнтизму керуються не почутгями, а логікою і переконаннями. Вони 

стверджують, що лише за допомогою раціонального мислення як головного 

критерію зрілості особистості вона зможе виявити здатність до 

самореалізації, спілкування з іншими членами суспільства. Людина сама 

програмує свій розвиток, що впливає на її соціальний досвід. Тому у 

вихованні головну увагу слід приділяти розвиткові людського «Я». 

• екзистенціалізм (від лат. еxistentia – існування) – філософський 

напрям, який вищою цінністю світу визнає особистість. Найяскравіші 

представники сучасної екзистенціалістської педагогіки – Дж. Кнеллер, К. 

Гоулд, Е. Брейзах (США), У. Баррет (Велика Британія), М. Марсель 

(Франція), О. фон Больнов (Німеччина), Т. Морита (Японія), А. Фалліко 

(Італія). Екзистенціалісти дотримуються думки, що самобутності 

особистості особливо шкодить колектив, який перетворює людину на 

„стадну тварину”, нівелює і пригнічуєїї „Я”; існування власного „Я” людини 

передує її сутності і творить її; кожна особистість – неповторна, унікальна, 

особлива, а кожна людина – носій своєї моральності; 

• неотомізм – релігійне філософське вчення, що дістало назву на честь 

католицького богослова Фоми Аквінського (1225-274 рр.). Розгорнутий 

виклад педагогічної концепції сучасного неотомізму належить відомому 

французькому філософу Ж. Марітену. Видатні представники католицької 

педагогіки – У. Каннінгам, У. Макгакен (США), М. Казотті, М. Стефаніні 

(Італія), В. фон Ловених (Німеччина), Р. Лівігстон (Велика Британія), Е. 

Жільсон (Франція). Неотомісти визнають існування об’єктивної реальності, 

але ставлять цю реальність у залежність від волі Бога. Світ є втілення 

«Божественного Розуму», а теологія – вищий ступінь пізнання. Сутність 

світу, за твердженням неотомістів, незбагненна для науки. Тому пізнавати її 



можна лише, наближаючись до Бога, «надрозумом». Науці доступний тіль-

ки той матеріальний світ, що оточує людину. Тому потрібно 

вдосконалювати «справжню освіту», залучаючи молодь до культури на 

основі релігійних цінностей, у вихованні віри в Бога, що наближає людину 

до вищого вияву його розуму; 

• біхевіоризм (від англ. behavior – поведінка) – психолого-педагогічна 

концепція технократичного виховання. Засновник класичного біхевіоризму 

– видатний американський філософ і психолог Дж. Уотсон. Необіхевіористи 

– Б. Скіннер, К. Халл, Е. Толмен, С. Прессі та ін. З погляду біхевіоризму, 

технократичне виховання ґрунтується на новітніх досягненнях науки про 

людину, використанні сучасних методів дослідження її інтересів, потреб, 

здібностей, чинників, що детермінують поведінку. 

• У сучасних умовах значного поширення набуває концепція 

полікультурного виховання. Вона передбачає адаптацію людини до 

різноманітних цінностей у ситуації існування безлічі різних культур, 

взаємодію між людьми з різними традиціями, орієнтацію на діалог культур, 

відмову від культурно-освітньої монополії відносно інших націй і народів. 

Реалізація її ідей спрямована на створення такої атмосфери, живучи в якій 

будь-яка людина почувала б себе не тільки сином своєї батьківщини, але й 

громадянином всесвіту, розуміла і поважала, зберігала не тільки культуру 

свого народу, а й культури інших народів, а отже, поважала право іншої 

особистості на вільний культурний розвиток. 

Поняття «соціалізація особистості» та «соціальне виховання». 

Під соціалізацією розуміють процес соціального розвитку людини під 

впливом усієї сукупності факторів соціального життя, процес засвоєння 

людиною соціальних ролей, норм поведінки у суспільстві. 

Соціалізація відповідно до мети, змісту, засобів і технологій являє 

собою складний процес взаємодії людини з різними факторами, починаючи 

від природи й закінчуючи собою. Соціалізацію здійснюють суспільство в 

цілому та держава зокрема, що покликані постійно в різних формах і на 

різних рівнях здійснювати регулювання вказаної взаємодії. При цьому 

педагогічна взагалі й соціально-педагогічна діяльність зокрема виступають 

як найважливіший компонент процесу включення різних поколінь 

суспільства, його соціальних прошарків й індивідів у систему соціальних 

цінностей і ролей, систему суспільних відносин в цілому. І це не випадково. 

Кожне суспільство й держава прагнуть сформувати певні соціальні типи 

особистості, що визначаються віковими і соціальними групами відповідно з 

соціальними ідеалами та рівнем культури. Тому ними здійснюється процес 

соціалізації особистості з допомогою проведения її через різні види 

(правова, економічна, виробнича, політична тощо) і рівні (елементарний, 

середній та ін.) культури. 



Соціалізація – довготривалий, багатогранний, неперервний процес 

інтегративної властивості: будь-яке суспільство і держава формують 

систему суспільних відносин, виробляють принципи матeріальних і 

духовних цінностей, за допомогою яких і здійснюють регуляцію цих 

відносин, вплив на своїх громадян і молодь у процесі їхнього становлення й 

виховання. Держава зацікавлена у тому, щоб громадяни їх прийняли, 

засвоїли і керувалися ними у своїй життєдіяльності, адже цим визначається 

її соціальна стабільність, динамічність економіки, історична перспектива 

суспільства. У свою чергу, особистість також зацікавлена в цьому, оскільки 

створюються умови для її розвитку і самореалізації, що задовольняє 

ключові потреби людської природи. 

Соціалізація – безупинний процес, який триває протягом усього життя і 

подiляється на три етапи: адаптацiю, iнтерiоризацiю, iнтеграцiю, кожний з 

яких вирiшує певнi завдання. 

Розрізняють кілька видів соціалізації: стихійну (відбувається внаслідок 

впливу на особистість різноманітних, спеціально не створюваних обставин 

суспільного житгя); відносно спрямовану (має на меті створення в 

суспільстві певних економічних, законодавчих та інших передумов, які 

впливають на розвиток та життєвий шлях особистості); соціально 

контрольовану (це процес спеціально організованої передачі соціального 

досвіду особистості та розвитку її потенційних можливостей, що 

здійснюється в різних державних і недержавних організаціях (школа, 

позашкільні заклади, дитячі та молодіжні організації та ін.). 

Соціалізація особистості залежить від величезної кількості різноманітних 

умов, що з різною інтенсивністю впливають на її розвиток. Ці умови 

називаються факторами соціалізації. Останні умовно можна об’єднати в 

чотири групи. Перша – мегафактори (мега – дуже великий, загальний) – 

космос, планета, світ, – що певною мірою через різні групи факторів 

впливають на соціалізацію всіх жителів планети Земля. Друга – 

макрофактори (макро – великий) – країна, етнос, суспільство, держава, – що 

впливають на соціалізацію всіх, хто проживає в певних країнах. Третя – 

мезофактори (мезо – середній, проміжний) – умови соціалізації великих 

груп людей, класифікованих: за місцевістю і типом поселення, де вони 

мешкають (регіон, місто, селище, село); за належністю до аудиторії тих чи 

інших, мереж масової комунікацїї (радіо, телебачення і т. п.); за належністю 

до певних субкультур. Мезофактори впливають на соціалізацію як прямо, 

так і опосередковано через четверту групу – мікрофактори. До них належать 

сім’я, сусіди, групи однолітків, державні, релігійні та приватні організації, 

мікросоціум. 

Соціалізація поділяється на три основні етапи: 



• дотрудовий – період життя людини до початку трудової діяльності, 

здобуття освіти і професії; 

• трудовий – зріла, свідома діяльність людини на благо своє та 

суспільства; 

• післятрудовий – переважно, пасивний спосіб життєдіяльності 

(пенсіонери, 

• тощо). 

А.В. Петровський виокремлює три фази соцiального розвитку особистостi 

людини до включення її в трудову дiяльність: 

• вік дитинства – адаптацiя iндивiда (оволодiния нормами соцiального 

життя); 

• пiдлiтковий вік – iндивiдуалiзацiя (потреба iндивiда в максимальнiй 

персоналiзацiї, прагнення „бути особистістю”); 

• юнацький вік – iнтeгpaцiя (набуття рис i властивостей особистостi, що 

вiдповiдають потребам групового i власного розвитку). 

Однiєю з основних функцiй соцiалiзацiї є розвиток особистостей, 

здатних передавати свою духовнicть iншим. Отримані знання і набутi 

особистicнi якостi та сутності є не лише iндивiдуальним, а й суспiльним 

надбанням. 

Виховання являє собою частину процесу соцiалiзацiї i розглядається як 

цiлеспрямована i свiдомо контрольована соцiалiзацiя (сiмейне, шкiльне, 

релiгiйне виховання). Це своєрiдний механiзм прискорення процесу 

соцiалiзацiї. За допомогою виховання долаються або послаблюються 

негативнi наслiдки соцiалiзацiї, їй надається гуманicтична орiєнтацiя. 

Як інструмент прискорення і коригування соціалізації виховання 

ґрунтується на загальних принципах, до яких належать: 

• гуманізм – припускає визнання самооцінки особистості, створення 

умов для її гармонійного саморозвитку та реалізації внутрішньої і 

зовнішньої свободи; 

• культуродоцільність – потребує створення такого соціокультурного 

середовища розвитку особистості, в якому виявлялася б органічна 

єдність можливостей народної культури (мови, мистецтва, релігії, 

побуту тощо) і досягнень світової цивілізації; 

• природодоцільність – означає ставлення до людини як частини 

природи і створення для її розвитку відповідного біологічного, 

психологічного та екологічного середовища; 

• цілісність – зумовлює єдність соціально-морального, 

загальнокультурного й професійного розвитку особистості, орієнтує 



на творчість, самобутність, індивідуальність кожної людини і 

спрямований на інтеграцію діяльності всіх соціальних інститутів; 

• неперервність – забезпечує послідовність і наступність у розвитку 

особистості та передбачає варіативність, динамічність змін у 

соціально-педагогічній системі відповідно до вимог сьогодення і 

прогнозу на майбутнє.  

Соціальне виховання– цілеспрямовано керований процес соціального 

розвитку, соціального формування особистості: допомога людині в 

засвоєнні та прийнятті нею моральних норм, що склалися в сім’ї та 

суспільстві, прийнятті правових, економічних, громадянських і побутових 

відносин; цілеспрямоване виховання людини з урахуванням її собистісно-

соціальних проблем і відповідно до соціальних потреб середовища, що її 

оточує в процесі життєдіяльності. 

Соціальне вихованяя здійснюється в ході участі особистості в різних, 

відносно автономних сферах життєдіяльності: освіта, набуття соціального 

досвіду, індивідуальна допомога одне одному. 

Соціальне виховання забезпечується суспільством і державою в 

організаціях, що спеціально створюються для його здійснення (школа, 

мережа позашкільних закладів, дитячі та молодіжні організації), а також 

там, де виховання не вважається провідною функцією (армія, виробництво, 

громадські об’єднання). Роль держави в оргaнізації соціального виховання 

полягає не тільки у створенні його інфраструктури, а й у формулюванні 

завдань соціального виховання, закріплених у державних програмах та 

документах (наприклад, Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ 

столітті, Національна прогpама „Діти України” тощо), визначенні його 

структури та змісту. Провідним завданням соціального виховання в 

кожному суспільстві є створення оптимальних умов для повноцінного 

розвитку особистості. 

Здійснення соціалізації молоді, що належить до провідної функції 

школи, відбувається в надзвичайно складних і суперечливих умовах, для 

яких характерна одночасно як глобалізація, інтернаціоналізація різних сфер 

матеріального і духовного життя людства, так і локалізація, загострення 

протиріч, поглиблення розбіжностей між різними країнами та 

геополітичними регіонами. 

Відмова від старої комуністичної концепції у вихованніне призвела 

автоматичнодо появи нової,швидше, можнастверджувати прокризу освіти й 

вихованняв країні.Їїпрояв полягаєу припиненні більшістюшкіл і 

позашкільних установ цілеспрямовано займатися виховною роботою з 

дітьмитапідлітками. Багато суспільних дитячих і молодіжних організацій 

теж пересталиіснувати. Молодь виявилася в моральному вакуумі, 



дезорієнтована, позбавленавизначальних життєвих 

ідей.Ситуаціяускладнюєтьсянепростою соціально-культурною 

обстановкоюі агресивним середовищем, де одне зпровідних місцьпосідають 

засоби масової інформації, шоу-культура й сама молодіжна субкультура з 

численними неформальними об’єднаннями, захопленнями,щограничать із 

психічними епідеміями.Доостанніхможна віднести масове паління 

тютюнутаспоживання пива. Сім’яі сімейне виховання теж перебувають у 

кризі й найчастіше нев змозівирішити ці болючі питання. Таким чином, 

всізазначеніфактори виховання (родина, школа, вулиця) виявилися нездатні 

ефективно виконувати свої функції. 

Ні педагогічна теорія, ні практика не знайшли поки досить прийнятних 

і обґрунтованих підходів, концепцій виховання в країні. Наслідком 

загальної кризи в країні, та й у світі взагалі,у її системіосвіти, вихованнястав 

ріст (вибух!) бездоглядності неповнолітніх, посилення злочинності серед 

молоді, алкоголізм, наркоманія, дитяча проституція, молодіжний вандалізм 

та інші відхилення в поведінці. І цевідбуваєтьсяна тлі досить 

тривожноїситуаціїу вихованні в усьому світі, у тому числі в розвинених 

країнах, до яких ми себе зараховуємо й/або хочемо належати. 

3.Соціально-когнітивна теорія. Формування поведінки під 

впливом соціального оточення, соціальних і культурних 

чинників, обставин, прикладів. 

Одним із найвизначніших психологів сучасності є американський 

учений Альберт Бандура (1925). На відміну від радикальних біхевіористів 

він вважає, що особистість формують такі чинники: поведінка людини, її 

індивідуальні характеристики (особливо важливу роль тут грає мислення) та 

вплив навколишнього середовища. Слід зазначити, що у теорії Бандури 

велика увага надається здатності людини мислити та пізнавати і набагато 

менша факторам навколишнього середовища. 

Людська поведінка, згідно соціально-когнітивної теорії, здебільшого 

засвоюється шляхом опанування певних патернів (зразків). На підставі 

численних досліджень учений прийшов до висновку, що людям не завжди 

потрібний для научіння власний досвід, вони можуть учитися і на чужому 

досвіді. Научіння способом спостереження необхідне в таких ситуаціях, 

коли власні помилки можуть призвести до досить неприємних або навіть 

фатальних наслідків. За допомогою вербальних і образних репрезентацій 

особистість аналізує, моделює і зберігає чужий досвід так, щоб він міг 

служити орієнтиром для майбутньої поведінки. 

Бандура виявив, що в якості зразка для наслідування, ми вибираємо 

людей своєї статі і приблизно того ж віку, які з успіхом вирішують 

проблеми, аналогічні тим, що встають перед нами. Було помічено, що ми 

більш схильні імітувати поведінку тих людей, з якими контактуємо частіше. 

Особливу роль у формуванні зразків поведінки відіграють засоби масової 



інформації, які поширюють символічні моделі в широкому соціальному 

просторі. 

Дослідження показали, що діти, як правило, імітують спочатку 

дорослих, а згодом тих одноліток, чия поведінка призвела до успіху. 

Бандура також виявив, що діти іноді імітують навіть ту поведінку, яка не 

мала успішного наслідку, тобто вони засвоюють нові моделі поведінки "про 

всяк випадок". Діти легко імітують також і агресивну поведінку. Так, батьки 

агресивних підлітків є для них зразком такої поведінки, заохочуючи їх до 

проявів агресії поза домівкою. Дослідження Бандурою причин агресивності 

в сім'ї продемонстрували роль імітації у формуванні певних моделей 

поведінки у дітей. При цьому, вчений прийшов до висновку про те, що 

разові підкріплення ефективніші (в усякому разі для розвитку агресії), ніж 

постійні. 

У соціально-когнітивній теорії передбачається, що научіння 

відбувається лише тоді, коли включаються детермінанти регуляції індивід 

ної поведінки у формі двох видів підкріплень - "непрямого (зовнішнього) 

підкріплення" і "самопідкріплення". Непряме підкріплення виникає тоді, 

коли поведінка обраної "моделі" є ефективною. Тобто, якщо поведінка 

обраної "моделі" нагороджується, а не карається, то її дії доцільно 

імітувати. Самопідкріплення у соціально-когнітивній теорії означає, що 

особистість сама себе заохочує і винагороджує, і цей процес вона здатна 

контролювати. Самопідкріплення особистість використовує кожного разу, 

досягаючи встановленої нею норми поведінки. Системи самопідкріплення 

засвоюються, на думку Бандури, на основі принципів научіння, ідентичних 

тим, які відповідають за засвоєння інших типів поведінки. Вченим було 

сформульовано висновок про те, що значну роль у соціальному научінні 

людини грають когнітивні процеси. 

Бандура звернув увагу на два важливі чинники навколишнього 

середовища, яким теоретики інших напрямів не надають належної уваги, - 

це випадкові зустрічі і випадкові події. Вчений вважає, що деякі 

незаплановані і несподівані події та зустрічі мають вирішальне значення для 

нашого життя. 

Важливе місце у роботах Бандури мають поняття "саморегуляція", 

"самоконтроль" і "самоефективність". Здатності до саморегуляції 

відводиться провідна роль у научінні й організації поведінки особистості. 

Виділяються три компоненти саморегуляції поведінки: самоспостереження, 

самооцінка і самозвіт. Соціально-когнітивна теорія виділяє п'ять основних 

програмних рівнів процесу самоконтролю: визначення форми поведінки, на 

яку необхідно впливати, збір основних даних, розробку програми, 

виконання програми, оцінку і висновок. 

Самоефективність особистості - це усвідомлена здатність людини 

впоратись із специфічними і складними ситуаціями. Дослідження Бандури 

показали, що людська поведінка мотивується і регулюється відчуттям своєї 

адекватності внутрішнім стандартам. На думку вченого, наша діяльність, як 

правило, більш успішна, коли ми маємо достатню впевненість у своїй 



спроможності її виконати. Люди з високою оцінкою власної ефективності 

легше контролюють свою поведінку і дії оточуючих, успішніші в кар'єрі й 

спілкуванні. Люди з низькою оцінкою особистої ефективності навпаки, 

пасивні, не можуть долати перешкоди і впливати на оточуючих. 

У соціально-когнітивній теорії передбачається, що розвиток само-

ефективності особистості забезпечується за допомогою формування 

когнітивних умінь будувати свою поведінку, здійснювати вербальне 

самонавіювання, пластично входити в стан фізичного або емоційного 

піднесення, що й забезпечує успіх діяльності. 

Бандура також є автором психотерапевтичного методу, що отримав 

назву "Систематична десенсибілізація". Суть його в тому, що люди 

спостерігають за поведінкою "моделі" в таких ситуаціях, які здаються їм 

небезпечними, такими, що викликають стан напруги, тривоги (наприклад, у 

закритому приміщенні, у присутності змії, злого собаки тощо). Успішна 

діяльність "моделі" викликає прагнення імітувати0 поведінку і поступово 

знімає напругу у клієнта. Ці методи широко використовуються не лише в 

освіті та медицині, але й у бізнесі, допомагаючи людині адаптуватись до 

складних виробничих ситуацій. 

 

 

 

 

 

Лекція 2 

Тема: Особливості систем дошкільної освіти в різних країнах світу та 

різноманіття типів дитячих закладів цих країн 
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Кожна національна система дошкільної освіти має свої особливості та 

власний передовий досвід. Розглянемо провідні країни.  

Болгарія. Систему суспільного дошкільного виховання в Болгарії було 

сформовано після Другої світової війни. До неї належать дитячі садки (повного 

дня, цілорічні, сезонні, цілодобові), ясла, ясла-садки з денним і напівденним 

перебуванням дітей (садки при школах). Дошкільні заклади відвідують майже 

всі діти. Існує державна програма виховання дітей дошкільного віку. Значну 



увагу в дошкільних закладах зосереджують на фізичному вихованні (спортивні 

свята, навчання плавання, загартування). Для системи суспільного дошкільного 

виховання Болгарії характерні: – широка мережа дошкільних закладів, 

наявність спеціальних норм їх проектування і будівництва; – державний 

характер системи дошкільного виховання і підготовки педагогічних кадрів; – 

визнання дошкільного виховання частиною системи народної освіти, її 

первинною ланкою; – державна програма виховання дітей в дошкільних 

закладах. На сучасному етапі триває реформування суспільного дошкільного 

виховання, як і всієї системи народної освіти.  

Велика Британія. Тривалий час у Великобританії функціонували заклади 

суспільного догляду дітей із небагатих сімей. Нині вони трансформувалися в 

сучасні типи дошкільних закладів, які забезпечують диференційований підхід 

до виховання дітей. Формування і розвиток системи дошкільного виховання 

відбувалося під впливом ідей Ф. Фребеля, М. Монтессорі, Р. Штейнера, Ж. 

Шаже, Дж. Брунера. Дошкільних закладів у країні недостатньо для 

забезпечення доглядом усіх дітей до вступу до школи, навчання в якій 

починається з 5-ти років. Основними їх типами є муніципальні та приватні 

денні ясла, ясельні школи, ясельні класи, ігрові групи, клуби матері і дитини, 

групи «можливостей». За змістом роботи їх можна об'єднати в три групи: – 

денні ясла, які забезпечують догляд за дітьми; – ясельні класи і школи, що 

працюють як заклади інтелектуального розвитку дітей, підготовки їх до школи; 

– ігрові групи, клуби матері та дитини, групи «можливостей». Муніципальні 

денні ясла відкривають місцеві органи влади для дітей віком від кількох місяців 

до 4-х — 5-ти років. Працюють вони протягом року з 8 до 18-ої години. 

