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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 

та інших нормативних актів державного і регіонального рівнів 

ПК-4 

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 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Педагогіка» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 
напряму підготовки 012 Дошкільна освіта. 

 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасний педагогічний 

процес, що здійснюється у вітчизняних закладах освіти.  
 
Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка» тісно пов’язана з науками, 

причетними до розв’язання проблем навчання і виховання особистості: з 
філософією, соціологією, естетикою, психологією, анатомією, фізіологією, 
гігієною людини та ін.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» є забезпечити 

засвоєння студентами основних положень сучасної педагогічної науки; 

сформувати у них досвід самоаналізу і самооцінки педагогічних явищ і 

ситуацій, уміння моделювати та проектувати навчально-виховний процес; 

сформувати системне та критичне педагогічне мислення і професійно-

педагогічну компетентність. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка» є: 

 забезпечити особистісно-ціннісне засвоєння основних понять і категорій 

педагогіки; 

 сприяти оволодінню системою педагогічних знань та формуванню 

системного педагогічного мислення; 

 сформувати базові педагогічні вміння та навички (синтетичні, 

аналітичні, оцінювальні, прогностичні, проективні та ін.);  

 забезпечити формування гуманістично спрямованої особистості 

майбутнього вчителя, творчого підходу до здійснення педагогічної 

діяльності. 

 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, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; 

 вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову; 

 прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності; 

 усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіти 

високою мотивацією до виконання професійної діяльності; 

 володіти основними методами, способами і засобами одержання, зберігання, 

переробки інформації, мати навички роботи з комп’ютером як засобом 

управління інформацією; 

 бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального, 

національного та регіонального в розвитку соціальної сфери та управління, 

культури громадської, державної та особистого життя; 



 бути здатним використовувати специфіку полікультурного розвитку своєї 

країни для формування та ефективного використання педагогічних практик 

забезпечення психолого-педагогічної роботи; 

 бути готовим до ефективного застосування педагогічних знань для 

вирішення завдань суспільного, національно-державного і особистісного 

розвитку, проблем соціального благополуччя. 

 ІІ Фахові: 

 бути готовим до розробки та реалізації педагогічних технологій, які 

враховують особливості сучасного поєднання глобального, національного і 

регіонального, специфіку соціокультурного розвитку суспільства; 

 бути здатним до створення психологічно сприятливого середовища в освітніх 

установах, толерантно ставитися до вікових та індивідуальних особливостей 

дітей, сприяти комфортній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу; 

 бути здатним до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати 

виховний потенціал навчального середовища; 

 бути здатним до компетентного використання законодавчих та інших 

нормативних актів державного і регіонального рівнів. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати : 

 вікову періодизацію розвитку школяра та основні психолого-педагогічні 

характеристики вікових етапів; 

 основні методи педагогічного дослідження та їх характеристики; 

 видатних педагогів минулого і сучасності, основні дидактичні системи; 

 сутність процесу навчання, його рушійні  сили і структуру; 

 дидактичні принципи, їх класифікацію; основні закономірності навчання; 

 принципи і фактори, які лежать в основі формування змісту освіти; різні 

теорії побудови змісту освіти; 

 різні підходи до визначення методів навчання; розвиток методів навчання в 

історичному аспекті; 

 можливості конкретних груп методів навчання для формування мотивів 

навчання і активізації пізнавальної діяльності учнів; 

 сутність процесу виховання, його рушійні  сили і структуру; 

 основні закономірності та принципи виховання, зміст основних напрямів 

національного виховання; 

 основні положення державних документів у галузі виховання; 

 можливості конкретних методів і форм виховання для формування тих чи 

інших рис та якостей особистості; 

 основні види діагностики рівня вихованості учнів; 

 основні принципи управління освітніми системами, структуру органів 

управління школою; 

 основні види планування в школі, особливості внутрішньо шкільного 

контролю; 

 основні напрями та форми методичної роботи в школі. 



 

вміти: 

 визначати рівень розвитку, індивідуально-психологічні особливості та 

взаємостосунки учнів у класі;  

 виділяти і розкривати функції навчання; співвідносити різні види навчання та 

дидактичні системи;  

 виділяти і аналізувати основні дидактичні принципи; особливості побудови 

змісту освіти в різних типах освітніх закладів; 

 працювати з навчальним планом і навчальною програмою; виділяти і 

аналізувати функції підручників; 

 аналізувати вплив конкретних методів навчання на мотиви і пізнавальну 

активність учнів; 

 конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми навчально-виховного 

процесу; 

 визначати види контролю; порівнювати різні системи оцінювання; 

 аналізувати урок з позицій функцій, принципів і методів навчання; 