Призначені для виховання дітей батьків з невисоким рівнем доходів. Приватні 

денні ясла створюють різні приватні особи, організації, благодійні товариства, 

релігійні організації тощо. До них належать церковно-общинні денні ясла; ясла, 

які відкривають для дітей своїх працівників фабрики, компанії, корпорації, 

банки; комерційні ясла; кооперативні ясла; ясла психолого-педагогічного 

профілю при науково-дослідних центрах, їх метою є надання матерям, які 

мають малих дітей, кількох годин вільного часу на день. У країні є багато 

приватних вихователів, які за бажанням батьків працюють із дітьми від 

народження до 5-ти років протягом усього робочого дня. Особливо популярні 

безкоштовні муніципальні ясельні школи і класи для дітей 3-х — 5-ти років. 

Переваги мають ясельні центри — своєрідні об'єднання денних і ясельних шкіл, 

проте їх небагато. При початкових школах часто організовують ясельні центри, 

які займаються розумовим, фізичним, моральним, естетичним, трудовим 

розвитком дітей, формуванням їхніх індивідуальностей. Організовують їх 

батьки. Як правило, ясельні центри забезпечують найвищий рівень всебічного 

виховання. Найпоширенішим типом дошкільних закладів є ігрові групи, 

об'єднані в Асоціацію дошкільних ігрових груп. Фінансуються вони частково з 

державного бюджету, за рахунок благодійних внесків, а найбільше – батьками 

дітей. У них виховується до 70 відсотків дітей віком 2 – 3 років. Групи 

налічують від 6 до 40 дітей, працюють 2 – 3 години від двох до п'яти днів на 

тиждень. Керівники ігрових груп (часто ними є матері вихованців групи) 



обов'язково повинні мати спеціальну психолого-педагогічну підготовку. 

Лікарняні ігрові групи призначені для виховання дітей, які перебувають на 

лікуванні. «Групи можливостей» мають на меті виховання дітей з відхиленнями 

в розвитку. Працюють вони за зразком ігрових груп, однак у їхньому складі 

значно менше дітей. На заняттях використовують спеціальний ігровий і 

навчальний матеріал. Клуби матері та дитини передбачають обов'язкову 

присутність матерів протягом усього перебування дітей у групі, робота якої 

мало чим відрізняється від роботи ігрової групи. Оскільки англійська система 

освіти передбачає отримання дозволу на прийом три-чотирирічних дітей до 

початкової школи, органи освіти організовують підготовчі класи (групи) для 

п'ятирічних дітей. Різноманітність типів дошкільних закладів і програм 

відображає особливість концепції дошкільного виховання у Великобританії: 

дитина є активним суб'єктом пізнання навколишнього середовища. Тому 

виховання має на меті розвиток індивідуальності дитини, її самостійності в 

оволодінні різними видами діяльності. Програми виховання і навчання дітей 

спрямовані на цілісне бачення особистості дитини, орієнтують на використання 

мотиваційних чинників до навчання, розвиток ініціативи. У дошкільних 

закладах на одного дорослого припадає не більше трьох малюків і п'яти дітей 

від 3-х до 5-ти років. Для полегшення адаптації до дитячого садка дитина в 

перші дні відвідує його разом з мамою. 

 Данія. Найпоширенішими типами закладів суспільного дошкільного 

виховання Данії є денні ясла, садки, ясла-садки, ігрові майданчики та 

цілодобові дошкільні заклади, призначені для виховання і лікування дітей із 

проблемами фізичного й психічного розвитку, надання їм психолого-

педагогічної допомоги і здійснення корекції вад. Педагогічний персонал 

отримує трирічну підготовку з психології, фізіології, педагогіки. Кожен п'ятий 

працівник датських дошкільних закладів – чоловік. У Данії функціонує центр 

Міжнародної Монтессорі-асоціації. Ізраїль. Дитячі садки в Ізраїлі перебувають 

на утриманні муніципалітетів, релігійних і жіночих організацій. Працюють 

цілорічно, за винятком невеликих канікул у серпні. Діють платні приватні садки 

і групи по 5 – 10 дітей раннього (з 3-х місяців) і дошкільного віку. Відкриття 

приватних дитячих садків дозволяється лише фахівцям з педагогічною освітою. 

Як і муніципальні, приватні дитячі садки контролюються міністерством освіти. 

Усі діти обов'язково мають відвідувати старшу групу в дитячому садку, яка 

безплатно готує їх до школи. Вони опановують різні види художньої діяльності, 

слухають оповідання і казки, вчаться читати і рахувати, працюють з 

комп'ютером, ознайомлюються з народними традиціями.  

Китай. Дошкільні заклади в Китаї великі (270 вихованців і 60 педагогів та 

обслуговуючого персоналу). Групи нараховують 25 – 26 дітей переважно 

денного перебування, 5% груп дошкільних закладів – цілодобові, з яких батьки 

забирають дітей у середу і суботу. Вихователі та їхні помічники мають бути 

різного віку, вміти чітко організовувати поведінку дітей, не надавати багато 

часу на вільну діяльність, виховувати звичку до порядку, прищеплювати 

навички колективного життя, уникаючи покарань, виховувати працелюбність, 

наполегливість, відповідальність перед батьками, вихователями, однолітками, 



країною. Патріотичне виховання є основою навчально-виховного процесу. 

Значна увага приділяється розвитку музичних здібностей.  

Німеччина. Традиції суспільного дошкільного виховання в Німеччині є 

одними з найдавніших. З 1957 р. діє закон про вільне відвідування дитячих 

садків, 20% з яких утримує держава, 80% належать церковним общинам, 

профспілкам, німецькому Червоному Хресту, службі молоді, іншим 

благодійним товариствам. Батьки оплачують 50% утримання дітей, інші 

витрати відшкодовує власник дошкільного закладу. У Німеччині існують такі 

типи дошкільних закладів:  дитячі садки з повним або неповним днем, 

призначені для дітей 3-х — 6-ти років;  одногрупові дошкільні заклади 

(переважно для старших дошкільників);  пришкільні групи (для п'ятирічних 

дітей);  підготовчі класи основної школи. У них виховують і навчають 

п'ятирічних дітей;  цілодобові інтернати для здорових дітей віком від 3-х до 6-

ти років;  інтернати для дітей із проблемами здоров'я і розвитку;  материнські 

центри. У них матері разом з дітьми займаються цікавою і корисною 

діяльністю, спілкуються між собою та зі спеціалістами з педагогіки і 

психології. Головні концептуальні засади виховання дітей реалізуються у 

дитячих садках вільного і відкритого типів. Найпоширеніший тип вільного 

дитячого садка — штейнерівські дитячі садки і дитячі садки Монтессорі. 

Відкритий дитячий садок організовано на ситуативно-орієнтованій концепції 

дошкільного виховання, для якої характерні: відкрите планування з участю 

дітей; навчання на базі реальних життєвих зв'язків; єдність гри і навчання; 

різновікова організація життя та діяльності; зв'язок із громадськістю; 

співробітництво батьків і дошкільного закладу. Вихователь повинен бути 

здатним до систематичних і тривалих спостережень, аналізу результатів 

педагогічної діяльності, прогнозування.  

Польща. Систему дошкільного виховання у Польщі утворюють дитячі 

садки, ясла-садки з повним (міста) та неповним (сільська місцевість) днем 

перебування дітей. Діють також цілодобові двотижневі ясла-садки і тимчасові 

дитячі садки типу сімейних мікросадків, розташовані у квартирах 

багатоквартирних будинків.  

США. На розвиток американської системи дошкільного виховання 

вплинула реалізація програми “Хад Старт” (1965), яка передбачала збільшення 

асигнувань на створення дошкільних закладів (передусім для дітей із 

малозабезпечених сімей). Якщо у 1965 р. дитячі садки відвідували 10% трьох-

чотирьохрічних дітей, то у 1985 р. – 40%, а 5 – 6-річних дітей – 96%. Нині 

відвідування дошкільних навчальних закладів є нормою підготовки до школи. 

Потреби сімей спричинилися до формування різноманітних типів закладів 

дошкільної освіти: – групи дітей 4-х – 5-ти років при школах. Ці державні 

дитячі садки працюють 2—3 години зранку, дбаючи передусім про 

інтелектуальний розвиток дитини; – школи-ясла для дітей раннього віку (з 3-х 

років). Окремі з них діють при наукових центрах і педагогічних коледжах, 

використовуючи програми розвиваючого навчання; – приватні центри. 

Функціонують протягом дня переважно при підприємствах і організаціях для 

дітей робітників і службовців. Кожен штат США має свої освітні стандарти, а 



кожен заклад працює за власною програмою. У звичайних групах займається 1 

– 2 дошкільняток із проблемами розвитку. З ними працюють спеціальний 

педагог на основі індивідуальної програми і вихователь, чиї повноваження 

поширюються на всю групу. Неповноспроможні діти беруть участь у спільному 

житті групи, за необхідності їм надають відповідну допомогу. Спільна 

діяльність зі здоровими дітьми має сприяти розвитку їхніх умінь. Як правило, 

це забезпечує позитивні результати як для неповноспроможних дітей, так і для 

їхніх здорових однолітків. Діти вчаться жити в інтегрованому суспільстві, з 

дитинства здобуваючи соціально-комунікативний досвід, виховуючи в собі 

милосердя і гуманність. Концепція дошкільного виховання у США полягає у 

розвитку особистості дитини через набуття нею досвіду. Значна увага 

приділяється розвитку дитячої творчості та обдарованості. У процесі залучення 

до мистецтва у дітей розвивають здатність до спілкування. Приміщення 

групової кімнати, як правило, поділене на зони (куточки) для організації різних 

видів діяльності: центр соціодрами (сюжетно-рольової гри), лялькового театру, 

мистецтва, кулінарії, науково-математичний центр, куточок будівництва і 

конструювання тощо. Це створює умови для самостійної роботи дітей за їхнім 

бажанням. Система дошкільного виховання вчить дитину бути вільною, 

незалежною особистістю. При цьому йдеться про рівність можливостей, а не 

рівність здібностей, що потребує створення у процесі навчання та виховання 

умов для врівноваження свободи і порядку, вимогливості й поблажливості 

щодо кожної дитини.  

Туреччина. Певною мірою на дошкільне виховання впливають 

традиційні для ісламу цінності багатодітного родинного виховання та ролі 

жінки в сім'ї. У системі суспільної дошкільної освіти (ясла, приватні, фабричні, 

експериментальні дитячі садки) виховується 10% дітей від народження до 

шести років. Однак її матеріальна, науково-методична бази потребують 

суттєвого поліпшення. Мета і зміст дошкільної освіти відповідають загальному 

спрямуванню національної освіти: фізичний, розумовий, емоційний розвиток 

дітей; формування соціальних навичок поведінки; розвиток мовленнєвої 

компетенції; підготовка до навчання у школі.  

Фінляндія. Дошкільні заклади у цій країні існують з 50-х років XIX ст. 

Певний час вони працювали за фребелівською системою. У пошуках 

раціональних моделей роботи дошкільних закладів апробуванню були піддані 

монтессорівська, американська, шведська системи. У Фінляндії існують такі 

типи дошкільних закладів: — народні дитячі садки. Вони виникли найдавніше, 

будучи покликаними допомагати у вихованні дітей сім'ям, у яких батьки 

працюють. Поширеними є денний догляд за дітьми у сім'ях, відкриті дитячі 

садки, пересувні дитячі садки (на зразок сезонних), дошкільні заклади для дітей 

із проблемами фізичного і психічного розвитку; — сімейні дитячі садки, їх 

призначення полягає в організації сімейного догляду за дітьми. Вихователі 

повинні мати спеціальну підготовку; — відкриті дитячі садки. Працюють за 

типом ігрових майданчиків, куди батьки приводять дітей для прогулянок, 

спільних ігор з однолітками; — дошкільні дитячі будинки. Робота їх 

розгортається за принципом життя великої сім'ї. Суспільне дошкільне 



виховання у Фінляндії здійснюється у тісному зв'язку із сім'єю. Кожна третя 

дитина до 3-х років і майже всі діти дошкільного віку (за рік до школи) 

виховуються у закладах системи дошкільної освіти. Батьки мають широкі 

можливості щодо безпосередньої участі у роботі дошкільних закладів. 

Кількість дітей у групах мають чіткі обмеження: віком до року — не більше 6-

ти осіб, від року до 2-х років — не більше 12-ти, після 3-х років — не більше 

20-ти вихованців. Графік роботи педагогічного персоналу побудований так, 

щоб удень з дітьми працювали всі вихователі і няні. Заборонено продаж 

іграшок військової тематики. У виховній роботі значну увагу приділяють 

проведенню свят: Дня ООН, Дня незалежності Фінляндії, Дня тата, Дня мами, 

Дня друга, Різдва, Пасхи, Дня фінської мови, Дня «Калевали» (карело-

фінського національного епосу). Вихователями можуть працювати особи, які 

здобули спеціалізовану вищу освіту.  

Франція. За кількістю дітей, залучених до системи суспільного 

дошкільного виховання (історія сягає до 200 років), Франція посідає одне з 

перших місць у світі, її дошкільна педагогіка увібрала кращі теорії виховання 

вітчизняних (П. Кергомар, С. Френе) і зарубіжних педагогів (М. Монтессорі, 

Ж.-О. Декролі, Ж. Піаже). Основними типами дошкільних закладів, у яких 

виховують дітей від 2-х до 6-ти років, є материнські школи, класи для малят 

при початкових школах, дитячі садки. Головною формою занять у материнській 

школі є гра. 1975 року у Франції було прийнято закон про школу, який 

передбачав заходи щодо забезпечення наступності між дошкільним вихованням 

і шкільним навчанням. Діє єдина, обов'язкова для всіх навчальних закладів 

державна освітня програма. Навчання дітей у материнській і початковій школах 

здійснює один педагог, що свідчить про тісний зв'язок між дошкільним і 

шкільним навчанням. Завдяки цьому в материнських школах і класах для малят 

при школах навчаються всі дошкільники 5 – 6-ти років, а молодші діти 

забезпечені дошкільними закладами на 75%. Загальною метою дошкільного 

виховання є розвиток фізичних, соціальних, поведінкових та інтелектуальних 

навичок, необхідних для формування уміння жити в сучасному суспільстві. 

Перевагу надають не накопиченню знань, а розвитку дитячої ініціативи, 

вихованню соціальної компетенції. Робота дошкільних закладів спрямована на 

те, щоб увести дитину в життя колективу, розвинути навики різних видів 

діяльності, сформувати прагнення до знань, навчити вибудовувати стосунки з 

іншими дітьми. Дошкільнята повинні набути відповідних моторних навичок, 

здобути певний рівень інтелектуального і мовленнєвого розвитку, оволодіти 

малюванням та іншими видами зображувальної діяльності. Роль вихователя 

полягає у спрямуванні розвитку, створенні розвивального середовища, вивченні 

поведінки та психології дітей, організації їхнього дозвілля. Виховання 

найменших дітей має на меті розвиток ігрової діяльності, органів чуття, 

моторики. У роботі з 4 – 5-річними дітьми сенсорне виховання ускладнюється, 

для чого використовують різні види ручної праці (малювання на тканині, 

вітражі, виготовлення декорацій для інсценізацій тощо). У графіку занять 

багато часу відводиться фізкультурі, музиці. Діти шостого року життя 

готуються до шкільного навчання на обов'язкових для них заняттях з читання, 



письма, графіки, математики, однак розпорядок їх проведення визначається на 

основі вільного вибору дитини.  

Чехія. У країні майже всі діти охоплені суспільним дошкільним 

вихованням. Перші дитячі садки були відкриті у 1832 р. (Прага), згодом 

створені материнські школи – народні дитячі садки. Крім них, функціонують 

ясла, дитячі садки з неповним днем, підготовчі класи при школах. Педагогічні 

кадри для системи дошкільного навчання і виховання готують у вищих 

навчальних закладах. Часто їх керівники працюють вихователями груп дітей. 

Подібна система дошкільного навчання і виховання функціонує і в Словаччині.  

Швейцарія. Дошкільні заклади Швейцарії (дитячі садки або дитячі 

школи) призначені для виховання дітей 4 – 6-ти років. Крім державних, існує 

багато приватних дошкільних закладів, які протягом п'яти днів на тиждень 

працюють по кілька годин на день і розміщені переважно в одноповерхових 

котеджах з майданчиками для прогулянок і занять фізичною культурою. 

Історично склалися дві концепції виховання дітей дошкільного віку: у 

німецькій частині країни концепція заснована на ідеях Ф. Фребеля, у 

романській – женевського напряму (Е. Клапаред, А. Фер'єр, Ж. Шаже) та 

монтессорівського типу. Німецькомовні і романомовні дитячі садки працюють 

за різними програмами. Швейцарські дошкільні заклади добре обладнані, в них 

багато дидактичного, ігрового матеріалу для занять і самостійної діяльності 

дітей. Постійно триває пошук ефективних шляхів взаємодії дошкільних 

закладів і початкової школи, організовуються комплекси «дитячий садок — 

школа» для охоплення дітей дошкільним вихованням і підготовки їх до школи.  

Японія. Дошкільні заклади для дітей віком від народження до 6-ти років 

(ясла, дитячі садки, ясла-садки) перебувають у підпорядкуванні 

муніципалітетів, приватних організацій та осіб і працюють від 2 – 3-х до 10 – 

12-ти годин на день. Існують також однорічні заклади для повноцінної 

підготовки дітей 5 – 6-ти років до школи. Крім муніципальних, усі дошкільні 

заклади платні й за бажанням батьків забезпечують програму індивідуального 

розвитку кожної дитини. Виховательками працюють переважно молоді 

неодружені жінки, які обов'язково повинні мати університетську освіту. 

Японська система виховання зорієнтована на раннє виявлення задатків і 

природний розвиток здібностей. Групи у дитячих садках є досить чисельними – 

у середньому по 40 осіб. Виховне середовище дбайливо, зі смаком 

організоване. Дітей залучають до участі у створенні затишку і краси в 

помешканні: вони вирощують і оранжують квіти, конструюють, виготовляють 

панно і гобелени тощо. Участь дітей у художній праці є обов'язковою, оскільки, 

на думку японців, лише рукотворна краса підносить людину до філософського 

розуміння прекрасного як доцільності буття. Завдання педагогів полягає і в 

тому, щоб навчити дітей спілкуватися, дбати, щоб кожна дитина відчувала 

комфорт, рівноправність, а група розвивалася на основі товаришування і 

співробітництва. Педагог не робить дітям зауважень. Основою виховання є 

національні цінності японського народу, що виявляється навіть в організації 

індивідуального харчування. Стверджується, що доля людини залежить не так 

від обдарованості, як від терпіння, працездатності, посидючості, старанності. У 



зв’язку з цим важлива роль відводиться дотриманню режиму життя і діяльності 

(рано вставати, бути акуратним, багато працювати, правильно харчуватися, 

володіти формами ввічливості, вітання, вдячності). Схвалюються повага до 

старших, уміння розуміти іншу людину, підкорятися загальним правилам, бути 

толерантним. Дітям розкривають суть поняття «смерть», їх привчають до 

миролюбності. У вихованні дітей тісно співпрацюють вихователі та батьки. 

Традиційними є відвідування дітей батьками, спортивні дні, дні спостережень, 

спільні занотовування цікавих думок педагогів і батьків про розвиток дитини, 

батьківські збори. Багато дошкільних закладів опираються у своїй роботі на 

досвід відомого японського скрипаля і педагога Синьїті Судзукі («Система 

виховання таланту»), який вважав талант максимальним рівнем розвитку 

здібностей дитини, а вік до 6-ти років – періодом, коли вирішується її доля. 

Ранній розвиток музичних і мовленнєвих здібностей поступово стає системою 

цілісного розвитку особистості, а музика і рідна мова – провідними її засобами. 

Про популярність дитячих садків Судзукі свідчить те, що заяви про прийом 

дитини до них батьки подають за 3 – 4 роки до її народження. Сюди приймають 

дітей без будь-якої попередньої перевірки задатків. Вихователі працюють з 

різновіковими (від 3,5 до 5-ти років) групами дітей (до 60-ти осіб), їхня роль 

полягає у створенні середовища для саморозвитку особистості дитини. Йдеться 

про розвиток пам'яті, сприймання (візуального, слухового, тактильного), 

комплексних видів художньої діяльності дітей. З двох років дитину вчать гри 

на скрипці, для чого компанія «Судзукі» виготовляє маленькі скрипки на 1/32 

повного розміру. Виховання у цих садках має гуманістичний зміст 

(підкреслюється краса природи, мистецтва) і форму (дитину ні до чого не 

змушують, а створюють розвивальне педагогічне середовище). Проблемами 

розвитку дитячих талантів переймаються не лише педагоги і батьки. Відчутно 

впливають на функціонування системи дошкільних закладів Асоціація 

раннього розвитку, організація “Навчання талантів”. Слова автора популярних 

праць про виховання здібностей у дітей, засновника фірми “Соні” Масари Ібуки 

про те, що основою розвитку розумових здібностей дитини є її особистий 

досвід пізнання у перші три роки життя, коли активно розвивається структура 

мозку, що жодна дитина не народжується геніальною або відсталою, кожна 

може вчитися добре — все залежить від методу навчання, який повинен бути 

гуманним і враховувати можливості, нахили та інтереси дитини, вичерпно і 

влучно характеризують особливості японської системи дошкільного виховання 

і навчання. Таблиця 2. Пріоритетні види роботи дошкільних закладів різних 

країн Великобританія Мистецтво // Соціалізація і громадянство // Мова // 

Математика // Фізкультура // Науки і технології // Релігія  Італія Тіло і рух // 

Слово і висловлювання // Простір, час, вимірювання // Природа // Спілкування 

// "Я" та інші  Німеччина Автономія І соціалізація // Ігри і розвиток фізичних, 

емоційних і ментальних здібностей // Гіпєна І самообслуговування  Іспанія 

Самоусвідомлення і особиста автономія // Фізичне і соціальне довкілля // 

Комунікативні і репрезентативні навички  Франція Психомоторний розвиток // 

Ініціація в науки І технології // Спілкування, мова, письмо // Мистецтво і 

естетика  Нідерланди Самоусвідомлення // Психомоторний розвиток // Рідна 



мова // Арифметика і математика // Англійська мова // Безпека руху // 

Валеологія  Греція Психомоторний розвиток // Мистецтва // Технології і 

природа // Підготовка до читання і математики // Релігія і громадянство  Бельгія 

Психомоторний розвиток // Пластичне мистецтво // Мова // Математика // 

Музика // Науки про природу  Португалія Рух // Рідна мова // Музика і 

образотворчі мистецтва // Математика  Україна Фізичний і психічний розвиток 

// Самоусвідомлення і соціалізація // Рідна мова // Особиста гігієна // Підготовка 

до школи  Якими б своєрідними, оригінальними не були національні системи 

освіти і виховання дітей дошкільного віку, всі вони мають у своїй основі 

універсальні засади і принципи, репрезентують єдину і цілісну систему 

дошкільного виховання і навчання як загальноцивілізаційний феномен. 

Логічним продовженням відповіді є характеристика провідних тенденцій 

розвитку системи дошкільного виховання, та програм Міжнародних 

організацій, що стосуються дошкільного виховання. Завершити вивчення даної 

теми слід питанням особливостей реформаційних процесів на етапі початкового 

навчання, особливостей розвитку початкової школи та зближення її з 

дошкільними установами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 3 

Тема: Найбільш розповсюджені педагогічні моделі суспільного виховання. 

План: 

1.Педагогічна система С. Френе.  

2. Ідеї виховання за Ж.- О. Декролі. Роль освітніх ігор у формуванні 

особистості. 

3. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 

4. Сутність та особливості змісту Вальдорфської педагогіки. Р. 

Штейнер. 

5. Педагогіка М. Монтессорі. Роль педагога в технології М. 

Монтессорі. 

Особистість має дуалістичну природу. В ній поєднуються біологічне і 

соціальне, індивідуальне і групове, вроджене та набуте. З одного боку, 



особистість є результатом розвитку неповторної індивідуальності людини; з 

іншого - це соціальна якість індивіда, сформована під впливом суспільства. 

Особистість передбачає певний ступінь розвитку. Так кожна дитина має 

своє Я, душу, самосвідомість; але цього замало щоб назвати її моральною 

особистістю. Лише "зріла" дитина є особистістю у повному розумінні слова. 

Також особистістю не може бути і раб. Хоча і він має власне я, душу, 

самосвідомість. Цещераз підтверджує, що такі властивості не мають нічого 

спільного з особистістю. Свого часу, у рабовласницьких країнахзаподіяння 

смерті рабу не вважалося за вбивство, як щодо тварини. «Хіба знищення 

речей – це вбивство?» - вважали тоді. Раб не може також "слухатися", 

"обіцяти", "присягатися" тощо. Не може слухатися, адже (як зауважує 

Арістотель) "його воля перебуває в господареві"; господар являє собою 

особу, котрій належить і тіло раба, і його я. Він не може обіцяти (тобто 

здійснювати акт, що становить самі засади будь-якої угоди ). 

З історії відомо також, що й жінці довелося тривалий час виборювати 

визнання її як особистості.Спалення вдів, як заведено в Індії, також 

грунтоване на тому, що дружина, на відміну від чоловіка, не є особистістю, 

а є річчю. Але й у християнській культурі також і соціальну, і правову 

особистісність жінки, як правило, визнають лишень у приватному праві, та 

поза державним та офіційним правовим статусом вона, як відомо, тільки у 

шлюбному праві здобула зрештою цілковитого визнання. То ж, якщо 

навіть для Канта одружена жінка з правової (не з моральної) точки зору є 

"річчю", то й шлюбне право він, виходячи з цього, розглядає як належне до 

майнового права. 

Вже цей перелік фактів свідчить про те, що ідея особистості аж ніяк не 

стосується власне ідеї я, душі та інших подібних понять. Так само й буття я 

чи душі (саме людської) можливе, за визначенням, і поза особистісністю. 

Категорія ролі. Рольові теорії особистості 

Категорією, яка поєднує дуалістичність особистості, є категорія 

"ролі". 

Поняття "роль", як і багато інших, є одночасно і повсякденним 

поняттям і науковим терміном. Психологія ролей має два напрямки: 

соціальний і особистісний. Роль є тим явищем, яке поєднує групове і 

індивідуальне, власне і суспільне. Роль - це засіб і механізм включення 

особистості в групу. В принципі, в кожній групі, де спілкується людина, в 

неї є своя роль, а часом і не одна. Отже, роль може виступити ключовою 

ланкою для розуміння проблеми особистості. 

Особистісні аспекти психології ролей викладені в рольових теоріях 

особистості, серед яких можна виділити: теорію символічного 



інтеракціонізму, теорію психодрами і трансакційний аналіз. Ці теорії хоч і 

не настільки популярні, як, на приклад, психоаналітичні чи гуманістичні, 

вони не потрапили до відомих підручників по теоріям особистості, але 

містять дуже цікаві концепції, що можуть мати значну цінність у вирішенні 

питання. 

Теорія символічного інтеракціонізму, яку ще називають "теорією 

ролей" (Дж.Мід, Г.Блумер, Е.Гоффман, М.Кун та інші) розглядає основний 

механізм і структуру особистості пов'язаними з її рольовою сутністю. 

Особистість розглядається як сукупність її соціальних ролей. Згідно з цими 

поглядами,людина в своєму житті, в спілкуванні з іншими людьми, 

діяльності ніколи не залишається "просто людиною", а завжди виступає в 

тій чи іншій ролі, є носієм певних соціальних функцій і суспільних 

нормативів. З точки зору цієї теорії виконання ролі має велике значення в 

розвитку особистості людини. Розвиток психіки, психічної діяльності, 

соціальних потреб відбувається не інакше, ніж в виконанні певних 

суспільних рольових функцій, а в основі соціалізації людини лежить 

формування її соціальних ролей. 

Засновник психодрами Я.Л.Морено вважав найбільш глибинним 

філогенетичним чинником особистості, який формує людську поведінку, її 

спонтанність, із зникненням якої особистість гине. Структура особистості, 

на думку Морено, складає набір ролей. Фундаментальне значення мають 

такі первинні рольові категорії: 

• соматичні ролі, що визначаються фізіологічними 

потребами і емоціями; психічні ролі, що виникають уже в соціальній 

матриці і розширюють сферу переживань; 

• соціальні ролі, що задаються структурою соціальних стосунків 

людини; 

• трансцендентні (інтегративні) ролі, в яких людина приходить до 

загального погляду на світ. 

В процесі рольового розвитку відбувається послідовне формування 

всіх рольовых категорій. Якщо якась фаза минається чи відбувається 

повернення на попередні рівні, то спостерігаються різні випадки 

особистісної патології. Так, несформованість психічних ролей веде до 

психопатичного розвитку, а соціальних - до шизоїдного. Повернення до 

нижчих рівнів є причиною розвитку страху, який може проявлятися в різних 

невротичних та психотичних порушеннях. 

В концепції Е.Берна особистість розглядається як сукупність 

особливих станів Его, що проявляються в специфічних станах свідомості і 

зразках поведінки: 1) "Батько" - стан, що копіює справжніх батьків чи інших 

авторитетних в дитинстві особистостей, відображає традиції, цінності, 



норми і правила; 2) "Дитина" - частина особистості, що збереглася від 

справжнього дитинства, що містить афективні комплекси, зв'язані з ранніми 

дитячими враженнями і переживаннями; 3) "Дорослий" - стан, що здійснює 

переробку інформації і імовірнісну її оцінку для ефективної взаємодії з 

оточуючим світом, що демонструє тверезість, незалежність і 

компетентність. В різних життєвих ситуаціях, передусім в процесі 

спілкування з іншими людьми, особистість знаходиться, як правило, в 

одному з Его-станів, що в даний момент активізований. Проте можливо і 

"зараження" одного стану іншим, чим Берн пояснює різні випадки 

особистісних патологій та відхилень аж до психічних захворювань. За 

допомогою концепції Его-станів можна розглядати процес міжособової 

взаємодії і більш складні форми поведінки людини. 

Психодинамічні підходи 

Психоаналітична теорія розвитку особистості З. Фрейда базується на 

двох передумовах. Перша, або генетична передумова, спирається на те, що 

переживання раннього дитинства відіграють критичну роль у формуванні 

дорослої людини. Фрейд був переконаний в тому, що основний фундамент 

особистості індивідуума закладається в дуже ранньому віці, до п’яти років. 

Друга передумова полягає в тому, що людина народжується з певною 

кількістю статевої енергії (лібідо), яка потім проходить в своєму розвитку 

через декілька психосоціальних стадій, які коріняться в інстинктивних 

процесах організму. Уявлення про те, що людина — це єдиний організм, є 

визначальним в адлерівській психології. Назва самої теорії «індивідуальна 

психологія» (від лат. «individuum» — «неподільний») означає сутність, яку 

не можна поділити. Індивідуум — це єдине ціле в кожному прояві 

особистості, яке рухається в напрямі росту і розвитку. Людина прагне до 

вдосконалення, намагаючись досягти визначених цілей. Цим самим 

знаходить своє місце в світі. Окрім спадковості, оточуючого середовища у 

формуванні особистості, Адлер надавав великого значення творчій силі 

людини — її вільній, свідомій активності. Провідним в теорії Адлера є 

положення, згідно якому вся поведінка людини відбувається в соціальному 

контексті, і сутність людської природи можна пізнати лише через розуміння 

соціальних відносин. К. Юнг розглядав розвиток особистості як динамічний 

процес, як еволюцію протягом всього життя (на відміну від З. Фрейда). З 

точки зору К. Юнга, людина постійно набуває нових умінь, досягає нових 

цілей і проявляє себе все більш повно. Життєва мета — повний прояв Себе 

(самоздійснення). Розвиток кожної людини в цьому напрямі є унікальним, 

однак самоздійснення досягають не всі люди, а лише здібні та 

високоосвічені. 

Его-психологія 

Центральним для створеної Еріксоном теорії розвитку є положення про те, 

що людина протягом життя проходить через декілька універсальних для 

всього людства стадій. Суспільство схвалює розвиток соціальних 
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можливостей людини. З точки зору Еріксона, поведінка людини 

першочергово детермінована. Біологічне дозрівання у взаємодії зі сферою 

соціальних стосунків індивідуума дає складну систему поведінкових 

проявів. Всі люди самі несуть відповідальність за свої успіхи та невдачі. 

Теорія особистісних рис 

Автори теорії особистісних рис розглядають особистість як комплекс 

якостей, що властиві певним категоріям людей, або ж намагаються виявити 

такі риси особистості, які змушують одних людей поводитися більш-менш 

однаково в різних ситуаціях. Так, Р. Кеттел оцінював особистість за 16 

шкалами (серйозність -легковажність, відкритість — закритість тощо). Г. 

Айзенк визначав особистісні риси за двома параметрами: екстраверсія — 

інтроверсія (відкритість — замкнутість) та стабільність — нестабільність 

(рівень тривожності). Розроблені ними методики успішно 

використовуються в психологічних дослідженнях особистості. 

Навчально-біхевіористичний напрям 

Даний підхід базується на ідеї впливу на людину її соціального оточення. 

Всі форми соціальної поведінки, на думку теоретиків цього напряму, є 

результатом спостережень за соціальними моделями (батьками, вчителями, 

друзями, героями кіно тощо). Особистість є результатом взаємодії індивіда 

(з усіма властивими йому характеристиками) і довкілля, яке він прагне 

пізнати, щоб пристосуватися до нього. 

Когнітивний підхід 

Когнітивний (від лат. cognitio — знання, пізнання) Вказана теорія є спробою 

пояснити природу контролю людини над своїм існуванням аби надати йому 

певного сенсу. Людина — не пасивна істота, на яку впливає довкілля. 

Характер її реакцій на різні ситуації визначається тією чи іншою 

когнітивною інтерпретацією, яку вона сама дає цій ситуації, та 

особливостями її особистості. Одні схильні брати відповідальність на себе 

за те, що з ними відбувається, і впевнені, що можуть впливати на оточення 

(люди з внутрішньою підтримкою); інші — систематично пояснюють усе, 

що з ними відбувається, зовнішніми обставинами, вірять в існування 

щасливого випадку (орієнтовані зовні). 

Гуманістичний підхід 

Найважливіша концепція гуманістичної психології – концепція 

становлення. Людина ніколи не буває статичною, вона завжди перебуває в 

процесі становлення. Пошук людиною істинного і повного сенсу життя є 

складним, але необхідним. Людська природа позитивна, принаймні, 

нейтральна. Представники гуманістичної психології визнають пріоритет 

творчої сторони в людині. Всі люди вільні у виборі свого життєвого шляху. 



На початку 20 ст. Ліппс П. (1913) зазначав, що це проблема виключно 

психологічна. Він розглядав «Я» як об’єднуючий компонент свідомості, 

вважав «Я» діяльним, реальним субстратом індивідуальної свідомості. 

У вченні про особистість Джемс (1923) виділяв емпіричне «Я», що 

пізнається і чисте «Я» як елементи свідомості. Між ними існує єдність та 

боротьба протилежностей. 

3. Фрейд (1933) вважав внутрішнім джерелом розвитку «Я» особистості 

суперечність між його реальним та ідеальним компонентами (боротьба 

«Его» та «Супер-Его»). 

Представники гуманістичної психології описують феноменологію 

особистості, тобто те, як людина сприймає, розуміє і пояснює себе, реальні 

події свого життя. 

Проблеми розвитку «Я - концепції» та виховання широко висвітлена 

Бернсом Р. (1986). Автор чітко доводить, що властива процесам 

самосвідомості концептуальність знаходить вираз у систематизованій «Я - 

концепції». (А. Маслоу, К. Роджерс). 

За своїм змістом «Я - концепція» може бути позитивною, негативною, 

амбівалентною. 

А. Маслоу вбачає внутрішню суперечність у невідповідності реального 

рівня самоактуалізації індивіда, його можливому рівні. В результаті суб'єкт 

шукає нові способи поведінки, що дозволяють йому більш 

самоактуалізуватися. В своїх концепціях самоактуалізації особистості як 

прагнення до самовияву Маслоу дає опис вимог, яким повинен відповідати 

індивід. Роджерс підкреслює здатність людини до особистісного 

самовдосконалення. Центральним поняттям його теорії є поняття «Я», 

оскільки кожна людина вирішує питання: Хто я? Що я можу зробити, щоб 

стати тим, ким я хочу бути? Образ «Я», складається в умовах особистісного 

життєвого досвіду. 

Отже, «Я - концепція» - це оцінно-пізнавальна система, що 

переживається і більш-менш усвідомлюється індивідом. На її основі 

складається ставлення індивіда до себе та до інших, що спирається на 

особистісну самооцінку своїх можливостей, здібностей, характеру. Е. 

Фромм наголошує: «Моє власне «Я» повинно бути таким же об'єктом моєї 

любові, як і інша людина. Утвердження власного життя, щастя, розвитку 

свободи укорінено в моїй здатності любити, тобто в турботі, повазі, 

відповідальності і знаннях. Якщо індивід здатний любити творчо, він 

любить і себе; якщо він любить тільки інших, він взагалі не може любити». 

Таким чином образ «Я» виступає як регулятор взаємовідносин 

міжособистісних стосунків людини. 

В сучасних психологічних дослідженнях підкреслюється роль образу 

«Я» як узагальненого механізму саморегуляції особистості, зазначається, 

що саме образ «Я» забезпечує самототожність (індентифікацію), 

особистісну відповідальність, породжує почуття соціальної причетності. 

Механізм саморегуляції Я-концепції виявляється у вербалізованій формі: 



власного бажання - « я хочу», усвідомлення своїх можливостей - «я можу», 

вимогливості - «мені потрібно», цілеспрямованості - «я прагну». 

Індивіди з різними «Я - концепціями» не однаково сприймають світ: 

вірно або не вірно, спотворено, наприклад: «Я - реальне» і «Я - ідеальне» не 

співпадають, це викликає незадоволення, розчарування. Від задоволення 

рівня домагань в досягненні особистості залежить формування важливого 

компонента її свідомості - самоповаги. Вона впливає фактично на всі 

аспекти діяльності людини: включає і задоволеність собою, і прийняття 

себе, і почуття власної гідності, і позитивне ставлення до себе, і 

узгодженість свого надособистісного і ідеального «Я». Мотивація 

досягнення, будучи домінуючою для людини є також важливим 

регулятором її розвитку. 

Процес самоконцептуальності змінюється залежно від віку. Уявлення 

індивіда про себе інтегруються в більш складні системи. 

Формуються поняття «концепція «Я». Якщо в самосвідомості підлітків, 

старшокласників в образі «Я» ще немає певної стабільності, їх процес 

самопізнання знаходиться в стані формування, то у студентів 

спостерігаються значні зрушення в напрямку особистісної сталості «Я - 

концепції». Самосприймання в цьому віці стає більш узагальненим, якісно 

новим. Воно полягає не стільки в кількісній оцінці своїх рис, скільки в 

прагненні оцінювати себе з позицій нового соціального статусу, здатності 

до засвоєння професійних знань, готовності до створення сім'ї. 
 

 

 

 

 

 

 

Лекція 4 

Тема: Традиції гуманістичного виховання у різних виховних системах. 

План: 

1. Мета виховання в класичній педагогічній системі – високоморальна 

особистість. 

2. Принципи гуманістичної етики. 

3. Свобода як необхідна умова виховання особистісної 

відповідальності і моральної гідності людської особистості. 



4. Самоактуалізація як кінцева мета гуманістичного виховання. 

 

Ключові слова: гуманізм, особистість, асертивність, толерантність, 

альтруїзм. 
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«Жить нужно не для себя и не для других, 

а со всеми и для всех»  

Н. Федоров 

Гуманізм – це особливий світогляд, згідно з яким людина є найвищою 

соціальною цінністю, яка має право на свободу, на творчість, на щастя. 

Гуманізм для людини є «твердим ґрунтом під ногами», тим, заради чого 

варто жити, що слугує своєрідним камертоном її збудженій душі, мірилом її 

вчинків». Саме тому людській натурі властиво звертатися до питань 

гуманістичної етики у складні часи розвитку суспільства, або у кризові 

періоди власного життя.  



Традиції гуманістичної етики базуються на пріоритеті  

різноманітних чеснот і якостей людини, багатстві ознак, що 

відрізняють одну людину від іншої та підтримують варіативність 

індивідуальних особливостей єдиного людського виду. 

Жоден сучасний дослідник феноменологічної сутності гуманізму не 

оминув увагою історико-генетичний аналіз цього явища. Для більш 

глибокого розуміння і розширення сутності феномену гуманізму звернемося 

до філософсько-етичних учень.  

У промовах Сократа знаходимо: «Ми повинні так себе поводити, щоб 

люди не вірили тому, що говориться не на нашу користь». Давньогрецький 

філософ Геракліт підмічав: «Собаки гавкають на того, кого вони не 

знають». Платон обстоював думку, що «Чинити несправедливо гірше, ніж 

терпіти несправедливість».  

Розмірковуючи над принциповою позицією людини, Аристотель у 

«Нікомаховій етиці» писав: «З точки зору спілкування, як у людському 

житті, так і у ставленні до предметів і речей, одні вважаються догідниками, 

а саме ті, хто все вихваляють, аби задовольнити іншого, і нічого не 

заперечують, бо вважають, що нікому не варто приносити страждання. А 

інші, навпаки, все заперечують, критикують, не замислюючись над тим, що 

комусь роблять боляче. Таких ми вважаємо злими, безглуздими». За 

Аристотелем, гуманізм – це точка рівноваги між двома крайніми полюсами 

– доброзичливістю та ворожістю. У афоризмах Сенеки прослідковується 

скорбота про те, що добру людину не вчить ніхто, а до зла штовхають усі.  

Епоха Відродження та Реформації ознаменувалася закріпленням на 

законодавчому рівні свободи совісті та віротерпимості.  

У славнозвісній книзі «Місто сонця» видатний італійський філософ 

Т.Кампанелла вдається до утопії, яка пронизана духом гуманізму. За 

сюжетом твору в Сонця є три помічники: Могутність, Мудрість і Любов. 

Учений був переконаний, що «Тільки перемігши егоїзм, у серці людини 

звільняється місце для любові до ближнього». 

Я.А.Коменський, гуманізм якого знаходив свій прояв у запереченні 

насильницьких методів у вихованні, велике значення відводив інтересам 

особистості та її всебічному розвитку. Людина для нього – це «унікальне 

створіння», це «дивний мікрокосмос». 

У свою чергу, Ф.Ларошфуко стверджував, що «найнебезпечніші ті злі 

люди, які не повністю позбавлені доброти». Дж.Локк перший, хто ввів у 

семантичне поле гуманізму поняття віротерпимості. Він вважав, що людина 

вільна у виборі релігії, бо релігія – це відносини між Богом і людиною [5]. 

«Коли віра доведена до достовірності, вона руйнується, тоді це вже більше 

не віра, а знання».  

За Г.Лейбніцем, еквівалентами гуманізму є згода, мир, оптимізм, 

вимога людяності, відсутність підстав для осуду інших, дух справедливості, 

поблажливість до людських слабкостей. «Любити – це знаходити у щасті 

іншого своє власне щастя». В інтересах релігій він намагався примирити 



католицизм і протестантизм, прагнучи довести не тільки силу віри, а й 

велич розуму.  

Вольтер у «Трактаті про віротерпимість» найпослідовніше захищає 

гуманізм, не критикуючи жодної релігії, проте показуючи, як вони, буцімто, 

засновані на милосерді, руйнуються упередженнями та нетерпимістю. 

«Подумай, як складно змінити себе самого, і ти зрозумієш, наскільки 

мізерні твої можливості змінити інших.  

На думку Вольтера, усі вірування повинні мати можливість для 

вираження, але «вершиною безумства слід вважати переконання, що всі 

люди повинні однаково думати про абстрактні предмети». Важливим 

результатом діяльності Вольтера, стало визначення гуманізму 

загальною цінністю та основним компонентом миру та злагоди між  

релігіями, народами та різними соціальними групами. Через 11 років 

після смерті Вольтера у 1789 р. Установчі збори Франції прийняли 

Декларацію прав людини та громадянина, проголосивши на весь світ 

свободу думки та свободу слова, за визнання яких боровся Вольтер. 