розрізняти і здійснювати порівняльний аналіз різних типів уроків; 

 виділяти і порівнювати різні форми роботи учнів на уроці; 

 виділяти і розкривати функції виховання;  

 виділяти і аналізувати основні напрями та принципи національного 

виховання;  

 аналізувати вплив різних методів виховання на розвиток особистості учня; 

 співвідносити застосування методів і прийомів виховання з віковими та 

індивідуальними особливостями учнів; 

 аналізувати педагогічні ситуації та приймати адекватні рішення; 

 аналізувати виховний процес з позицій форм і методів виховання; 

 виділяти і аналізувати основні функції класного керівника; 

 аналізувати та оцінювати процес і результати навчально-виховної взаємодії; 

 здійснювати педагогічну рефлексію. 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 90 годин / 3 кредити 
ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 
 

КРЕДИТ 1. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ. 

Тема 1. Дидактика як галузь педагогіки 

Дидактика – теорія освіти і навчання. Предмет дидактики. 

Виникнення і розвиток дидактики. Відомі педагоги-дидакти минулого і 

сучасності  

Гуманістична концепція та особистісно орієнтований підхід як 

методологічна основа дидактики. Функції і завдання дидактики. Об'єкт і 

предмет дидактики.  



Галузі дидактики. Взаємозв'язок дидактики з іншими науками та 

окремими методиками викладання.  

Основні категорії дидактики: навчання, освіта, самоосвіта, викладання, 

учіння, мета, завдання, принципи, форми, методи, прийоми, засоби, 

результати навчання.  

Закон України “Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти 

України у ХХІ столітті, цільова комплексна програма “Вчитель” про основні 

напрями розвитку вітчизняної освіти. Актуальні проблеми дидактики. 

Провідні тенденції сучасної дидактики. 

Тема 2. Сучасний педагогічний процес 

Поняття про педагогічний процес. Завдання педагогічного процесу. 

Педагогічний процес як система. Структура і основні компоненти 

педагогічного процесу. Основні характеристики педагогічного процесу:  

цілісність, динамічність, єдність.  

Закони та закономірності педагогічного процесу. Взаємозв'язок 

виховання, навчання, освіти і розвитку. Зумовленість виховання і 

навчання суспільними потребами і умовами. Єдність виховання і 

самовиховання, викладання і учіння. Визначальна роль діяльності і 

спілкування у вихованні і навчанні. Розвивальний і виховуючий характер 

навчання. Врахування у педагогічному процесі вікових та індивідуальних 

особливостей вихованців. Взаємозв'язок особистості і колективу у 

педагогічному процесі. Взаємозв'язок змісту, форм і методів у 

педагогічному процесі.  

Рушійні сили педагогічного процесу і його діалектика. Технологія 

цілісного педагогічного процесу. Організація педагогічного процесу. 

Напрями вдосконалення педагогічного процесу. Сучасні гуманістичні 

педагогічні концепції та технології педагогічного процесу. 

Тема 3. Процес навчання. Співвідношення закономірностей, 

принципів і правил дидактики  

Навчання як підсистема цілісного педагогічного процесу. Сутність 

процесу навчання. Структура навчання, її компоненти. Гносеологічні 

основи процесу навчання. Характеристика навчання як цілісної системи. 

Компоненти процесу навчання: цільовий, мотиваційно -

стимулювальний, змістовий, операційно-дійовий, контрольно-

регулювальний, оцінно-результативний.  

Основні функції процесу навчання: освітня, виховна і розвивальна, їх 

єдність та шляхи реалізації. Цілі навчання.  

Двосторонній характер процесу навчання. Процес навчання як система 

взаємопов’язаних діяльностей викладання й учіння. Учіння як 

пізнавальна діяльність школяра у цілісному процесі навчання. Структура 

процесу засвоєння знань. Мотивація учіння. Мотиви навчання школярів, їх 

характеристика. Пізнавальний інтерес у навчанні, способи його 

формування. 

Типи навчальної діяльності: догматичний, пояснювально-

ілюстративний, проблемно-пошуковий. Оптимальне поєднання 

пояснювально-ілюстративного та проблемного навчання. Формування 



самостійності учнів у процесі навчання. Основи програмованого навчання. 

Комп’ютеризація навчання. Поняття про дидактичні системи, концепції і 

технології навчання. Проблемно-розвиваюче, особистісно орієнтоване, 

модульне, інтерактивне, дистанційне навчання. 

Поняття про закономірності навчання. Зовнішні і внутрішні 

закономірності навчання. Принципи навчання як категорія дидактики. 

Правила навчання. Взаємозв’язок закономірностей, принципів і правил 

навчання. 