Ця декларація – провісниця сучасних декларацій про права 

людини, апофеозом яких стала Загальна декларація прав людини, що 

з’явилась лише через три століття, в 1948 р. У ній викладені основні 

принципи миру, гуманізму та демократії. Вольтер започаткував 

традицію гуманізму, яка нині визнається суспільством як 

толерантність, адже йому належить геніальна думка: «Я не згодний із 

тим, що ви думаєте, але я життя віддам за ваше право її висловити».  

Ж.-Ж. Руссо – один із яскравих представників гуманістичної 

педагогіки, відстоював право кожної людини на свободу, виступав проти 

будь-яких форм примусу. За Руссо, відмова від насильства породжує добрі 

почуття, добрі думки і добру волю. Руссо виявив у культурі ряд моментів, 

які обертаються проти людини й людства і підривають чистоту душі: 

нав’язування штучних потреб, заохочення лицемірства, розпалювання 

ворожнечі тощо. Так, свого часу, Д.Дідро висловлював думку про те, що 

«терпимість – це друга назва для байдужості». 

У свою чергу, І.Кант виділяв джерела добра і зла в людській природі. 

Зло філософ ототожнював із ненажерливістю, хтивістю, диким беззаконням, 

несправедливим бажанням досягти влади над іншими, ворожістю до тих, 

хто від нас відрізняється, заздрістю, невдячністю, зловтіхою. Задатки добра, 

за Кантом, можна вважати основою гуманізму. На його думку, всі люди 

наділені інстинктом доброти, тому миролюбна людина до усіх видів 

ненависті відчуває відразу, причому ця позиція принципова і не залежить 

від рис характеру або настрою. Задатки добра Кант убачав у повазі до 

морального закону, у визнанні себе рівним з іншими. «Найвищим 

обов’язком кожного з нас є глибока повага права інших людей – 

найсвятішого у світі. Прокляття тому, хто принижує право іншого і топче 

його ногами. Коли ми любимо іншого, то й самі стаємо добрішими». 

У цьому контексті швейцарський педагог-новатор І.Г.Песталоцці 

зазначав: «Загальна мета виховання – прояв у дітей істинної людяності». 



Аналогічної думки дотримувався й німецький педагог-демократ 

А.Дістервег: «У кожному індивідуумі, в кожній нації має бути вихований 

образ думок, що іменується гуманністю. Бо гуманізм – це прагнення до 

шляхетних загальнолюдських цілей». 

На питання, як людині зрозуміти, якою саме вона повинна бути, Й.В. 

Гете відповів: «Як нам пізнати себе? Роздумуючи – ні, ніколи, тільки діючи. 

Намагайтеся виконувати свій обов’язок, і незабаром ви дізнаєтеся, ким ви є. 

А що ж тоді є вашим обов’язком? Вимоги кожного дня».  

Отже, кожна людина повинна мати свою мету в житті, якої вона 

спроможна досягти. «Якщо в людині є основа для життя, вона витримає 

майже всі його умови», – говорив Ф.Ніцше. «Чим більше людина бачить 

життя, як виконання поставлених перед нею завдань, тим більш наповненим 

сенсом воно для неї стає». 

Ідею поваги до індивідуальних особливостей людини, її прав і свобод 

уособлює збірка «Сад божественних пісень» українського гуманіста 

Г.Сковороди. Мислитель повчає: «Всякому місту – звичай і права». Філософ 

був упевнений, що «любов виникає з любові: коли я хочу, щоб мене 

любили, я сам перший люблю». Нам імпонує позиція К.Ушинського, який 

своїм життєвим шляхом до справжнього щастя вважав «мати щастя» 

зробити щасливим іншого.  

На зміну добі Відродження прийшла епоха Нового часу, яка 

продовжила зміцнювати духовні надбання та ідеали попередніх поколінь, 

утверджуючи людську гідність, свободу і щастя, оголосивши боротьбу зі 

схоластикою, феодальною дискримінацією, авторитаризмом.  

Перші заперечення авторитарності, як вияву насильства у 

вихованні, знаходимо в роботах М.Монтессорі. Педагог визначила місце 

вихователя в процесі виховання особистості таким чином: завдання 

педагога полягає не у втручанні в природний процес виховання, а в 

спостереженні за ним, без посягання на свободу дитини.  

На противагу авторитаризму виникла концепція вільного виховання, 

основоположником якої був Л.Толстой. «Єдиним методом освіти є 

досвід, а єдиним критерієм його є свобода», – писав автор. Таким чином, 

свобода виступає як провідний принцип навчання та виховання. Під 

свободою Толстой розумів гуманний вплив однієї людини на іншу з 

метою формування у вихованця моральних звичок і якостей особистості. 

Він засуджував дисципліну, яка досягалася жорстокими методами, 

закликав поважати особистість дитини.  

Безцінний внесок у збагачення традицій гуманізму зробив філантроп 

А.Швейцер. Його етичне вчення «Благоговіння перед життям» інакше 

називають «етикою смиренності», в основі якої лежить світорозуміння як 

повага до життя, життєствердження. Головний постулат етики Швейцера 

базується на волі до життя, що виявляється у діях, вчинках людей; людина з 

цим світорозумінням не просто живе, а дійсно відчуває «смак життя».  

Принагідно прослідкуємо зв’язок гуманізму з покірністю, оскільки ми 

вважаємо ці поняття певною мірою взаємозумовленими. Покірність або 



смиренність означає свідоме прийняття того, що є, створення щасливого 

світу з того, що є, не відкидаючи думку, що світ недосконалий. 

Смиренність – це даність, яку не можна ні спростувати, ні змінити, з нею 

можна лише погодитися, тому не слід її плутати із жертовністю. Наприклад, 

згода з історією та місцем свого народження, з батьками, якими вони є, 

повага до них, а також прийняття свого життя та себе в ньому, зокрема 

свого тіла, обличчя, з усіма особливостями, усіх помилок, допущених у 

минулому, – це позиція мудрої, зрілої людини, яка розуміє, що у світі все 

тимчасове, і ніщо нікому не належить. Це також і турбота про свій 

внутрішній світ, визнання власної унікальності та унікальності іншого.  

Психологічну основу гуманістичної етики складають ідеї гуманістичної 

психології М.Бубера, Дж.Дьюї, А.Маслоу, Г.Олпорта, К. Роджерса, С. 

Френе, Е. Фромма та ін. Гуманістична психологія – це не суворо й чітко 

організована теоретична система – це своєрідний рух однодумців, яких 

об’єднує позиція, що кожну людину треба вивчати як єдине, унікальне, 

неповторне ціле, тобто, метафорично «вивчати дерева, а не ліс».  

Так, для Г.Олпорта гуманність є важливою особистісною 

характеристикою людини демократичного суспільства, яка поєднує знання 

себе, відповідальність, почуття гумору, автономність, здібність до емпатії. 

Принципове значення для нашого дослідження мають погляди 

відомого представника гуманістичної психології К.Роджерса. 

Ключовими ідеями його концепції є визнання суб’єктивної свободи 

людини, досягти якої можливо лише в тому випадку, коли людина 

набуде здатності бути собою, прислухатися до себе, приймати себе, 

орієнтуватися на свій власний досвід, і водночас розуміти та сприймати 

інших людей. На думку К.Роджерса, не можна нав’язувати іншим будь-

що, примушувати їх робити те, що видається для когось необхідним. 

Американський психолог А.Маслоу – основоположник 

гуманістичної психології й теорії самоактуалізації особистості, вважав, 

що дитина повинна рости в атмосфері, де негативні стани (страх, 

тривожність, невпевненість та ін.) зведені до мінімуму. Особливо 

важливою, на наш погляд, у цій теорії є ідея самостійного руху 

особистості шляхом пізнання «Я», реалізації свого найбільшого 

потенціалу в діяльності та взаємостосунках. Маслоу вважав, що 

основним завданням вчителя є не організація учіння, як примусового 

процесу, а намагання допомогти людині виявити те, що в ній закладено.  

Аналогічної думки дотримувався й відомий французький учений С. 

Френе. Його гуманістичні ідеї знайшли відображення у роботі 

«Педагогічні інваріанти». Розглянемо деякі з них: 

 Інваріант 6: Людина не любить виконувати будь-яку роботу «з-під 

палки», навіть якщо ця робота сама по собі їй не огидна; опір 

породжується саме примушуванням. 

 Інваріант 18: Ніхто – ні дитина, ні дорослий – не любить нагляду 

та наказів, які завжди сприймаються як зазіхання на їхню гідність, 

особливо коли це відбувається публічно. 



 Інваріант 23: Покарання – завжди помилка. Воно принизливе для 

всіх і ніколи не досягає бажаної мети. Це крайній засіб. 

 Інваріант 28: В основі виховання лежить гідність особистості. 

Взаємна повага вчителя та учня є однією із головних умов оновлення 

школи. 

Цікавими й актуальними є роботи американського вченого Дж. 

Дьюї, який виступав проти авторитарності в педагогіці, бо 

результативне виховання можливе тільки при врахуванні природних 

здібностей дітей та підтримці їхньої ініціативності. 

Скарбницею мудрості для нашого дослідження виявилася 

гуманістична спадщина Е. Фромма, психолога німецького походження, 

який емігрував до США. Роботи Фромма – це дзеркальне відображення 

ХХ століття, сповненого протиріч і знущань над людьми. Вчений 

присвятив своє життя пошуку відповідей на вічні проблеми людства – 

егоїзм і альтруїзм, буття і володіння, свобода і рабство. Усі ці 

міркування стали центральним пунктом його гуманістичного 

психоаналізу. Е. Фромм у своїй праці «Втеча від свободи» писав: «Якщо 

я люблю іншу людину, я відчуваю єдність з нею, з такою, якою вона є, а 

не з такою, як мені б хотілося. Саме тому, щоб полюбити іншого, 

необхідна відвага, аби вважати цінності іншого гідними поваги, а також 

відвага, аби заради цих цінностей поставити на карту все». На думку 

Фромма, гуманістична етика – це мистецтво жити, що базується на 

досвіді та вміннях і навичках. «Бути живим – це динамічне поняття, саме 

тому кожна людина унікальна і сама несе відповідальність за своє 

існування». 

На справедливе переконання Г.Сагач, духовні проблеми особистості та 

суспільства нині треба долати будівництвом національної освітньої системи 

на нових принципах – гуманної педагогіки, життєтворчості як гаранта 

духовно-морального, інтелектуального відродження суспільства. На думку 

О.Золотухіної-Аболіної, сучасне виховання має орієнтуватися на образ 

вільної, самостійної, відповідальної, критичної, й водночас толерантної та 

лояльної людини, відкритої для змін і для творчості.  

Аналогічну позицію займає й І.Бех, окреслюючи чотири 

фундаментальні особистісні цінності-домінанти, які мають скеровувати 

побудову майбутньої теорії духовного розвитку людини: це духовна 

свобода, культура гідності, моральна раціональність та альтруїзм. 

Г.Кожухар додає до означених цінностей асертивність (у перекл. з англ. – 

впевненість у собі, своїх вчинках), як одну з форм вияву гуманної позиції 

особистості. До змісту поняття «асертивність» входять уміння оптимально 

реагувати на зауваження, критику, рішуче говорити «ні», як собі, так і 

оточуючим, відстоювати власну позицію та не ніяковіти, коли у відповідь на 

прохання отримуєш відмову.  

Глибокий аналіз досліджуваного феномена дозволяє визначити 

гуманізм як вічну світоглядно-моральну основу буття людини, як 

компонент життєвої позиції зрілої особистості, яка має сформовану систему 



цінностей та інтересів і готовність їх захищати, але одночасно з повагою 

ставиться до позицій і цінностей інших людей, прагне їх зрозуміти, свідомо 

відмовляється від домінування чи насильства, визначає багатомірність і 

розмаїття людської культури, норм вірувань.  

Мислителі-гуманісти впродовж тисячоліть висували положення про те, 

що усі люди від природи рівні, усі вони народжуються вільними та у своїх 

діях керуються особистими інтересами. Гуманізм не узгоджується з 

егоїзмом, індивідуалізмом, з відстороненням від себе обов’язків стосовно 

світу, інших людей. Якщо людина виявилася потрібною тільки самій собі і 

весь її інтерес зводиться до власної персони, вона втрачає сенс життя, перед 

нею відкривається прірва, її охоплює безнадійний песимізм. Широта 

зв’язків людини із зовнішнім світом, з іншими людьми збільшує повноту її 

буття. 

Гуманістичний підхід в освіті передбачає діалогічну взаємодію 

педагога з вихованцями, нормами якої виступають емоційна і 

особистісна відвертість партнерів, довірливість і щирість почуттів, 

терпиме ставлення до поглядів і звичок співрозмовника, та, як 

результат, є ефективним засобом запобігання різного роду конфліктів.  

Виховання шанобливого ставлення до людини, незалежно від її 

етнічної, соціальної чи релігійної приналежності – це складний, 

цілеспрямований процес оволодіння особистістю загальнолюдськими 

гуманістичними цінностями та втілення їх у вчинки, наміри, навіть думки, 

тому що справжній гуманізм базується як на свідомих установках, так і на 

неусвідомленій інтуїтивній доброзичливості. 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція 5 

Тема: Зарубіжний педагогічний досвід в галузі позашкільного 

виховання. 

План 



1. Становлення позашкільної освіти як найбільш мобільної ланки. 

2. Організація позашкільної освіти і виховання. 

3. Виховний потенціал позашкільного навчального закладу. 

4. Позашкільне виховання зарубіжних країн. 

Література до лекції: 

1. Актуальные направления развития внешкольного (дополнительного) 

образования детей в странах Восточной Европы : обзор по Беларуси, 

Казахстану, России, Украине / [под ред. А. В. Золотаревой]. –  Прага – 

Ярославль : EAICY– ЯГПУ, 2010. –  138 с. 

2. Берека В. Є. Вплив реформ освіти на розвиток позашкільних закладів 

в Україні (60–70 ті роки ХХ століття) / Є. В. Берека // Наукові записки 

Тернопільського державного педагогіч. ун–ту. Сер.: Педагогіка. – 

Тернопіль, 2000. – №1. – С. 34–38. 

3. Закон України Про позашкільну освіту від 22 червня 2000 №1841 - ІІІ 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

4. Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального 

закладу: колективна монографія / [ В. В. Вербицький, О. В. 

Литовченко, Л. І. Ковбасенко та ін.]; за ред. О. В. Литовченко. –  К.: 

Педагогічна думка, 2012.  – 192 с. 

5. Пустовіт Г. П. Позашкільна освіта і виховання: теоретико– 

дидактичний аспект: монографія / Г. П. Пустовіт. –  Миколаїв: 

Видавництво МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2010. –  Кн. 1. –  379 с. 

Позашкільна освіта за змістом і спрямованістю є найбільш мобільною 

ланкою освіти України, потужним чинником модернізації освітнього 

простору, організації вільного часу дітей і молоді, підтримки творчих 

ініціатив, формування життєвої компетентності особистості, що відповідає 

державним інтересам і соціальному замовленню.  

Становлення позашкільної освіти України відбувалося протягом 

тривалого періоду й ознаменувалося переходом від окремих гуртків і секцій 

позашкільного виховання кінця ХІХ – початку ХХ ст. до системи 

позашкільної освіти. Поява тих чи інших ідей, підходів і навіть цілісних 

концепцій, на думку Г. Пустовіта, пов’язана насамперед із рівнем розвитку 

суспільства, його політичними, соціально-економічними та духовними 

основами, тому має характеризуватися в їхній єдності та нерозривному 

зв’язку, оскільки розгляд будь-якого із явищ у відриві чи нехтуванні ними 

призводить до суто суб’єктивних і не завжди правильних висновків. Роком 

народження позашкільної освіти в Україні як унікальної освітньої ланки 

вважається 1918 рік, коли на загальних зборах Київського обласного 

педагогічного товариства визнано, що «… сама школа не може організувати 

позашкільне виховання учнів на належному рівні, тому потрібно 

створювати різноманітні просвітницькі клуби для учнів». 

http://zakon.rada.gov.ua/


Виступаючи з лекціями на позашкільному факультеті Київського 

педагогічного інституту, С. Русова наголошувала: «Позашкільна освіта 

потрібна для культурного поступу країни як найкращий засіб виховання 

гармонійно розвиненої особистості, індивідуальності, а не того 

одноманітного гурту, який не здатен ні захистити свою волю, ні спрямувати 

її на загальне добро». Культивуючи ідеї народності та гуманізму у 

вихованні підростаючого покоління, вчена писала: «Любов до рідної країни 

– це перший найкращий крок до широкої загальнолюдської гуманності; 

повага до людей – це вияв самоповаги та бажання собі свободи й 

незалежності». У перші роки радянської влади ідея виховання «майбутніх 

громадян соціалістичної республіки» декларувалася під гаслом «усі люди 

рівні, усі люди брати», поширювалася ідея поваги до людей різних 

національностей. Крім позитивного впливу інтернаціонального виховання 

на формування толерантного світогляду юного покоління, був ще зворотній 

вплив, а саме той факт, що дружнє, братерське ставлення пропагувалося 

лише до представників союзних республік, а до народів капіталістичного 

табору ставлення було вороже. Тоталітарна Радянська держава 

використовувала деспотичний, авторитарний режим як інструмент 

приручення. Відбувалося знецінення власного «Я» особистості, воля 

колективу вважалася визначальною для дій особистості, якій відводилася 

роль маленького «гвинтика». Такий підхід повністю відкидає ідею вільної, 

розкутої особистості, яка має власний погляд на речі та світ, поважає 

інтереси іншого, не нехтуючи при цьому власними. Але така демократична 

позиція була заборонена в Радянському Союзі. 

Як зазначає І. Лощенова, у радянські часи таке поняття, як національні 

цінності, замовчувалося, заборонялося, підмінялося іншим – «моральні 

цінності». А це впливало на викривлене розуміння підростаючим 

поколінням сутності, унікальності національних цінностей, а головне – 

породжувало неправильне їхнє співвідношення із загальнолюдськими 

цінностями.  

З того часу й до сьогодні позашкільна освіта невпинно розвивалася, 

зазнаючи певних трансформацій у зв’язку з розпадом Радянського Союзу та 

набуттям Україною незалежності. Але, як уже йшлося раніше, до 90-х років 

формуванню толерантності підростаючих поколінь не відводилася належна 

увага. І хоча протягом ХХ століття позашкільна освіта неперервно рухалася 

вперед у напрямку формування творчих здібностей вихованців, але все ще 

перебувала в полоні ідеологічних догм і стереотипів, бо радянське 

суспільство було наскрізь пронизане подвійними стандартами: з одного 

боку, проголошувався культурний плюралізм, братерство, терпимість, а з 

іншого, – органи влади ставили жорсткі рамки та заборони. 

У ХХІ ст. розпочала активну роботу Асоціація позашкільних 

навчальних закладів України, яка об’єднала навколо себе представників 

майже всіх регіонів. Мета її діяльності – реалізація завдань державної 

політики в галузі освіти, питання збереження мережі позашкільних закладів, 

захисту прав їхніх педагогічних колективів тощо. 



Головною тенденцією освіти та виховання учнів у позашкільних 

навчальних закладах стає формування системи ціннісного ставлення 

особистості до оточуючого соціального та природного довкілля й самої 

себе. На думку Г. Пустовіта, употужнюється тенденція до гармонійного 

поєднання інтересів учасників виховного процесу: по-перше, вихованця, 

який прагне вільного саморозвитку та збереження своєї індивідуальності; 

по-друге, суспільства, зусилля якого спрямовані на моральний саморозвиток 

особистості; по-третє, держави, зацікавленої в тому, щоб діти зростали 

громадянами – патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце в 

цивілізованому світі. 

Позашкільна освіта – це цілеспрямований і безперервний процес 

оволодіння систематизованими знаннями про культуру, природу, людину, 

суспільство, що сприяє забезпеченню потреб особистості у творчій 

самореалізації, її соціалізації, включенню в суспільні відносини, входженню 

у широкий світ. Система позашкільної освіти містить такі взаємопов’язані 

компоненти: мету, завдання, зміст освіти, форми, методи та засоби її 

здійснення.  

Позашкільна робота має масовий характер і будується на основі 

принципів добровільності, індивідуалізації, різноспрямованості, пріоритету 

виховання, співтворчості, єдності розвитку й саморозвитку, 

поліваріативності, емоційної привабливості міжособистісних взаємин. 

Позашкільні навчально-виховні заклади – це широкодоступні заклади 

освіти, які надають дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на 

здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, забезпечують потреби 

особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля, 

дають змогу дітям підвищувати можливості у професійному становленні та 

забезпечують соціальний захист. До організаційних форм позашкільної 

роботи належать групові заняття в гуртках (групах) та інших об’єднаннях за 

інтересами. 

Відвідувачі позашкільних закладів поділяються на:  

 вихованців – це особи, які відвідують гуртки, клуби, 

творчі об’єднання, секції позашкільного навчального закладу за 

інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну 

підготовку;  

 учнів – це особи, які відвідують класи та інші творчі 

об’єднання позашкільного навчального закладу, навчально-виховна 

робота в яких організована у формі класно-урочної чи іншої системи; 

 слухачів – особи, які проводять дослідницьку, пошукову 

та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, 

мистецтва.  

Система позашкільної освіти базується на історично зумовлених 

традиціях виховання особистості, створених представниками різних 

національних спільнот України, а також на суспільних і родинних 

цінностях, ідеях, поглядах, переконаннях, ідеалах. Позашкільні навчальні 

заклади – це мікрокосмос, система взаємозв’язків, у якій духовний та 



матеріальний складники співіснують в органічній єдності. Позашкільними 

навчальними закладами створюється єдине середовище виховання в дітей і 

молоді загальнолюдських цінностей, що сприятиме досягненню 

взаєморозуміння між народами, націями, країнами й окремими людьми.  

Отже, провідною ідеєю у визначенні мети освіти та виховання учнів у 

позашкільних навчальних закладах, на відміну від загальноосвітньої школи, 

є не стільки формування інтелектуальної сфери особистості (хоча це теж 

залишається важливою її складовою частиною), скільки пріоритет 

опанування учнями моральними цінностями, що дає змогу сформувати в 

них відповідальне ставлення до довкілля й тим самим забезпечує 

формування вихованості особистості. Тільки такі, особисто пережиті, 

знання, стають переконаннями особистості, маючи спрямовуючу та 

регулюючу силу поведінки й діяльності учня. 

У ст. 29 «Конвенції ООН про права дитини» йдеться про те, що освіта 

має бути спрямована на виховання поваги до культури, самобутності, мови 

та національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її 

походження та до цивілізацій, що відрізняються від її власної; дружби між 

усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також 

представниками корінного населення.  

Зазначимо, що творчі об’єднання позашкільного навчального закладу 

класифікуються за трьома рівнями: 

 початковий рівень – творчі об’єднання 

загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню 

здібностей, обдарувань вихованців, учнів і слухачів або розвитку 

їхнього інтересу до творчої діяльності; 

 основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають 

стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, 

практичні вміння та навички, задовольняють потреби у професійній 

орієнтації; 

 вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для 

здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів. 

Зазвичай, групи формуються за рівнями підготовки з урахуванням віку 

вихованців: 

 початковий рівень (1 та 2-й роки навчання) - діти віком 5-7 

років; 

 основний рівень (3–6-й рік навчання) -  діти та підлітки 

віком 8-15 років; 

 вищий рівень (7, 8-й рік навчання) - діти та молодь віком 

16-21 років. 

Актуальною для нашого дослідження є стратегічна мета розвитку 

позашкільної освіти, яку Т. Свирська вбачає в таких діях: орієнтація дітей, 

підлітків, молоді на цінності громадянського суспільства, загальнолюдські 

духовні пріоритети, гармонізація взаємовідносин із оточуючим соціумом, 

природою, самим собою; формування в дітей, підлітків готовності до 



самостійного вибору на користь здорового способу життя, освіти, 

професіоналізму, самореалізації в суспільно й особисто значущій творчій 

діяльності, відповідальності за майбутнє своєї країни та сучасної цивілізації 

в цілому.  

Зміст позашкільного навчання і виховання спрямований на 

задоволення екзистенціальних потреб дитини: свободи вибору, світогляду, 

дій, учинків, позиції, самостійності, саморозвитку й самореалізації, 

самовизначення і творчості. Навчально-виховний процес у позашкільному 

закладі здійснюється безпосередньо через спілкування, а джерелом 

дисципліни є не вчитель, яким би не був його авторитет, а праця. Дитина 

стає центром професійної уваги педагога, який допомагає їй знайти своє 

місце в житті. У позашкільному навчальному закладі процес «навчання» не 

слід ототожнювати з процесом «учіння», а краще розуміти його як 

«виховуюче навчання», під час якого досягається органічний взаємозв’язок 

між набутими учнями знаннями, сформованими інтелектуальними вміннями 

та  навичками, засвоєним досвідом творчої діяльності та формуванням 

емоційно-ціннісного ставлення до найближчого довкілля, одне до одного, 

до навчального матеріалу, який засвоюється, і до тієї діяльності, яка 

реалізується.  

Традиційно організація позашкільної освіти детермінується роботою 

закладів освіти, культури, мистецтва, фізкультури та спорту. Серед них 

варто назвати позашкільні навчальні заклади, палаци, будинки, станції, 

студії, гуртки, творчі об’єднання, клуби за місцем проживання, дитячо-

підліткові фізкультурно-спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, 

спортивні майданчики, клубні заклади, центри дозвілля, школи естетичного 

виховання, бібліотеки, театри тощо. 

Позашкільні навчальні заклади організовують роботу з вихованцями, 

учнями та слухачами за різними напрямами позашкільної освіти: художньо-

естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-

технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним 

або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, 

соціально-реабілітаційним, оздоровчим, гуманітарним. Навчальний рік у 

позашкільному закладі відповідає календарному року, тобто позашкільні 

навчальні заклади працюють і в канікулярний період. Заняття проводяться 

невеликими групами (до 15 учнів) і тривають від 45 до 90 хв. залежно від 

віку дітей. Позашкільна освіта та виховання здійснюються 

диференційовано, тобто відповідно до індивідуальних можливостей, 

інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів, із урахуванням 

їхнього віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я в різноманітних 

організаційних формах: заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, 

концерт, змагання, тренування, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, 

практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на природі, а також 

у межах інших форм, передбачених статутом позашкільних навчальних 

закладів.  



Важливим для глибокого осягнення смислу та специфіки позашкільної 

освіти та виховання є розкриття сутності поняття «дитячий колектив 

позашкільного навчального закладу», що виступає особливою спільністю 

дітей і підлітків, яка ґрунтується передусім на добровільності, спільності та 

диференціації інтересів, спрямованості на певний вид навчальної та 

практичної діяльності; таке рефлексивне середовище, де забезпечуються 

умови інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей, реалізації 

їхнього творчого потенціалу в галузі позашкільної освіти та виховання, а 

також створюються комфортні умови соціальної адаптації в реальному 

житті. Так, А. Горальський відзначає, що в процесі добору складу групи 

слід прагнути водночас до її одно та різнорідності одночасно. Відносно 

однорідною група повинна бути з точки зору таких рис, як вік, суспільне 

становище, уміння співпрацювати, інтелектуальний рівень, готовність до 

творчої діяльності тощо, але за такими ознаками, як стать, освіта, інтереси, 

обсяг практичного досвіду, група повинна бути різнорідною. На думку 

Ю. Столярова, вік учнів певною мірою може бути критерієм для прийому в 

той чи інший гурток. Але при цьому необхідно враховувати індивідуальні 

особливості дітей. Дуже важливо, щоб усі учні в групі були приблизно 

однакового віку. Не рекомендується, наприклад, приймати в одну групу 

учнів 6-9 класів. Старші будуть швидше засвоювати матеріал, а молодші 

будуть поспішати й не зможуть доволі глибоко зрозуміти пояснення 

керівника – відвідувати гурток їм стане нецікаво. На це Ю. Столяров 

запевняє, що комплектувати групу потрібно з дітей, у яких вікова різниця 

дорівнює не більше одного-двох років. Далі він стверджує, що ще одним 

критерієм прийому в гурток може бути інтерес учня до тієї проблеми, яка 

буде представлена в змісті й тематиці роботи колективу, який створюється, і 

попереджує, що не завжди гурток відвідують діти зі стійким інтересом до 

тієї чи іншої галузі (деякі записуються до гуртка тільки для того, щоб бути 

разом із товаришами по класу, будинку; іншим здається, що тут цікавіше, 

ніж в інших гуртках; а дехто йде в гурток із єдиною метою – зробити що-

небудь для себе). Ю. Столяров вважає, що таких дітей зацікавити і втримати 

в гуртку буде нелегко, тому керівник гуртка має це передбачити й 

намагатися так побудувати заняття, щоб зацікавити всіх дітей. Дослідник 

відзначає, що комплектуванням гуртка спеціаліст має займатися сам, не 

доручаючи цю справу нікому. Глибоко був правий Ш. Амонашвілі, коли 

писав: «…олюднення середовища навколо кожної дитини, гуманізація 

соціуму і власне педагогічного процесу є найвищою турботою вихователя». 

Аналіз матеріалів досвіду практичної діяльності позашкільних 

навчальних закладів України засвідчує, що основними шляхами реалізації 

виховного потенціалу позашкільних навчальних закладів на регіональному 

організаційному рівні є: 

 створення ефективної системи роботи щодо підвищення 

професійної компетентності педагогів (систематизація діяльності 

обласних методико-педагогічних заходів – семінарів-практикумів, 

науково-практичних конференцій тощо; організація співпраці щодо 



курсової перепідготовки педагогів з обласними інститутами 

післядипломної педагогічної освіти; розроблення та впровадження 

спецкурсів тощо); 

 забезпечення постійної професійної взаємодії в 

позашкільному педагогічному середовищі регіону (діяльність 

обласних профільних методоб’єднань, творчих груп педагогів, 

дистанційні форми співпраці на основі сучасних інформаційних 

технологій); 

 підвищення ефективності роботи щодо узагальнення 

(технологія професійно-творчого портфоліо) та популяризації 

перспективного педагогічного досвіду (використання можливостей 

Інтернету, регіональних періодичних фахових видань). 

Позашкільні навчальні заклади чинять істотний вплив на процес 

формування толерантності учнів у процесі організації та здійснення творчої 

діяльності й дозвілля в об’єднаннях за інтересами (гуртках, музичних 

колективах), коли особисте, етнічне відсувається на другий план, сприяє 

зміцненню дружби між дітьми різних національностей і віросповідання. 

Ідучи в позашкільний заклад, учень не згадує, що він українець чи прибалт, 

чи нащадок певних пращурів. На думку Т. Сущенко, головна особливість 

позашкільного педагогічного процесу полягає в тому, що він будується на 

взаємній співтворчості педагогів і дітей, їхній дружбі і духовній спільності, 

визнанні самоцінності особистості дитини, на взаємодопомозі та взаємній 

зацікавленості у спільному успіху та результаті діяльності.  

Виховний потенціал позашкільного навчального закладу зумовлений 

такими чинниками, як особливі відносини, що найкращим чином залучають 

кожну дитину до активної перетворюючої діяльності; забезпечення 

можливості практичної реалізації творчих інтересів і здібностей; вільний 

вибір виду діяльності; реалізація відповідних навчально-виховних 

технологій. Саме в позашкільному середовищі найяскравіше можна 

простежити толерантні стосунки між усіма учасниками виховного процесу.  

Ми схильні вважати, що «виховний потенціал позашкільного 

навчального закладу» – це можливості, що можуть бути використані для 

досягнення головної мети – формування толерантної особистості. Результат 

реалізації виховних спроможностей позашкільного навчального закладу 

(виховного потенціалу) можна розглядати на різних рівнях: особистості, 

закладу, району, міста, області, країни, враховуючи специфіку, статус 

позашкільного навчального закладу (національний, обласний, районний, 

міський тощо). Тому ми вважаємо, що доцільним буде використання 

позитивного психологічного клімату позашкільних закладів для 

формування толерантності учнів 5-9 класів, адже ми маємо на меті 

сформувати в них толерантну свідомість, яка б підказувала не епізодично 

діяти толерантно, а виробити стійку потребу в толерантності.  

Як засвідчує аналіз науково-педагогічної літератури і узагальнення 

кращого педагогічного досвіду, виховний потенціал позашкільних 

навчальних закладів містить такі компоненти: збагачення, а не «урізання» 



дитинства, відсутність будь-якого примусу й тиску на дитину (ніякої 

селекції, кількісних оцінок, стресових ситуацій); партнерство; 

демократичний стиль і норми людських відносин; свобода вибору; 

безконфліктність стосунків між педагогом і вихованцями; оптимістична 

налаштованість; радість; терпимість; взаємодопомога; тісні контакти з 

батьками та соціальним середовищем; самоврядування учнів; виховання в 

дусі спільного для всіх і соціальної відповідальності за це спільне; широкий 

спектр програм гурткової роботи.  

Як вважає Ю. Борисова, сучасна система позашкільної освіти 

насправді унікальна. Більшість країн Центральної та Західної Європи, а 

також країни колишнього радянського блоку цю систему втратили, тому 

гуртки та секції платні й доступні далеко не всім. На нашу думку, така 

організація позашкільної освіти спричинює усамітнення дитини, егоїзм, 

поділ людей на «багатих і бідних», зверхнє ставлення до малозабезпечених 

дітей, адже ті учні, які не мають матеріальних засобів для відвідування 

закладів, що відповідають їхнім інтересам, мають «зарити талант у землю». 

Удосконалюючи українську систему виховання, необхідно спиратися 

на досвід світової позашкільної педагогіки із формування толерантності, 

щоб не допускати помилок, а враховувати тільки позитивні знахідки.  

Наприклад, у Японії існує багатовікова система «морального 

виховання», заснована на ідеях релігійно-філософських учень. Метою 

виховання є формування особистості, яка відповідає суспільній моделі 

людини з «груповою свідомістю», національним характером, поведінкою 

громадянина Японії (Лі Хан Чой). Від народження, спочатку в родині, а 

згодом і в освітніх установах, дитину виховують в дусі національних 

традицій, формують почуття милосердя, турботливості, солідарності, 

вірності та відданості. При цьому активно використовуються ЗМІ, масова 

підготовка до державних свят (День нації, День народження Імператора, 

День Конституції, День праці тощо). 

Програма курсу моралі складається з трьох розділів. Перший розділ 

містить теми, що виховують лояльність шляхом формування почуття 

приналежності до своєї сім’ї, соціальної групи, держави. Другий розділ 

вміщує теми, спрямовані на виховання «активної особистості», яка здатна 

підпорядковувати свої ідеї й цілі інтересам держави. Мета третього розділу 

– навчити дитину сприймати суспільні норми поведінки як внутрішні 

потреби. У вихованні моральних установок, ціннісних орієнтацій японської 

молоді застосовують соціальні функції культури, особливо традиційної 

національної культури, яка, на думку японських учених, органічно 

пов’язана з японською моделлю соціального розвитку. 

Великого значення формуванню толерантності дітей, розвитку почуття 

етнічної приналежності надають і в Сполучених Штатах Америки. 

Особливу увагу приділять емігрантам із Латинської Америки, адже діти в 

цих сім’ях почуваються відірваними від своєї культури, мовного 

середовища, тому більшою мірою схильні до впливу негативних факторів 

соціального середовища. На законодавчому рівні таким дітям надається 



допомога, для них створюються клуби та молодіжні організації, де вони 

вивчають культуру, звичаї, традиції свого народу. До цієї діяльності 

залучаються представники громадськості, батьки, психологи, соціальні 

працівники та волонтери [282]. 

На сьогодні в усіх регіонах Грузії, великих містах і населених пунктах, 

плідно діють сучасні установи різних профілів. Створюються цільові 

спеціальні програми у сфері охорони здоров’я й освіти для соціально 

незабезпечених сімей. Відкрито реабілітаційні центри для дітей, 

позбавлених батьківської опіки, розширюється мережа дитячих ігрових і 

спортивних майданчиків за місцем проживання в мікрорайонах. У літній 

період у різних регіонах цієї держави функціонують молодіжні табори 

«Патріоти» тощо.  

Не менш серйозна увага приділяється питанню соціальної адаптації 

дітей і підлітків, здійсненню інклюзивно-індивідуальних проектів тощо. 

Інтерес до цього сектора можна пояснити й тим, що в пошуках нових 

шляхів своєї діяльності та під час переходу до нових форм розвитку їхня 

робота базується на принципах гуманізму, толерантності, демократії та 

захисту прав дітей. 

У Болгарії 2007 р. оголошено національну кампанію за толерантність, 

що називалася «Я допомагаю світу стати кращим». Понад 350 тисяч 

учасників із Болгарії та інших країн узяли в ній активну участь. Основна 

мета кампанії – нагадати, що Болгарія як частина європейського 

різноманіття цінує європейські культурні надбання. Однією з найбільш 

важливих цінностей є толерантність, завдяки якій культурна 

багатоманітність країни перетворена на джерело духовного багатства та 

єдності. Цілей кампанії досягнуто саме через провадження діяльності 

болгарських позашкільних закладів, які в них мають назву «заклади 

неформальної освіти». Учасники кампанії вкотре довели, що толерантність 

має глибоке коріння в болгарській народній психології та є однією з 

основних цінностей суспільства. 

Сучасна система позашкільної освіти України характеризується 

створенням умов для вільного вибору кожною дитиною освітнього 

простору та часу для його освоєння, здійснення пошукової діяльності. В 

позашкільних навчальних закладах активно відбуваються інноваційні 

процеси, що сприяють оновленню змісту, мети, форм і методів роботи. 

Позашкільні заклади вирішують таке важливе завдання, як виховання в 

підростаючого покоління культури міжнаціонального спілкування, 

заснованої на принципі толерантності, розширюють культурний простір 

мікросоціуму, який дитина опановує. У цій сфері знайомство дитини із 

цінностями культури відбувається з урахуванням її особистісних інтересів, 

національних особливостей і традицій. 
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Контрольна робота №1 

з дисципліни «Моделі і технології дошкільного виховання  

в зарубіжних країнах» 

І варіант 

1. Охарактеризуйте провідні проблеми сучасного виховання в світі. 

2. Дайте характеристику провідних підходів до організації системи 

громадянського виховання у школах різних країн. 

3. Твір-есе: «Особистість педагога в сучасному вимірі».  

ІІ варіант 

1. Проаналізуйте основні підходи до аналізу поняття «гуманізація» 

2. Назвіть та прокоментуйте основні ознаки «техніки С. Френе». 

3. Твір-есе: «Яким педагогом я не хотіла б бути…»  

 

Контрольна робота №2 

з дисципліни «Моделі і технології дошкільного виховання  

в зарубіжних країнах» 

І варіант 

1. Релігійне виховання як один з найважливіших шляхів морального, 

духовного, соціального відродження суспільства. 

2. Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. 

Творче завдання: Спираючись на наукову літературу, довідники, 

словники, зіставте здобутки у вихованні двох країн (за вибором). 

ІІ варіант 

1. Сутність принципу антропоцентризму. 

2. Моральне та релігійне виховання в школах Англії. 

Творче завдання: Спираючись на наукову літературу, довідники, 

словники, зіставте здобутки у вихованні двох країн (за вибором). 
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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. Практичне 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 є – 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 практичного 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 - запитання і відповідь; 

■ 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; 

• практичне заняття, 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 практичного заняття, 

рекомендованою літературою. Спочатку треба ознайомитися з матеріалом 

за темою практичного заняття, що вміщений у навчальних посібниках. Це 

дасть змогу скласти загальне уявлення про тему, яку виносять на практичне 

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. 

 

Треба пам’ятати, що якість практичного заняття, перш за все, 

залежить від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до 

практичного заняття кожен студент повинен: 



1) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової 

теми  заняття;   

2) прочитати  і продумати  свої  лекційні  записи,  які  відносяться до 

теми практичного заняття;  

3) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану 

літературу;  

4) скористатися при потребі консультацією викладача;  

5) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань 

теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне практичне заняття. Пропуск  

практичного заняття позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити 

та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює 

значні труднощі при підготовці до підсумкового модульного контролю. 

 

Особливості роботи студента на практичному занятті: 

- переважну більшість практичних заняття 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 семінарах 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 

семінару. 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 семінарське заняття заключним словом викладача, в 

якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі 

студентів на семінарі (виступ з питання, реферат, повідомлення, 



доповнення, зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається 

завдання на наступне заняття.  

 

 

 

 

 

 

 

Практичне заняття №1 

Тема: Теорії розвитку і виховання особистості в різних педагогічних 

системах. 

План 

1. Домінування різних концепцій виховання в педагогічних 

системах світу.  

2. Концепція рис особистості. Формування за допомогою 

культурного середовища образу самого себе, форми стосунків з 

оточуючими. 

3. Я-концепція як сукупність уявлень індивіда про себе в 

поєднанні з їх оцінкою. Представники Я-концепції Е. Еріксон, 

Б.Бернс, К.Роджерс, К.Хорні. 

4. Соціально-когнітивна теорія. Формування поведінки під 

впливом соціального оточення, соціальних і культурних 

чинників, обставин, прикладів. 

 

Для самостійного опрацювання студентів 

Теорія соціального научіння Дж. Роттера. 

Особистість в «описовій психології» В. Дільтея й Е. Шпрангера. 

Теорії особистості у французькій соціологічній школі 

Транзактний аналіз Еріка Берна. 

Додаткові завдання (10 балів). Провести компаративний аналіз.  

У 1912 р., говорячи про Жан Жака Руссо з приводу 200-ліття від дня його 

народження, Софія Федорівна Русова акцентує увагу на його настановах 

щодо знань молодої людини, висловлених у праці «Думки про 

урядування в Польщі» (1772): молода людина має починати вчитися 

читати на своїх народних творах; у 10 років, пише Руссо, щоб кожний 

молодий поляк їх знав усі; в 12 років, щоб знав усі краї своєї землі; в 15 

років – історію свого краю, в 16 – усі закони краю, «щоб не було по всій 

Польщі жодної славетної події, яких би він не прийняв у свій розум і 

своє серце».  

- Що з приводу народності в освіті належить перу С.Русової, але з 

урахуванням ідей видатних попередників: Ж.-Ж. Руссо, 

К.Д.Ушинського?  

 

Практичне заняття №2 

http://westudents.com.ua/glavy/80373-2-teorya-sotsalnogo-nauchnnya-dj-rottera.html
http://westudents.com.ua/glavy/80375-4-osobistst-v-quotopisovm-psihologquot-v-dlteya-y-e-shprangera.html
http://westudents.com.ua/glavy/80376-5-teor-osobistost-u-frantsuzky-sotsologchny-shkol.html
http://westudents.com.ua/glavy/80377-6-tranzaktniy-analz-erka-berna.html


Тема: Реформаторська педагогіка. 

План 

1.Філософські теорії як основа педагогічних вираження ідей 

реформаторської концепцій і виховних систем.  

2.Виникнення педагогіки прагматизму. Суб’єктивно-ідеалістична 

філософія прагматизму. 

3. Теорія вроджених інстинктів і незмінності біологічної природи 

людини – основа педагогічних поглядів Дж. Дьюї. Прикладна спрямованість 

навчально-виховного процесу в теорії навчання Дж. Дьюї. 

4. Збагачення методологічних настановок педагогіки прагматизму 

відповідно з новими тенденціями розуміння виховання як процесу 

соціалізації особистості.  

 

Творчі завдання: 

Підготуйте доповідь на тему: «Принцип «навчання через діяльність»». 

 Ідея комплексності у змісті освіти і її універсальне значення. 

Неопрагматичний підхід до методів виховання.  

Вплив неопрагматизму на сучасну західну педлагогіку. 

 

Підготувати повідомлення, можна з відео, або комп’ютерну презентацію за 

такими темами: 

1. Показники і критерії вихованості, їх психологічна природа (у 

порівнянні України з будь-якою країною світу), за вибором студента. 

2. Особливості формування  правильної самооцінки та потреби в 

досягненні успіхів (у порівнянні України з будь-якою країною світу), 

за вибором студента. 

3. Організація індивідуальної роботи з педагогічно занедбаними дітьми 

(у порівнянні України з будь-якою країною світу), за вибором 

студента. 

 

 

Практичне заняття №3 

Тема: Теорії розвитку освіти та особистості в різних педагогічних системах. 