Характеристика загальноприйнятих принципів навчання: науковості, 

систематичності і послідовності, доступності, наочності, міцності знань, 

свідомості і активності, зв’язку теорії з практикою.  

Взаємозв'язок і взаємозумовленість принципів навчання. Умови 

ефективної реалізації вимог дидактичних принципів. 

 

Тема 4. Зміст освіти в сучасній школі 

Зміст освіти як засіб розвитку особистості учня і формування його 

базової культури. Цілі навчання, їх зв’язок з цілями виховання. Суть змісту 

освіти і його історичний характер. Елементи змісту освіти. Чинники, що 

впливають на формування змісту освіти. Соціальні вимоги до змісту 

освіти. Теорії формування змісту освіти. Проблема формування і реалізації 

змісту освіти у сучасних умовах. Основні вимоги до змісту загальної 

середньої освіти.  

Види освіти за обсягом: початкова, неповна середня, середня 

загальноосвітня і професійна, вища. Види освіти за спрямуванням: загальна, 

професійна, політехнічна. Закон України "Про загальну середню освіту", 

Концепція 12-річної загальноосвітньої школи.  

Нормативні документи, що регламентують зміст загальної середньої 

освіти. Державний стандарт загальної середньої освіти. Навчальний план. 

Види навчальних планів. Національний базовий навчальний план. 

Інваріантна та варіативна складові змісту освіти. Освітні галузі знань. 

Характеристика типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних 

закладів 12-річної школи. Робочий навчальний план. 

Навчальна програма. Структура навчальної програми. Концентрична та 

лінійна системи викладу змісту навчального матеріалу. Вимоги до 

навчальних програм. Способи розміщення навчального матеріалу. Загальна 

характеристика навчальної програми (за фахом). 

Навчально-методична література. Характеристика підручників і 

посібників. Функції сучасного підручника. Принципи формування змісту 

навчального    матеріалу    підручника.    Структура    підручника.    Тексти    

та позатекстові компоненти. Вимоги до сучасних підручників.     

 Тенденції вдосконалення змісту освіти у сучасній школі. 

 

Тема 5. Методи, прийоми і засоби навчання 

Поняття про метод навчання. Історія розвитку методів навчання. 

Прийом навчання як елемент методу. Метод як багатофакторне явище. Різні 

підходи до характеристики методів навчання: методи навчання як способи 



залучення до безпосередньої практичної діяльності; як способи передачі 

навчальної інформації; як способи спільної діяльності вчителя і учнів із 

досягнення поставлених дидактичних завдань; як способи організації 

пізнавальної діяльності учнів; як способи стимулювання пізнавальної 

діяльності.  

Класифікація методів навчання. Різні підходи до класифікації: за 

джерелами передачі й сприйняття навчального матеріалу; за основними 

дидактичними завданнями; за характером пізнавальної діяльності учнів; за 

логікою передачі й сприймання навчальної інформації; за ступенем 

керівництва навчальною роботою учнів. 

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

учнів: словесні, наочні і практичні; індуктивні, дедуктивні; пояснювально-

ілюстративні, репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі, методи 

самостійної роботи і роботи під керівництвом учителя. 

Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів: методи стимулювання інтересу до навчання (пізнавальні та 

дидактичні ігри, навчальні дискусії тощо), методи стимулювання 

обов'язку і відповідальності (роз'яснення мети навчання, заохочення і 

покарання тощо). 

Контроль, його функції і види. Методи контролю: усний, письмовий, 

графічний, лабораторний, практичний, програмований. Методи 

самоконтролю. Тестування успішності. Види тестів. Вимоги до тестових 

завдань. Нетрадиційні методи контролю знань, умінь і навичок учнів. 

Бінарні методи навчання. 

Поняття про засоби навчання. Класифікація засобів навчання. Моделі 

і моделювання, наочні посібники. Візуальні, аудіальні, аудіовізуальні 

засоби навчання, організаційно-педагогічні умови їх застосування. Засоби 

масової інформації та їх використання у навчальному процесі. Комп'ютер 

як засіб навчання. 

Проблема вибору методів і засобів навчання та їх комплексного 

застосування. Технології навчання. Вибір методу і технології навчання 

залежно від дидактичних цілей, змісту навчального матеріалу, навчальних 

можливостей учнів, умов навчання і можливостей самого вчителя.  

 

Тема 6. Урочні та позаурочні форми навчання  

Поняття про форми організації навчання. Генезис організаційних форм 

навчання: індивідуальне та індивідуально-групове навчання, класно-урочна 

система, белл-ланкастерська система, мангеймська система, план Трампа, 

метод проектів. Становлення та розвиток класно-урочної системи. 