План 

1. Теорії розвитку особистості та їхня емпірична валідність у 

педагогічній системі США. 

1.1. Розвиток гуманістичної психології і педагогіки США. 

1.2. Когнітивний розвиток особистості. 

1.3. Цілі і завдання гуманістичної освіти США. 

1.4. Процес формування цінностей особистості в педагогічній системі 

США. 

2. Розвиток освіти та особистості у педагогічній системі Франції. 

2.1. Традиції гуманістичного виховання у французькій педагогічній 

системі. 

2.2. Соціальні теорії когнітивного розвитку особистості. 



2.3. Екзистенціалістські концепції розвитку особистості. 

2.4. Психоаналітичні підходи до процесу навчання і виховання. 

2.5. Ієрархія цінностей та ідеалів у педагогічній системі Франції. 

 

Література до теми: 

Т.І. Левченко Розвиток особистості в різних педагогічних 

системах/Монографія/ Левченко Т.І. – 1-е видання, м. Вінниця: 

видавництво «Нова книга», 2002 р. – 512 с. 

 

 

 

Завдання для підвищення балів 

Знайти вказані методики і провести власне сам обстеження за однією з 

них (5 балів), або провести в групі на семінарі (10 балів): 

1. Методика «Тест емпатії» (Опитувальник І.М. Юсупової). 

2. «Діагностичний тест відносин» (Тест Г.У. Кцоєвої-Солдатової). 

3. Методика «Дослідження уявлень людини про себе та інших людей» 

(Тест Т.Лірі). 

4. Діагностична методика: «Дослідження ціннісних орієнтацій» (Тест 

М.Рокіча). 

5. Діагностична методика: «Оцінка мотивації схвалення» (Тест-

опитувальник С. Марлоу-Крауна). 

6. діагностичною методикою: «Кольоровий тест відносин» (Тест А.М. 

Лутошкіна). 

7. Діагностична методика: «Вивчення особистісної схильності до 

конфліктної поведінки» (Тест К.Томаса, адаптований Н.В. 

Гришиною); 

8. Методика: «Тест агресивності» (Опитувальник Л.Г. Почебут). 

9. Методика «Дослідження соціометричного статусу» (Діагностика 

міжособистісних відносин на основі тесту суб‘єктивних переваг Д. 

Морено). 

10. Тест «Індекс толерантності» (Г.У. Солдатової). 

 

Практичне заняття №4 

Тема: Мотивація навчання  

1. Поняття про теорії мотивації. 

2. Теорія самоактуалізації А. Маслоу.  

3. Реверсивна теорія М. Аптера. 

4. Теорія самоефективності А. Бандури.  

5. Теорія управління Мак Грегора. 

6. Мотивація навчання: коучінг-стратегії мотивування. 

7. Теорія справедливості. 

 

Словник понять (5 балів): енергопотенціал, діяльність, хобі, локус 

контролю, афіліації. 



 

Додаткові завдання (10 балів): провести на парі діагностику із 

запропонованих нижче, або запропонувати іншу методику для 

діагностики мотиваційної сфери особистості. 

 

1. Методика діагностики структури навчальної мотивації. 

2. Методика незавершених речень. 

3. Тематичний аперцептивний тест (ТАТ) Г. А. Мюррея. 

4. Список особистісних переваг А. Едвардса. 

5. Форма з вивчення особистості  Д. Джексона. 

6. Тест гумористичних фраз. 

7. Диагностика самооценки мотивации одобрения (тест на 

искренность ответов, Д. Марлоу, Д. Краун). 

8.  "Готовность к риску" (PSK) Шуберта. 

9. Методика изучения мотивации обучения в вузе Т. И. Ильиной. 

10. "Мотивация успеха и боязнь неудачи" (МУН) А.А. Реана.  

11. ТАТ для диагностики мотивации достижения Х.Хекхаузена 

(HTAT). 

12. Решетка мотива достижения (LeistungsmotivsGitter) Г.Д. Шмальт 

1976. 

13. Тест-опросник А. Мехрабиана (модификация М. Ш. Магомед-

Эминова). 

 

Практичне заняття №5 

 

Тема: Особливості виховного процесу 

 

План: 

1. Обґрунтуйте тезу, за якою мета виховання полягає у всебічному та 

гармонійному розвитку дитини. 

2. У чому виявляються особливості змісту національного виховання на 

сучасному етапі? 

3. Розкрийте сутність різноманітних концепцій виховання. 

4. Охарактеризуйте потреби, які впливають на формування мотивів 

виховання у процесі становлення особистості. 

5. У чому виявляються взаємозв'язок і відмінні особливості між 

вихованням, самовихованням і перевихованням? 

6. Що, на Вашу думку, сприяє підвищенню ефективності процесу 

виховання? 

7. В. Сухомлинський стверджував: «Виховання могутнє саме тоді, коли 

воно враховує тендітні капризи природи». А як думаєте Ви щодо цього? 

8. Ж.-К. Гельвецій писав, що все його життя є, по суті, одне довжелезне 

виховання. Яка специфічна особливість виховного процесу тут 

виявляється? Обґрунтуйте її. 

http://testoteka.narod.ru/lichn/1/05.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/13.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/05.html
http://testoteka.narod.ru/ms/1/08.html


9. Проаналізуйте сутність принципів виховання і складіть по 6-8 правил, 

спрямованих на реалізацію їх вимог. 

10.  
Практичне заняття №6 

 Тема: Індивідуалістська спрямованість екзистенціалістської педагогіки. 

План 

1.Індивідуалістська спрямованість екзистенціалістської педагогіки. 

2.Людина як носій своєї моральності.  

3.Погляди екзистенціалістів на мету і можливості виховання.  

4.Етична теорія екзастенцалізму.  

5.Видатні представники сучасної педагогіки екзистенціалізму 

Дж.Кнеллер, У.Баррет, М.Марсель та інші. 

 

Практичне заняття №7 

Тема: Біхевіоризм як авторитарно-технократичний напрямок у сучасній 

педагогічній практиці. 

План 

1.Біхевіоризм як психолого-педагогічна концепція технократичного 

виховання.  

2.Довільна зовнішня регуляція поведінки і становлення людини 

(Дж.Уотсон). 3.Технологічний підхід до розв’язання проблем освіти 

Е.Торндайка.  

4.Ідея зовнішньої регуляції процесу навчання в роботах Б.Скіннера.  

5.Принцип оперантного обумовлювання і оперантна поведінка. 

  

Створити комп’ютерні презентації до теми (0-10 балів):  

1. Передовий педагогічний досвід учителів Миколаївщини (запропонуйте 

ідеї або перспективний досвід учителів школи, в якій ви навчалися).  

2. Інноваційні технології в освіті.  

 

Практичне заняття №8 

Тема: Зарубіжні педагогічні концепції неотомізму і неопозитивізму. 

План 

1.Етична необхідність релігійного виховання в теорії неотомізму. 

2.Проблематика виникнення релігійних ідей та їх розвитку в дитячій 

свідомості.  

3.Внесок Ж. Марітена в педагогічну доктрину неотомізму. 

4.Проблеми шкільної освіти, співвідношення між науковими 

знаннями і релігією. 

5. Пріоритети духовного начала у вихованні особистості. Роль релігії 

у формуванні етичних цінностей особистості. 

6.Внесок Г. Спенсера в розвиток педагогіки позитивізму. Основні 

положення педагогіки неопозитивізму.  

7.Гуманізація системи виховання. 

 



Творче завдання: проведіть диспут на тему: 

1. «Зміни умов діяльності сучасного вчителя. У чому вони 

полягають?» 

(запропонуйте відео-ролик,  реальні педагогічні ситуації, підготуйте 

запитання, які передбачають дискусію, полеміку із зазначеної 

проблеми). 

2. Яка модель розвитку шкільництва є, на вашу думку, найбільш 

бажаною? Обґрунтуйте свою точку зору.  

3.  Роль учителя в контексті різних моделей розвитку освіти.  

4. У чому полягає аргументація на користь збереження «status quo» в 

сучасних освітніх систем системах і проти нього? 

   

5. Провести на парі круглий стіл: 

6.  Що означає поняття «інформаційна прірва» (digital divide)? Чому 

воно виникає, чим і кому загрожує?  Якою є, на вашу думку, 

імовірність перетворення «школи турботи» на провідну модель 

розвитку школи в сучасному світі?   

 

Рекомендована література до теми: 

1. Кремень В. Філософія освіти ХХІ століття // Шлях освіти. – 2003. - 

№2. – С.2-6. 

2. Кузь В.Г. Глобалістика: економіка та освіта // Рідна школа. – 2001. 

- №9. –С.3-6. 

3. Сбруєва А.А. Сутність ринкової ідеології освітніх реформ 

розвинутих країн // Шлях освіти. – 2003. - №1. – С.15-21. 

4. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: Навчальний посібник. – 2-ге 

вид., стер. Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 320 с. 

 

Практичне заняття №9 

Тема: Найбільш розповсюджені педагогічні моделі суспільного виховання. 

План 

1.Р.Штайнер. Сутність та особливості змісту Вальдорфської 

педагогіки. 

2.Методи вальдорфської педагогіки.  

3.Умови творчого вільного виховання дитини.  

4.Тісне співробітництво батьків, дітей та педагогів – особливість 

вальдорфської педагогіки. Вальдорфська педагогіка як світовий 

педагогічний та міжнародний культурно-освітній рух. 

5.Педагогіка М. Монтессорі. Біологічна та соціальна мета виховання. 

Моторне виховання. Концептуальні засади та особливості змісту 

педагогічної технології «Будинок вільної дитини».  

6.Форми організації діяльності дітей. «Самовиховання у початковій 

школі».  

7.Роль педагога в технології М. Монтессорі. 

 



Практичне заняття №10 

Тема: Ідеї «Нового виховання» як потреба суспільства. 

План 

1.С. Френе. Педагогіка взаємодії та комунікації.  

2.Концептуальні засади педагогічної технології «Школа успіху і 

радості». Етапи виховання С. Френе. 

3.Єдність розумового і морального виховання. Словесний метод 

морального виховання.  

4.Соціалізація дитини через систему дитячого самоуправління. 

5. «Школа для життя, через життя» Ж.- О. Декролі. Проблема 

інтересів як центральна педагогічна проблема. Концептуальні засади 

педагогічної технології.  

6.Суть принципу антропоцентризму як концептуальна основа 

педагогічної технології. та особливості змісту педагогічної технології 

«Школа для життя, через життя». Роль освітніх ігор у формуванні 

особистості. 

 

Додаткове завдання для підвищення балів 

Підготувати повідомлення: «Школа Саммерхіл» О.-С. Нілла. 

 Визнання самоцінності індивідуальності і права особистості на 

вільний розвиток – фундаментальна основа педагогічної теорії О.-С. Нілла. 

Концептуальні засади технології «Школа Саммерхіл». Принципи 

педагогічної концепції О.-С. Нілла. Ідея самоуправління у школі. Роль 

дитячого театру в особистісному становленні дитини. 

 

Практичне заняття №11 

Тема: Технологія розвитку творчої особистості. 

1.Технологія розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера.  

2.Концептуальні засади розвитку творчої особистості в педагогічній теорії 

Г. Альтшуллера.  

3.Рівні творчих завдань.  

4.Особливості змісту технології Г. Альтшуллера.  

5.Методи і прийоми розвитку творчої особистості.  

6.Метод фокальних об’єктів.  

7.Метод мозкового штурму.  

8.Метод синектики. Метод моделювання маленькими чоловічками. 

9.Принципи розв’язання протиріч. Можливості ТРВЗ в організації дозвілля 

дітей. 

 

Практичне заняття №12 

Тема: Політика розвинених країн заходу в галузі дошкільної освіти і 

шкільництва. 

План 

1.Ідея пріоритетної ролі освіти в розвитку сучасного суспільства. 

2.Характерні особливості нової педагогічної системи країн Заходу. 



3.Напрямки перебудови змісту базової освіти.  

4.Завдання перебудови змісту природничо-наукової освіти.  

5.Перегляд підходів до організації гуманітарної освіти.  

6.Індивідуалізація учбового процесу в західній педагогіці. 

 

Практичне заняття №13 

Тема: Розвиток і виховання особистості у педагогічній системі Франції. 

План 

1.Французькі ідеї гуманістичного виховання і розвитку особистості. 

2.Роль діяльності у вихованні особистості.  

3.Гра як діяльність та етап розвитку і виховання особистості. 

4.Виховання як цілеспрямоване управління процесом розвитку 

особистості і частина процесу соціалізації.  

5. Внесок А. Валлона, Л.Сева та ін.  

Написати твір-роздум на тему: 

1.Вплив взаємодії дитини і вихователя на всі етапи її розвитку та 

гуманізацію відносин. 

2.Роль вихователя у формуванні особистості. 

 

Практичне заняття №14 

Тема: Виховні тенденції у педагогічній системі США. 

План 

1.Поліпшення комунікації між особистістю і світом, досягнення 

самоактуалізації і само ідентичності. 

2. Місце проблеми визначення і смислу цінностей в американській 

педагогіці.  

3.Самоактуалізація як кінцева мета гуманістичного виховання.  

4.Завдання гуманістичної педагогіки: подолання культурних обмежень, 

виховання у дитини братських почуттів до всього людства, ненависті до 

війни, агресії, насильства. Розвиток естетичних потреб і смаків в процесі 

виховання і навчання. 

5.Нові підходи до виховання в США.  

6.Перебудова підготовки вчителів-вихователів. Практичні напрямки 

виховання особистості в педагогічній системі США. 

Створити презентацію з теми:  

Головна умова успішної виховної діяльності школи – визнання пріоритету 

інтересів, потреб і здібностей учнів. 

Запропонувати власне тлумачення Теорії самоактуалізації А. Маслоу. 
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Самостійна робота студентів з дисципліни «Технології і моделі 

виховання в зарубіжних країнах» займає важливе місце в навчальному 

процесі ВНЗ при підготовці фахівців спеціальності «Дошкільна освіта». 

Ефективна організація навчально-виховного процесу в системі професійної 

підготовки майбутніх вихователів ДНЗ неможлива без належної організації 

самостійної роботи студентів.  

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 семінарських занять, 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

3) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, 

семінарських і практичних занять), 

4) підготовка до модульних контрольних робіт, 

5) підготовка до заліку. 

 

Види 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). 

Максимальний бал –10.  2 роботи за період навчання 

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 ). 

Максимальний бал -10.   2 роботи за період навчання. 

 

3. Аналіз монографій 

  Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично 

проаналізувати оригінальний текст і зробити власні висновки 

щодо його актуальності. Обсяг – 3 сторінки. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

4. Складання опорного конспекту. 

 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.. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

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. 

 Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA


6. Табулювання 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, 

які розкривають закономірності якогось явища. 

6) Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

 

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. 

 

 

 

 

Таблиця 1 

Розподіл балів за наукову доповідь 

Вимоги Бали 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані або 1) результати лише сучасних наукових 

досліджень (монографії, наукові статті, інтернет-ресурси), 

починаючи з 2000 року,  

або 2) доповідач висловив і обґрунтував свою власну 

позицію. 

Студент доповідає, не заглядаючи у конспект. 

9-10 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані або 1) результати лише сучасних наукових 

досліджень (монографії, наукові статті, інтернет-ресурси), 

починаючи з 2000 року,  

або 2) доповідач висловив і обґрунтував власну позицію. 

Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

7-8 



Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані результати наукових досліджень (монографії, 

наукові статті, інтернет-ресурси) до і після 2000 року. 

Студент доповідає, не заглядаючи у конспект. 

5-6 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані результати наукових досліджень (монографії, 

наукові статті, інтернет-ресурси) лише до 2000 року. 

Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

3-4 

Доповідь недостатньо повно висвітлює тему, студент не 

вклався у час, використані результати наукових досліджень 

(монографії, наукові статті, інтернет-ресурси) лише до 2000 

року. Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

1-2 

Доповідь не відповідає темі виступу 0 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

(кожне завдання10 балів) 

Тематика завдань: 

1. Загальнодидактичний період розвитку педагогічних ідей Я. А. 

Коменський, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, Й. Ф. Гербарт, К. Ушинський, 

П. Ф. Каптєрєв). 

2. Експериментальний період розвитку педагогіки і психології (Л. 

Виготський, А. Біне, Р. Кеттел, Ж. Піаже). 

3. Період теорій навчання (Б. Ф. Скіннер, Л. Ланда, В. Махмутов і М. 

Оконь, Д. Б. Ельконін і В. В. Давидов) 

4. Ситуаційна та особистісна парадигма навчання: сутність, переваги, 

недоліки. 

5. Концепція випереджувального розвитку: сутність, переваги, недоліки. 

6. Концепція проблемного навчання: сутність, переваги, недоліки. 

7.  Конценція «від абстрактного до конкретного»: сутність, переваги, 

недоліки. 

8.  Концепція «від практики до теорії» : сутність, переваги, недоліки. 

9.  Програмоване навчання: сутність, переваги, недоліки. 

10.  Проблемне навчання: сутність, переваги, недоліки. 

11.  Розвивальне навчання: сутність, переваги, недоліки.  

12.  Евристичне навчання: сутність, переваги, недоліки. 

13.  Научіння шляхом відкриттів: сутність, переваги, недоліки. 

14.  Експериментальне навчання: сутність, переваги, недоліки. 



15.  Мотивація навчання: мотиваційні теорії (теорія самоактуаліззації А. 

Маслоу, реверсивна теорія М. Аптера, теорія самоефективності А. Бандури, 

теорія управління Мак Грегора),  

16.  Мотивація навчання: мотиваційні тенденції та мотиваційні джерела. 

17.  Мотивація навчання: коучінг-стратегії мотивування. 

18.  Складові індивідуального стилю научіння: інформаційні, особистісні, 

пізнавальні.  

19.  Результативні критерії: ключові компетенції – ціннісно-смислова, 

загальнокультурна, навчально-пізнавальна, інформаційна, комунікативна, 

соціально-трудова, особистісного самовдосконалення. 

20.  Психологічний аналіз шкільного уроку або заняття в ДНЗ .   

21.  Класифікація типів виховання.  

22. Стилі виховання.  

23.  Методи самовиховання (самопізнання, самостимулювання, 

самовладання).  

24.  Прийоми самовиховання (самозобов’язання, самопереконання, 

самонавіювання, самотренування, самопримус).  

25.  Засоби самовиховання (рефлексування, самоспостереження, 

самоорганізовування, самопроектування).  

26.  Девіантна та адиктивна поведінка учнів. 

27.  Напрями профілактики залежної поведінки у підлітків (формування 

установки ментального здоров’я, формування стратегічної мотивації, 

заохочення просоціальної активності, інформування щодо причин та 

наслідків адикцій). 

28.  Специфіка педагогічного спілкування.  

29. Види зрілості – фізіологічна, психологічна, соціальна, професійна, 

особистісна, духовна. 

30. Психологічні теорії розвитку особистості: теорія ідентичності Е. 

Еріксона (характеристика розвитку особистості за критерієм продуктивності 

життєвої стратегії в основні вікові періоди),  

31. Психологічні теорії розвитку особистості: теорія індивідуації К. Юнга 

(характеристика розвитку особистості за критерієм досягнення зрілості 

особистості внаслідок психологічної трансформації),  

32. Психологічні теорії розвитку особистості: теорія життєвий цілей Д. 

Левінсона (характеристика розвитку особистості за критерієм особливостей 

реалізації основних  життєвих  цілей чоловіками та жінками).  

33.  Саморозвитку особистості: сутність і рівні саморозвитку: 

когерентність (рівень дій), компетентність (рівень думок), самоефективність 

(рівень почуттів). 

34.  Становлення зрілої людини у контексті західної та східної культур 

(кризи розвитку особистості, перетворення, конструктивний шлях розвитку, 

завдання на шляху розвитку, перешкоди зростанню, роль вчителя, 

концепція природи ідеальної людини). 

35.  Критерії саморозвитку суб’єктів навчання – вчителя та учня, 

викладача та студента. 



36.  Методики самоорганізовування (самопроектування): «Значущість / 

терміновість»(визначення пріоритетів), «Коучігнові стратегії» (визначення 

умов ефективності), «Позитивне планування» (визначення ресурсів), «Три 

лідери» (визначення неохідних компетенцій), «Три стільця Діснея» 

(можливість творчого підходу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові завдання для підвищення балів 

І блок 

1. Провідні контекстуальні чинники розвитку освіти в сучасних умовах.  

2.  Економічна ефективність освіти в розвинених країнах і країнах, що 

розвиваються. 

3. Загальна характеристика соціального попиту на освіту. 

4. Політичні чинники розвитку освіти. 

5.  Орієнтація на неперервну освіту.  

6. Проблема демократизації освіти.  

7. Зіставно-історичний метод.  

8. Системно-зіставний метод.  

9. Порівняльно-дедуктивний метод. 

10.  Проблемний метод. 

ІІ блок 

1. Охарактеризуйте основні підходи до аналізу поняття 

«глобалізація».  

 2. Які підходи розгляду поняття «глобалізація» існують у соціальних 

науках?   



3. У чому полягають особливості впливу економіки знань на розвиток 

освіти?   

4. Як впливають зміни сучасного соціального контексту на розвиток 

освіти?   

5. Що таке макроосвітній контекст розвитку сучасної освіти? 
 

ІІІ блок 

Написати творчу роботу з теми: «Особистість вихователя у сучасному 

міжнародному педагогічному просторі. Якою ви його вбачаєте?» (10 

балів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання для підвищення балів 

 

1. Підготуйте повідомлення з теми: «Здоров’язберігаючі технології 

навчання у дошкільному закладі» - 6-7 аркушів (10 балів). 

 

2. Інтерактивні методи навчання: «Велике коло», «Гірлянда асоціацій», 

«Мозковий штурм», «Акваріум» (приклади вправ) 5 аркушів (15 

балів). 

 

 

3. Діалогічне спілкування. Сучасні вимоги. Як уникати помилок у 

спілкуванні. Шляхи запобігання конфліктам (комп’ютерна 

презентація) 

не менше 15 слайдів (20 балів). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Дайте визначення поняття «система освіти». 

2. Поясніть, як ви розумієте поняття «економічна ефективність 

освіти». 

3. Що ви розумієте під поняттям «демократизація освіти»? 

4. Дайте характеристику нових освітніх законів, прийнятих в Україні. 

5. Обґрунтуйте тезу: «Загальноосвітня школа – важливий компонент 

системи освіти». 

6. Охарактеризуйте освітню систему в Франції. 

7. Охарактеризуйте освітню систему в Японії. 

8. Охарактеризуйте освітню систему в Польщі. 

9. Охарактеризуйте освітню систему в Україні. 

10. Назвіть компоненти вітчизняної системи освіти. 



11. Як визначаються напрями реформування в Україні в державній 

національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ ст.»)? 

12. Дайте характеристику неперервної освіти. 

13. Виходячи з яких міркувань приділяється пріоритетна увага 

розвитку дошкільного виховання в сучасних умовах? 

14. Які типи дошкільних навчальних закладів нині існують у світі? 

15. У чому полягають особливості розвитку приватних навчальних 

закладів в Україні? 

16. Розкрийте сутність концепцій підтримуючого та випереджаючого 

навчання. 

17. Якими є наслідки позитивного та негативного впливу 

застосування ІТ у навчальному процесі та у житті людини? 

Проаналізуйте. 

19. Розкрийте поняття гуманізації навчального процесу. 

20. Розкрийте поняття альтернативних та експериментальних шкіл. 

21. Охарактеризуйте методику системи М. Монтессорі. 

22. Проаналізуйте особливості діяльності «відкритих шкіл». 

23. Що означає поняття «педагогіка ненасилля»? 

24. У чому полягають особливості громадянського виховання в 

сучасних умовах? 

25. Які форми і методи є найпоширенішими в екологічному 

вихованні? 

26. Які форми і яке значення має релігійне навчання та виховання в 

освітніх системах різних країн? 

27. У чому полягає позаурочна та позашкільна діяльність сучасного 

школяра? 

28. Що таке «Педагогіка толерантності»? Ваше ставлення.  
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

При вивченні дисципліни «Технології і моделі виховання в 

зарубіжних країнах» студенти виконують контрольну роботу, яка 

складається з інформаційного реферату з однієї з приведених тем і 

практичного завдання. 

Реферат є одним із видів систематизації результатів дослідження, який 

містить у собі літературний виклад дослідження. 

Реферати бувають двох видів: наукові й інформаційні. 

Науковий реферат, що складається студентом під час виконання 

науково-дослідної роботи, повинен розкрити: 

- одне з питань теми наукового дослідження з літературних джерел; 

- описати стан об`єкта дослідження; 



- указати на недоліки, а також сформулювати свої пропозиції по їх 

усуненню. 

Інформаційний реферат – це короткий письмовий виклад однієї 

наукової праці, що коротко розкриває її зміст. Інформаційний реферат 

акцентує увагу на нових відомостях, може розглядати одне питання або 

декілька питань однієї проблеми. Тому при його підготовці студенти 

складають реферат на одне питання без змісту, а якщо розглядають декілька 

питань складають зміст, посилання на літературні джерела, та перелік 

літературних джерел. 

Інформаційні реферати можуть виконувати студенти для виступів на 

республіканських конкурсах, а також для доповідей на студентських 

наукових конференціях. 

Контрольна робота № 1 
1 варіант 

1.  Хто є основоположником прагматичної педагогіки: 

А) А. Лай                                                       Б) А. Фер’єр 

В) Дж. Дьюї                                                  Г) А.С. Макаренко 

2. Які основні риси характерні для організації навчально-виховного процесу в братських 

школах? 

а) авторитаризм, індивідуально-групове навчання, статут школи;  

б) доступність, елементи класно-урочної системи; 

в) високий статус чергових, бригадно-лабораторна форма навчання, угода з батьками; 

г) схоластика, богослов’я . 

3. Який метод навчання розвинувся в педагогіці на основі вчення Сократа? 

А) аналітичний                                                    Б) евристичний 

В) синтетичний                                                      Г) емпіричний 

4. Інклюзивна освіта – це: 

А) освіта, орієнтована на розвиток творчих здібностей дитини, на закріплення в її 

професійній свідомості установки на інновації. 

Б) формування здорових установок і навичок відповідальної поведінки, що знижують 

імовірність прилучення до вживання тютюну, алкоголю й інших психоактивних речовин. 

В) розширення участі всіх дітей, зокрема з особливостями психофізичного розвитку, 

в освітньому процесі. 

Г) освіта для дорослих на зразок колишніх «вечірніх шкіл». 

5. Освіта – це: 

А) результат процесу навчання і виховання. 

 Б) результат процесів соціалізації й адаптації 

 В) процес і результат отримання системи знань, умінь, навичок і раціональних 

способів мислення. 

Г) процес накопичення знань і базових компетентностей. 

6. Рушійними силами процесу розвитку особистості є ...  

А) природні задатки дитини;  

Б) вимоги дорослих;  

В) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення. 

Г) закони природи. 

7. Розвиток – це: 

а) накопичення кількісних змін в організмі людини; 

б) знищення старого та виникнення нового; 

в) кількісні та якісні зміни в організмі людини, які відбуваються з часом під впливом 

різних факторів. 



г) зміни у характері індивіда. 

8. Розробка компетентнісного підходу в освіті пов’язана з прізвищами: 

А) І. Зязюн, Н. Мойсеюк, М. Сметанський. 

Б) М. Пірен, А. Сбруєва, М. Чепіль. 

В) М. Кузьмінський, Н. Козак, Т. Стефаненко 

Г) Г. Селевко, О. Глузман, В. Химинець.   

9. Освітня парадигма – це… 

А)модель, зразок, за яким здійснюється виховний процес  

Б)сукупність норм і правил поведінки в суспільстві 

В) пізнання виключно на основі мислення. 

Г) сукупність поглядів на дитину (учня, вихованця), визначаючих спрямованість 

навчання і виховання. 

10. Догма – це … 

А) абсурдне твердження, теорія. 

Б) нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші 

суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил 

В)думка, положення (або доктрина), що визнається незаперечно, беззаперечно і незмінно 

і приймається бездоказово, некритично 

Г)  те, що передує досвіду. 

11. Прагматична модель виховання передбачає…  

А) орієнтованість на виконання соціального замовлення як вищої цінності для групи людей, 

який передбачає тенденційний підбір змісту і засобів виховання в рамках малих груп 

Б) навчання вихованців рішенню реальних життєвих проблем і досягнення успіху в 

житті, передача тільки корисних у житті, практико-орієнтованих знань, 

спрямованість виховання на індивідуальний саморозвиток вихованця 

В) розуміння сутності людини як відкритої системи. Процес виховання не може бути 

обмежений нормами чи орієнтуватися на ідеал 

Г) формування системи матеріальних цінностей у процесі виховання. 

12. Додаткові педагогічні зусилля стосовно учнів, які відстають, називаються… 

А) компенсуючим навчанням 

Б)спеціальним навчанням 

В) гуманістичним навчанням 

Г) елементарним навчанням 

13. Девіантна поведінка – це: 

А) поведінка, що відхиляється від прийнятих у суспільстві ціннісно-нормативних 

стандартів. 

Б) поведінка тварин чи людини, яка виникає і змінюється під впливом певної ситуації. 

В) поведінка, що характеризується розумовими розладами. 

Г) етичне відношення до тварин і рослин. 

14. Хто став першим президентом Української Академії Наук? 

А) М. Грушевський                       Б) В. Вернадський                          

В) О. Левицький.                            Г) Г. Котовський. 

15.  Кого вважають засновником Порівняльної педагогіки як науки: 

А) Дж. Локк                                       В) Жульєн Паризький 

Б) М. Ломоносов                                Г) Я.А. Коменський 

16. Засновник Теорії розв’язання винахідницьких завдань:  

А) Генріх Альтшуллер                                 Б) Дж. Дьюї 

В) А.Макаренко                                              Г) Н.П.Волкова. 

17. Як називається педагогічна здібність вчителя, яка полягає у здатності до творчості, 

спроможності генерувати незвичні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко 

розв’язувати проблемні ситуації? 

      А) комунікативність; 



      Б) динамізм особистості; 

      В) оптимістичне прогнозування; 

      Г) креативність. 

18. Самовиховання – це … 

а) систематична і цілеспрямована діяльність особистості, яка спрямована на 

формування і вдосконалення її позитивних якостей та подолання негативних; 

б) процес самостійної роботи особистості над собою, який потребує спеціальної 

підготовки; 

в) система виховних впливів педагога на вихованця з метою гальмування 

негативних проявів у його поведінці й утвердження позитивних якостей. 

г) здатність особистості управляти своїм станом, настроєм, емоціями. 

19. До якого принципу навчання віднести правило: від легкого до важкого, від відомого 

до невідомого, від простого до складного? 

А) наочності;                                     Б) науковості; 

В) доступності;                                 Г) систематичності і послідовності. 

20. Яка схема відображає шлях пізнання наукової істини? 

А)  теорія – практика; 

Б)  розум – закони природи; 

В)  корисність знань – істинність знань;  

Г)  живе спостереження – абстрактне мислення – практика. 

21. Ідея «коперниканського перевороту» у філософії характерна для творчості: 

А) Ф.Ніцше;                                        Б) М. Коперника; 

В) Канта;                                            Г) Г. Гегеля. 

22. На розвиток особистості впливають такі основні чинники: 

А) спадковість, спілкування, навчання; 

Б) діяльність, середовище, виховання; 

В) спадковість, середовище, виховання; 

Г) середовище, спілкування, навчання. 

23. Ключова позиція реформування у контексті Болонського процесу полягає               

А) в уніфікації вищої освіти у Європейських країнах; 

Б) у створенні умов для порівняння європейських освітніх систем; 

В)у широкому доступі до освітніх і культурних надбань різних країн. 

Г)в індивідуалізації освітньої системи кожної країни. 

24. Студентське самоврядування – це … 

       а)самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим 

навчальним закладом, яка визначається ректоратом; 

      б)автономний заклад у серці суспільства, що має особливу організаційну властивість свого 

походження та культури; 

      в)цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отриманням знань, умінь, навичок або щодо 

їх виконання 

      г) свобода, рівність, самоуправство. 

25. Болонський процес - це… 

а)  процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної Зони 

європейської вищої освіти; 

б) офіційне внесення законопроекту ; 

в) зобов'язання, які відрегульовані правом ; 

г) викладення правових норм не у загальному, абстрактному вигляді, а у формі конкретних 

випадків. 

26. Який університет є найстаршим в Європі? 

А) Болонський;                                          Б) Варшавський; 

В) Оксфордський.                                   Г) Кембріджський. 



27. Який напрям психології полягає у тому,  що зводить поведінку людей до механічних, 

машиноподібних актів у відповідь на зовнішні подразнення? 

А. Психоаналіз                                               Б. Біхевіоризм 

В. Когнітивна психологія                             Г) Соціально-когнітивна теорія 

28. Самоактуалізація особистості можлива, якщо: 

а) відбувається повне прийняття реальності; 

б) відбувається прийняття себе й інших; 

в) людина постійно розвиває себе і свої можливості; 

г) усі відповіді правильні. 

29. У підлітковому віці: 

а) відбувається бурхливе фізіологічне зростання і статеве визрівання; 

б) наново постають всі критичні минулі моменти; 

в) створюється центральна форма егоідентичності; 

г) триває латентна стадія розвитку. 

30. До соціально обумовленої підструктури особистості відносять: 

а) конституцію тіла; 

б) переконання; 

в) вік і стать; 

г) темперамент 

31. Хто з вчених запропонував «концепцію педагогіки життєтворчості»? 

А) О. Савченко;                                       Б) Й. Зікінгер; 

В) Я. Сєріков                                           Г) Л. Сохань. 

32. Як називається навчальна система, за якої кращі учні під наглядом учителя 

навчають слабких? 

А) Белл-Ланкастерська система навчання; 

Б) Мангеймська; 

В) Дальтон-план; 

Г) Бригадно-Лабораторна система. 

33. Що таке вихованість? 

А) узгодженість знань, переконань і поведінки; 

Б) узгодженість знань; 

В) узгодженість переконань; 

Г) норми поведінки. 

34. Найстарішою формою навчального процесу є… 

А) індивідуальна;                            Б) колективна; 

В) групова;                                        Г) індивідуально-групова. 

35. Диференціація навчання – це: 

А) це така організація навчального процесу, при якій створюються умови, які дають 

змогу кожному учневі розкрити всі свої потенціальні навчальні можливості. Навчання, у 

ході якого усім дітям ставляться однакові вимоги; 

Б) важливий напрям диференціації навчання. Це відповідь на ріст неуспішності, незадовільної 

підготовки учнів; 

В) організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та 

усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та 

навичок на практиці; 

Г) цілеспрямований процес передачі соціальних знань, формування соціальних умінь, 

навичок, які сприяють соціалізації дитини. 

36. У 20ст. у Німеччині «соціологія освіти» була виділена в окрему галузь завдяки 

соціологу і політику: 

А) Джону Дьюї;                                          Б) Герберту Спенсеру; 

В) Максу Веберу;                                      Г) Емілю Дюркгейму. 

37. Автором соціально-когнітивної теорії особистості є: 
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А) Карен Хорні                              Б) Карл Роджерс 

В) Ерік Фромм                               Г) Альберт Бандура 

38. Гуманізація освіти – це: 

А) утвердження людини як найбільшої цінності 

Б) утвердження освіти як найбільшої цінності 

В) збереження та збагачення національних цінностей українського народу. 

Г) спрямування освітнього вектора в площину загальнолюдських цінностей. 

39. Архетип – це: 

А) модель поведінки 

Б) життєвий принцип. 

В) прообраз, первинний образ, ідеал. 

Г) спосіб існування етносу. 

40. В яких, із трьох перелічених тут матеріалах, знаходить своє відображення зміст 

освіти? 

А) накази, рішення педагогічної ради школи, методичні матеріали Міністерства освіти і 

науки; 

Б)   навчальні програми, навчальні плани, підручники; 

 В)   накази, навчальні програми, навчальні плани. 

Г) статут навчального закладу. 

41. Сократу належить висловлювання: 

А. «Все тече, все змінюється». 

Б. «Не змінюються лише наймудріші та найдурніші». 

В. «Я знаю, що я нічого не знаю». 

Г) Тактовність, делікатність полягають в тому, щоб не робити і не говорити того, чого не 

дозволяють навколишні умови. 

42.  Твори Джона Локка присвячені: 

А) проблемам раннього розвитку дитини 

Б) питанню обдарованості дітей 

В) питанням освіти і навчання джентльмена. 

Г) проблемі дітей із вадами розвитку. 

43. З якої нагоди у 1999 р. в Болоньї підписали Велику Хартію Університетів? 

А) 900-річчя Болонського університету; 

Б) 900-річчя з дня заснування першого в світі університету; 

В) 900-річчя з дня заснування м. Болонья. 

Г) 900 річчя перемоги Італії у громадянській війні. 

44. Комплексна, комбінована парадигма – це….. 

А) орієнтується на пріоритет соціуму у вихованні людини. Її прихильники пропонують 

корегувати спадковість за допомогою формування відповідного соціокультурного світу 

вихованця; 

Б) тип виховання, в рамках якого певна ідеологія приймається як єдина істина у 

взаємовідносинах між людьми; 

В) визнає важливість взаємодії людини з соціокультурним світом і одночасно відстоює 

незалежність індивіда від впливів останнього; 

Г)  акцентує увагу на діалектичній взаємозалежності соціального і біологічного, 

психологічного і спадкового складових в процесі виховання. 

45. Антропоцентрична модель виховання …. 

А) варіант демократичного стилю виховання, спрямованого на вільний вибір 

вихованцями способів поведінки; 

Б) спирається на розуміння сутності людини як відкритої системи. Процес 

виховання не може бути обмежений нормами чи орієнтуватися на ідеал, він 

передбачає вдосконалення особистості у всьому багатстві проявів; 

В) орієнтована на виконання соціального замовлення як вищої цінності; 



Г) орієнтована на суворе спрямування й управління виховним процесом та 

систематичний контроль за його результатами. Результати виховання тут заздалегідь 

програмовані й технологічно організовані. 

46. Мікросоціологія …. 

А. вивчає соціальну дійсність на рівні великих спільнот (місто, страта, нація, клас) або на 

рівні абстрактного розуміння соціальних систем і соціальних структур; 

Б. наука про суспільство як єдину цілісну соціальну систему, соціальні відносини та 

соціальну поведінку людей; 

В. сукупність соціологічних знань з пізнавальною орієнтацією на вивчення так 

званих «мікрооб’єктів»: міжособистісних взаємодій і стосунків, комунікативних 

зв’язків у малих групах, поведінки особи, мікросоціальних явищ і процесів; 

Г. аналіз соціальних систем великого масштабу, як, наприклад, політичної системи або 

економічного ладу. 

47. Диференціація навчання – це: 

А). це така організація навчального процесу, при якій створюються умови, які дають 

змогу кожному учневі розкрити всі свої потенціальні навчальні можливості. Навчання, у 

ході якого усім дітям ставляться однакові вимоги; 

Б). важливий напрям диференціації навчання. Це відповідь на ріст неуспішності, незадовільної 

підготовки учнів; 

В). організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та 

усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та 

навичок на практиці; 

Г). цілеспрямований процес передачі соціальних знань, формування соціальних умінь, 

навичок, які сприяють соціалізації дитини. 

48. Які з законів перебігу інноваційних процесів зайві? 

А) закон необоротної  дестабілізації педагогічного середовища; 

Б) закон обов’язкової реалізації інноваційного процесу; 

В) закон стереотипізації педагогічних інновацій; 

Г) закон гуманізації навчального процесу. 

49. Хто заснував перший вищий навчальний заклад Європейського типу у 1631 

році? 

А.  Михайло Грушевський 

Б.  Петро Могила 

В. Григорій Сковорода 

Г. Олександр ІІ 

50. Предметом порівняльної педагогіки є: 

А) закономірності, механізми, психічні факти і явища в житті людини  

Б) процес формування і розвитку особистості під впливом системи педагогічних явищ 

В) сукупність явищ, властивостей, зв’язків, які мають назву соціальних   

Г) стан, тенденції та закономірності розвитку зарубіжного та вітчизняного педагогічного 

досвіду. 

 

 

2 варіант 

1. Хто з педагогів є автором теорії елементарної освіти?  

А). Дж. Локк                               Б). Ж. Руссо  

В). І. Песталоцці                        Г). Ф. Фребель 

2. Упізнайте вікову періодизацію чеського педагога Я.А. Коменського: 

а) дитинство, отроцтво, змужнілість; 

б) немовлячий вік, переддошкільний, дошкільний, молодший шкільний вік, підлітковий, 

юнацький; 

в) дитинство, отроцтво, юність, змужнілість. 
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г) немовля, дитина, підліток, юнак, дорослий. 

3. Марія Монтессорі вважала основою навчання в молодшому шкільному віці: 

А) активне навчання.                                Б)сенсорне виховання. 

В)  логічне мислення                                 Г) музичне виховання. 

4. Вільне виховання – це: 

А) створення для вихованця такого середовища, завдяки якому закладені в душі вічні й 

незмінні ідеї сформували б повноцінну особистість (ідеалістична модель). 

Б) варіант демократичного стилю виховання, що направлене на формування 

інтересів у вихованців і створення умов для вільного вибору способів їхнього 

задоволення, а також цінностей життя. 

В)  взаємодія, облік особистісних і індивідуальних особливостей вихованця, прийняття 

його таким, який він є, створення атмосфери довіри, підтримки і захисту (гуманістична 

модель) 

Г) повна свобода дій дитини, абсолютне невтручання дорослого у розвиток.  

5. Соціалізація – це: 

А) процес соціального розвитку людини під впливом усієї сукупності факторів 

соціального життя, процес засвоєння людиною соціальних ролей, норм поведінки у 

суспільстві. 

Б) перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й 

індустріального.  

 В) переорієнтація освіти з предметно-змістовного принципу навчання основ наук на 

вивчення цілісної картини світу. 

Г) можливість соціального прогресу людства у глобальному вимірі. 

6.Особистістю людина стає тільки тоді, коли: 

А) досягає вісімнадцятирічного віку 

Б) самостійно та свідомо керує своєю поведінкою 

В) оволодіває певною професією. 

Г)      має талант. 

7. Навчання – це: 

а) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, 

формуються вміння та навички; 

б) передача учням знань, умінь і навичок; 

в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого. 

г) наслідування дітьми поведінки дорослих. 

8. «Компетентнісний підхід» - це: 

а)спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є 

такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, зальнопредметна 

та предметна; 

б)це особливий підхід учителя до різних груп учнів, організація роботи яких пристосовується до 

типологічних особливостей школярів і різниться складністю, методами та прийомами навчання; 

в) це навчання і виховання кожного учня за індивідуальним планом; 

г) напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної 

множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як 

модель системи. 

9. Базові ключові компетенції використовуються… 

А) у професійній сфері лише за необхідності.  

Б) виключно у світі науковців. 

В) у повсякденному житті, вони багатофункціональні, надпредметні і мають 

високий ступінь універсальності. 

Г) лише в середовищі працівників технічних спеціальностей. 

10. Критичне мислення – це…  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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А)  наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та 

незалежних рішень, це порівняльне мислення 

Б) тип мислення, що відкидає нав’язувані йому зразки і схеми людського мислення. 

В)  такий тип мислення, який дозволяє абстрагуватися від дрібних деталей і дивитися на 

ситуацію в цілому. 

Г) інтелектуальна діяльність щодо розв'язування професійних задач. 

11. Асертивність – це… 

А) у загальному значенні ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-

небудь несприятливий фактор у результаті зниження чутливості до його впливу. 

Б) здатність людини відстоювати свою точку зору, не порушуючи моральних прав 

іншої людини. Це здатність оптимально реагувати на критику та вміння рішуче 

говорити собі та іншим «ні». 

В) творча, новаторська діяльність; новітній термін, яким окреслюються «творчі 

здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових 

ідей і що входять в структуру обдарованості. 

Г) збіг властивостей (функцій, параметрів, характеристик тощо) моделі і відповідних 

властивостей модельованого об'єкта. 

12.  Гуманітаризація освіти – це… 

А. зростання ролі жінок у будь-яких соціальних, політичних або економічних процесах. 

Б.  процес встановлення єдиних вимог щодо освітньої діяльності в однотипних 

навчальних закладах. 

В. зростання значення міст в розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і 

розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення. 

Г. переорієнтація освіти з предметно-змістовного принципу навчання основ наук 

на вивчення цілісної картини світу й насамперед, світу культури, світу людини. 

13. «Я-концепція» особистості – це… 

А) система перспективних завдань, які людина ставить для власного досягнення. 

Б) елемент самосвідомості, що характеризується емоційно насиченими оцінками самого 

себе як особи, власних здібностей, етичних якостей і вчинків; важливий регулятор 

поведінки. 

В) прояв самосвідомості, динамічна система уявлень людини про себе. Вона 

формується під впливом досвіду кожного індивіда. 

Г) поняття, яке характеризує суб'єктивне сприйняття локалізації причин поведінки чи 

керівної стратегії у себе чи інших. 

14. Макаренко вважав, що метою педагогічної вимоги є: 

А) підкорення особи власним переконанням 

Б) підкорення особи керівнику 

В) підкорення особи колективу. 

Г) непокірність особистості. 

15. У 1956 році було створено новий тип школи: 

а) школа-інтернат;                             б) школа-санаторій; 

в) спеціальна школа;                              г) спортивна школа 

16. Фридріх Фребель розробив: 

А) ідею дитячого садка                           Б) основи гуманістичної педагогіки 

В) ідею логіко-сенсорного виховання      Г) ідею екологічного виховання. 

17. Педагогічна техніка – це: 

 А) технічні засоби навчання, що використовуються в педагогіці; 

 Б) сукупність професійних умінь, що сприяють гармонії внутрішнього змісту діяльності 

вчителя і зовнішнього її вираження; 

 В) вміння використовувати психофізичний апарат як інструмент виховного впливу, це 

прийоми володіння собою і прийоми впливу на інших; 



 Г) вміння використовувати власний психофізичний апарат як інструмент 

виховного впливу. 

18. Основними функціями процесу навчання є: 

а) організаційна, мотиваційна, управлінська; 

б) дидактична, розвиваюча, виховна; 

в) корекційна, стимулююча, навчальна 

г) виховна. 

19. Дидактика – це 

А) наука, спрямована на вивчення та розкриття теоретичних засад щодо 

організації процесу навчання  

Б) мистецтво виховання дітей 

В) упорядкована діяльність педагога щодо реалізації мети навчання 

Г) система набутих у процесі навчання знань, умінь та навичок і способів мислення. 

20. Як називається філософський термін, що характеризує стан безтурботності? 

а) аскетизм                                            б) атараксія                                                                                  

в) телеологія                                           г) автаркія 

21. Що є ключовим поняттям етики Л. Толстого? 

а) ненасильство                           в) боротьба 

б) справедливість                          г) безкорисливість 

22. Здійснення  педагогом  контрольно-оцінювальної  діяльності, спрямованої на 

себе – це: 

А) самовиховання                              Б) самоосвіта 

В) рефлексія                                      Г) самоконтроль 

23.У якій країні світу існують університети «Ліги плюща»? 

А) США                                               Б) Іспанія 

В) Фінляндія                                        Г) Греція. 

24. Процес об’єднання будь-яких елементів (частин) в одне ціле має назву: 

А) диференціація                                 Б) консолідація 

В) інтеграція                                         Г) соціалізація. 

25. За Болонським документом у галузі вищої освіти повинен відбутись перехід до 

двухступеневої системи освітньо-кваліфікаційних рівнів: 

А) молодший спеціаліст і бакалавр;            Б) бакалавр і спеціаліст; 

В) молодший спеціаліст і магістр;              Г) бакалавр і магістр. 

26. У якому місті у 1954 р. держави – члени Ради Європи підписали Європейську 

культурну Конвенцію? 

А) Лондон;                                                Б) Берлін; 

В) Париж;                                                 Г) Варшава. 

27. Хто є основним представником психоаналітичної теорії? 

А. З. Фройд 

Б. Е. Еріксон 

В. А. Маслоу 

Г. К. Роджерс 

28. Когнітивна теорія особистості виходить з положення, що вчинок людини 

включає: 

а) саму дію; 

б) думки; 

в) почуття; 

г) спогади. 

29. Творчий потенціал особистості - це: 

а) набута нею в процесі соціалізації система ціннісних орієнтацій; 

б) набуті нею і самостійно вироблені вміння і навички, здібності до творення або 

руйнації; 



в) міра і форма її товариськості; 

г) енергетичний  ресурс особистості. 

30. Стадія індивідуалізації відповідає: 

а) підлітковому віку                                б) періоду юності; 

в) зрілому віку;                                          г) дошкільному віку. 

31. До біологічно обумовленої підструктури особистості відносять: 

а) знання; 

б) відносини; 

в) темперамент; 

г) рівень домагань 

32. Які цінності знаходяться в центрі уваги при навчанні дітей в школах США? 

А) свобода, демократія, права людини; 

Б) духовність та моральність; 

В) культурні та інтелектуальні цінності; 

Г) духовність і культура. 

33. В якому році Україна приєдналась до Болонського процесу? 

А) 2005 р.; 

Б) 2003 р.; 

В) 2004 р.; 

Г) 2006 р. 

34. Хто запровадив поняття «соціологія культури»? 

А) Макс Вебер;                                   Б) Карл Рождерс; 

В) Мортімер Адлер;                           Г) Абрахам Маслоу. 

35. Соціологія освіти – це: 

А) галузь соціологічної науки яка вивчає закони, закономірності, тенденції, 

напрями, форми розвитку та функціонування освіти як суспільного інституту, в 

межах соціальної освіти розглядає соціальні аспекти діяльності працівників освіти, 

педагогічних комективів, проблеми управління освітою, взаємини педагогів і учнів 

тощо; 

Б) галузь соціології яка вивчає закономірності функціонування і розвитку культури як 

суспільного явища та форми виявлення цих закономірностей у людській діяльності; 

В) сукупність загальних теоретичних знань у системі соціології що є результатом 

дослідження великих соціальних об’єктів – суспільства, масштабних соціальних явищ, 

поведінки великих груп людей; 

Г) сукупність соціологічного знання стосовно вивчення мікрооб’єктів суспільства, тобто 

діагностування соціальних стосунків міжособистісного спілкування у малих соціальних 

групах. 

36. Вчені які займаються переосмисленням педагогічних ідей щодо 

«компетентнісного підходу»: 

А) К.Роджерс, Е.Дюркгейм, Л.Сохань, О.Савченко; 

Б) А.Маслоу, В.Сухомлинський, Г.Олпорт, М.Вебер; 

В) Л.Виготський, О.Леонтьєв, В.Химинець, К.Роджерс; 

Г) В.Сєріков, Г.Селевко, В.Химинець, О.Глузман. 

37. Індивідуалізація навчання – це: 

А) врахування індивідуальних запитів і смаків тих, хто навчається. 

Б) врахування індивідуально-психологічних особливостей тих, хто навчається 

В) добір індивідуальних завдань для кожного, хто навчається. 

Г) заняття для дітей із особливими потребами.  

38. Системно-діяльнісний підхід у навчанні передбачає, що: 

А) діти не отримують всі дані в готовому, «розжованому» вигляді. Учні повинні 

«відкривати» нові відомості в процесі навчання. 
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Б) ціннісна орієнтація, в основі якої лежить перебудова особистісних 

установок педагога. 

В) на уроках здійснюється диференційований підхід до учнів, враховується 

рівень здоров'я та рівень фізичної підготовленості. 

Г) навчання відбувається за прагматичною моделлю освіти. 

39. Від чого залежить вибір організаційних форм навчання? 

А) кількості учнів, які навчаються та їхнього віку; 

Б) місця навчання учнів і особливостей шкільних предметів 

В) мети та завдань навчання. 

Г) таланту вчителя. 

40. Прагнення вчинити, як всі члени групи, називається: 

А) наслідування                          Б) конформізм 

В) модель поведінки                    Г)      колективізм 

41.  Кому належить заслуга створення оригінальної системи фізичного виховання?  

А) О. Вільчковському                              Б) П. Лесгафту  

В) М.Єфименку                                          Г)  М. Амосову. 

42. Хто здійснив порівняння душі дитини з чистою дошкою (tabula rasa)?  

А) Дж. Локк                                                   Б) Платон  

В) Ф. Гальтон                                                  Г) Ж.Ж.Руссо 

43. Який напрям психології полягає у тому,  що зводить поведінку людей до 

механічних, машиноподібних актів у відповідь на зовнішні подразнення (S-R)? 

А. Психоаналіз 

Б. Біхевіоризм 

В. Когнітивна психологія 

Г) Гештальтпсихологія 

44. Парадигма соціального виховання…. 

А) визнає важливість взаємодії людини з соціокультурним світом і одночасно відстоює 

незалежність індивіда від впливів останнього; 

Б) акцентує увагу на діалектичній взаємозалежності соціальною і біологічного, 

психологічного і спадкового складових в процесі виховання; 

В) орієнтується на пріоритет соціуму у вихованні людини. Її прихильники 

пропонують корегувати спадковість за допомогою формування відповідного 

соціокультурного світу вихованця; 

Г) тип виховання, в рамках якого певна ідеологія приймається як єдина істина у 

взаємовідносинах між людьми. 

45. Соціетарна модель виховання – ….. 

А. орієнтована на виконання соціального замовлення як вищої цінності.  

Б. спрямована на  формування навичок дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, режи-

му дня та харчування; 

В. орієнтована на формування в особистості розуміння залежності людини від природи, 

необхідності жити в гармонії з нею; 

Г. спирається на розуміння сутності людини як відкритої системи. Процес виховання не 

може бути обмежений нормами чи орієнтуватися на ідеал, він передбачає вдосконалення 

особистості у всьому багатстві проявів. 

46.  Макросоціологія …… 

А. галузь соціологічної науки, в межах якої здійснюється вивчення освітнього процесу, 

механізмів оволодіння людьми накопиченими наукою та соціальною практикою, 

знаннями, передача цих знань через соціальний інститут освіти; 

Б. вивчає соціальну дійсність на рівні великих спільнот (місто, страта, нація, клас) 

або на рівні абстрактного розуміння соціальних систем і соціальних структур; 



В. галузь педагогіки, що вивчає закономірності соціально-культурної адаптації людини, 

групи, суспільства з метою гармонізації, гуманізації їх взаємовідносин на внутрішньо-, 

між- та надособовому рівні; 

Г. це сукупність соціологічних знань з пізнавальною орієнтацією на вивчення так званих 

«мікрооб’єктів»: міжособистісних взаємодій і стосунків, комунікативних зв’язків у 

малих групах, поведінки особи, мікросоціальних явищ і процесів. 

47. Конгруентність – це: 

А) здатність людини відстоювати свою точку зору, не порушуючи моральних прав іншої 

людини. Це здатність оптимально реагувати на критику та вміння рішуче говорити собі 

та іншим «ні», якщо цього вимагають обставини; 

Б) положення (або доктрина), що визнається незаперечним, беззаперечним і незмінним і 

що приймається бездоказово, некритично, на основі релігійної віри або сліпого 

підпорядкування авторитету, а не на основі досвіду, логічного доказу і перевірки на 

практиці; 

В) морально-політичний термін, що означає пасивне, пристосовницьке прийняття 

готових стандартів у поведінці, безапеляційне визнання існуючого стану речей, законів, 

норм, правил, безумовне схиляння перед авторитетами, ігнорування унікальності 

поглядів, інтересів, уподобань естетичних та інших смаків окремих людей і т. д; 

Г) узгодженість інформації, одночасно переданої людиною вербальним і 

невербальним способом (або різними невербальними способами), а також 

несуперечність її мовлення, уявлень, переконань між собою; в ширшому сенсі — 

цілісність, самоузгодженість особистості взагалі. Стосовно до Я-концепції виражає 

міру відповідності Я-реального до Я-ідеального, що конструюється в процесі 

самооцінки. 

48. В якому році Україна приєдналась до Болонського процесу? 

А) 2005 р.;                     Б) 2003 р.; 

В) 2004 р.;                      Г) 2006 р. 

49. Коли розпочався новий етап у розвитку української освіти? 

А. 1919р                           Б. 1917р 

В. 1915р                            Г. 1923 

50. Компаративістика – це 

А) галузь знань, що вивчає зв’язки, співвідношення між фактами, процесами, 

явищами, зіставляє, порівнює, аналізує їх. 

Б)  галузь психологічної науки, що вивчає психологічні особливості різних народів і 

культур, буквально «вивчення народного духу» 

В) різновид декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, яке проявляється у 

створенні букетів, композицій, панно, колажів із різноманітних природних матеріалів 

Г)  система знань про закономірності і механізми виникнення і розвитку конфліктів, а 

також про принципи і технології управління ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ГЛОСАРІЙ 

 

Авторитет викладача – це інтегральна характеристика його 

професійної, педагогічної та особистісної значущості в колективі, яка 

виявляється через взаємини з колегами та студентами і впливає на 

ефективність навчально-виховного процесу. 

Адаптація (від лат. Adaptare – пристосовувати) результат (і процес) 

взаємодії живих організмів і навколишнього середовища, що приводить до 

оптимального їхнього пристосування до життя й діяльності. 

Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального 

часу, тривалість якої становить 45 хвилин. 

Акредидитація – це процедура надання вищому навчальному закладу 

певного типу права провадити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям 

вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а 

також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та 

матеріально-технічного забезпечення.  

Актив – це група вихованців, членів конкретного колективу, які 

усвідомлюють вимоги керівника колективу, допомагають йому в організації 

життєдіяльності членів колективу, виявляють ініціативу. 



Амбіція (від лат. ambitio – марнославство, честолюбство (а в прямому 

значенні – «ходіння навколо, обходження, залицяння») – самолюбство; 

гордість; честолюбство. 

Аналіз (др.-грец. ἀνάλυσις – розкладання, розчленування) – операція 

уявного або реального розчленовування цілого (речі, властивості, процесу 

або відносини междупредметамі) на складові частини, яка виконується в 

процесі пізнання або предметно-практичної діяльності людини. 

Асертивність – це здатність виражати свою думку й безпосередньо 

показувати свої емоції та поведінку в межах, які не порушують прав і 

психічної території інших людей, а також власних. Цей термін означає 

відсутність агресивної поведінки, охорону власних прав у суспільних 

ситуаціях. 

Атестація – процедура визначення рівня, кваліфікації знань, 

практичних навичок, ділових якостей працівників і встановлення їх 

відповідності (не відповідності) робочим місцям, посадам, які вони 

займають, виявлення їх потенційних можливостей. 

Базова вища освіта – освітній рівень вищої освіти особи, який 

характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають 

розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.  

Бакалавр – це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, 

яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, 

фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта 

праці (діяльності), що передбачені для первинних посад у певному виді 

економічної діяльності. 

Болонський процес – це діяльність європейських країн, спрямована на 

узгодження систем вищої освіти цих країн, зведення її до єдиного 

стандарту.  

Відповідальність – загальносоціологічна категорія, яка виражає 

свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов’язків, 

соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає 

усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і 

соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або 

певної групи. 

Вчинок – свідома дія, що оцінюється як акт морального 

самовизначення людини, в якому вона стверджує себе як особистість у 

своєму ставленні до іншої людини, самої себе, групи або суспільства, до 

природи в цілому. 

Гідність (від лат. dignitas; англ. dignity; фр. Dignite – гідність) – це 

поняття моральної свідомості, яке виражає уявлення про цінність всякої 

людини, як моральної особистості, а також категорія етики, що означає 

особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї з боку 

суспільства, в якому визнається цінність особистості. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7338
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Група референтна (еталонна) – це реально існуюча чи уявна група, 

погляди, норми та цінності якої стають взірцем для особистості, вона 

формує свої життєві ідеали, звіряє дії та вчинки.  

Група соціальна – це певна сукупність людей, об’єднаних за 

умовними або реальними озаками в одне ціле. 

Гуманізація освіти – це орієнтація освітньої системи та всього 

освітнього процесу на розвиток і становлення відносин взаємної довіри і 

співробітництва студентів і викладачів, заснованих на шануванні прав 

кожної людини, збереження та зміцнення її здоров’я, почуття власної 

гідності та розвиток особистого потенціалу. 

Гуманітаризація освіти – це повернення всіх наук до людини на 

формування духовного світу фахівця, орієнтованого на загальнолюдські 

цінності. 

Демократизація освіти – це створення педагогіки співробітництва, 

впровадження принципів гуманізації в освітній процес, досягнення 

логічності, збалансованості у викладанні гуманітарних, математичних та 

загальних природничих, загальнопрофесійних та загальних економічних 

дисциплін.   

Ерудиція (від лат. eruditionem – освіченість, вченість) – глибокі 

різнобічні знання в певній галузі науки чи в багатьох галузях науки й життя; 

ученість, обізнаність, начитаність.  

Здібності – індивідуально стійкі психічні властивості людини, що 

визначають її успіхи в різних видах діяльності. 

Змістовий модуль – це логічно завершена частина теоретичного та 

практичного навчального матеріалу з дисципліни, яка містить у собі, як 

правило, декілька лекційних тем, практичних (семінарських) занять, 

лабораторних робіт, розрахункових завдань тощо.  

Імідж ( від англ. Image – образ, зображення) – образ, думка, уявлення, 

що склалися в суспільстві (або цілеспрямовано створені) про будь-кого, про 

людину, організації, товар і т. д. 

Інтелект (від лат. Intelligentia – розуміння, розуміння, осягнення) – 

визначається як загальна здатність до пізнання і вирішення проблем, що 

впливає на успішність будь-якої діяльності і лежить в основі інших 

здібностей. Це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, 

отриманий у результаті функціонування свідомості, мислення та розуму 

людини. 

Інтелігентність (від лат. intelligens – розуміючий, мислячий) –

сукупність особистісних якостей людини, які свідчать про її діяльну 

орієнтацію на загальнолюдські цінності, прилучення до багатств світової 

культури, дотримання велінь совісті і почуття справедливості, здатність до 

співчуття, порядності і тактовності, терпимості до інакомислення, 

принциповості і почуття міри, що дозволяє віднести таку людину до носіїв 

передової культури. 

Когнітивний дисонанс (від лат: cognitiо – «пізнання» і dissonantia – 

«неспівзвучне, безладно, відсутність гармонії») – стан психічного 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0


дискомфорту індивіда, викликаний зіткненням в його свідомості 

конфліктуючих уявлень: ідей, вірувань, цінностей або емоційних реакцій. 

Конгруентність (від лат. Congruens – збіг) – рівнозначність, 

взаємовідповідність якісно рівноцінних станів, процесів або переживань. 

Конфлікт (від лат. conflictus) – відсутність згоди між двома або 

більше сторонами, особами або групами. Зіткнення протилежних інтересів, 

сутичка. 

Конформність (від лат. Conformis – подібний) – піддатливість 

людини реальному або уявному тиску групи, що виявляється в зміні її 

поведінки та установок, хоча спочатку вона могла не поділяти позицію 

більшості. 

Кредит – це умовна одиниця виміру навчального навантаження 

студента при вивченні якоїсь складової навчальної програми чи окремої 

дисципліни (курсу), виконаного студентом під час навчання.  

Культура (лат. Culture – обробіток, обробляти) – сукупність 

матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом історії; 

історично набутий набір правил всередині соціуму для його збереження та 

гармонізації. 

Лідер – це людина, яка бере на себе функції управління, домінування, 

посідає провідне місце в ієрархії групи та здатна впливати на цю групу 

більше, ніж будь-хто інший. 

Ліцензування – це процедура визнання спроможності вищого 

навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану 

із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів 

вищої освіти, а також до держаних вимог щодо кадрового, науково-

методичного та матеріально-технічного забезпечення.  

Магістр – це це звання, яке отримують студенти при закінченні 

другого рівня вищої освіти – магістратури. На магістратурі студенти 

отримують більш глибокі теоретичні знання в обраній спеціалізації. 

Наявність диплома магістра дає право в подальшому вступити до 

аспірантури та отримати звання кандидата або доктора наук. У середньому 

магістратура триває 2 роки. 

Мотивація (з лат. Movere – рух) – спонукання до дії; динамічний 

процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою 

людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність 

людини діяльно задовольняти свої потреби. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти – це характеристика 

вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь і навичок 

особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов’язки 

(роботи) певного рівня професійної діяльності. 

Поточний модульний контроль (ПМК) – це форма контролю, що 

передбачає оцінку засвоєння студентом навчального матеріалу виключно на 

підставі результатів поточної успішності студентів.   

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Рефлексія (від лат. Reflexio – повернення назад) – процес 

самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів. Навичка, яка 

дозволяє не тільки контролювати спрямованість уваги, а й усвідомлювати 

власні думки, відчуття та загальний стан. 

Самовиховання – управління суб’єктом своєю діяльністю, 

спілкуванням, поведінкою, хвилюваннями, спрямованими на зміну своєї 

особистості відповідно до усвідомлених цілей, ідеалів і переконань задля 

самовдосконалення. 

Соціалізація – комплексний процес засвоєння індивідом певної 

системи знань, норм і цінностей, які дозволяють йому бути повноправним 

членом суспільства. Соціалізація виступає одним із основоположних 

соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині 

суспільства. Соціалізація являє собою процес входження людини в 

суспільство, включення її в соціальні зв’язки та інтеграцію з метою 

встановлення її соціальності. 

Спілкування – передача інформації у будь-якій формі від однієї особи 

до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку будь-якого типу.  

Фрустрація (від лат. Frustratio – омана, марне очікування) – 

психічний стан людини, що виражається в характерних переживаннях і 

поведінці, що викликаний об’єктивно непереборними (або суб’єктивно 

сприйманими як непереборні) труднощами на шляху до досягнення мети і 

розбіжності реальності з очікуваннями суб’єкта. 

Юнацький вік – період розвитку людини, що передує зрілості (~15 – 

18 років). 

Якість вищої освіти – це сукупність якостей особи з вищою освітою, 

що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну 

спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і 

матеріальні потреби, так і потреби суспільства.  

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0