Характеристика класно-урочної системи. Інші форми організації навчання 

у школі і поза її межами. Сучасні тенденції розвитку форм навчання. 

Урок як основна форма організації навчання. Переваги та недоліки 

уроку. Основні вимоги до сучасного уроку: організаційні, дидактичні, 

психологічні, етичні, санітарно-гігієнічні. Раціональна організація 

навчальної праці і формування навичок інтелектуальної діяльності учнів.  



Класифікація уроків. Типологія і структура уроку. Система уроків за 

дидактичними цілями: урок засвоєння нових знань; урок формування умінь 

і навичок; урок застосування умінь і навичок; урок узагальнення і 

систематизації знань; урок перевірки, оцінювання і корекції знань; 

комбінований урок.  

Організація навчальної діяльності учнів на уроці. Фронтальні, 

групові, колективні та індивідуальні форми організації навчальної 

діяльності учнів.  

Підготовка вчителя до уроку. Стадії (етапи) підготовки вчителя до 

навчального заняття. Тематичне і поурочне планування. Аналіз, самоаналіз 

і самооцінка уроку. Алгоритм аналізу уроку.  

Нетрадиційні уроки, їх особливості. Характеристика різних типів 

нетрадиційних уроків (уроки-консиліуми, уроки-винаходи, уроки-заліки, 

уроки-змагання, театралізовані уроки, уроки-ділові ігри та ін.). Шляхи 

підвищення ефективності уроку.  

Позаурочні форми навчання та їх характеристика. Семінари, їх функції,  

особливості підготовки і проведення. Практикуми, їх місце у загальній 

системі навчальних занять. Факультативні заняття, їх види та специфіка 

проведення. Навчальні екскурсії, їх організація і  проведення. Додаткові 

групові та індивідуальні консультації. Предметні гуртки. Домашня 

навчальна діяльність учня. Види домашніх завдань. Вимоги до домашніх 

завдань. 
 

КРЕДИТ 2. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ. 

Тема 1. Виховання як педагогічна категорія 

Виховання як педагогічне явище, його місце у цілісному педагогічному 

процесі. Поняття виховання, його специфіка, рушійні сили. Гуманний 

характер системи виховання в українській народній педагогіці. Сфери 

виховного впливу: свідомість, емоційно-почуттєва сфера, навички і звички 

поведінки, переконання, потреби, здібності, характер. Види впливів у 

вихованні: цілеспрямований і стихійний; функціонально-рольовий та 

особистісно орієнтований.  

Система виховного процесу. Виховна система школи. Сучасні 

технології виховного процесу.  

Самовиховання і перевиховання як складові процесу виховання. 

Самовиховання - вищий етап процесу виховання. Умови і фактори, що 

детермінують самовиховання учнів. Рушійні сили самовиховання. 

Організація самовиховання учнів. Педагогічне керівництво самовихованням 

учнів. 

Перевиховання, його функції, етапи, принципи. Категорії дітей і 

підлітків, які підлягають перевихованню. Педагогічно занедбані та 

важковиховувані діти. Причини педагогічної занедбаності і 

важковиховуваності учнів, шляхи їх попередження і подолання. Превентивна 

освіта. 



Різні моделі виховання: прагматичне, антропологічне, соцієнтарне, 

гуманістичне, особистісно-орієнтоване, вільне. Сучасні концепції виховного 

процесу. 

Теорія виховання як розділ педагогіки. Завдання та функції теорії 

виховання. Окремі теорії виховання: теорія національного виховання, теорія 

професійного виховання, теорія морального виховання. 

Поняття змісту виховання. Проблема змісту виховного процесу у 

сучасній школі.  Сутність та особливості  національної системи  

виховання.  Мета національного виховання.  

Основні напрями виховання: розумове, моральне, трудове, економічне, 

естетичне, екологічне, фізичне. Державні документи про мету і основні 

напрями національного виховання: Державна національна програма “Освіта” 

(Україна ХХІ ст.), Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ 

столітті, Національна програма виховання дітей та учнівської молоді. 

Народна педагогіка про зміст виховання. Українська виховна система у 

контексті світових культурних процесів.  

Шляхи підвищення ефективності процесу виховання. 

 

Тема 2. Закономірності і принципи процесу виховання  

Процес виховання як система взаємодії педагога й учня, що забезпечує 

розвиток особистості. Закономірності процесу виховання. Діяльність і 

спілкування як основа виховного процесу. Трансформація зовнішніх 

впливів у внутрішні процеси особистості.  

Основні компоненти виховного процесу: цільовий, змістовний, 

операційно-діяльнісний, аналітико-результативний. Взаємозв’язок і 

взаємовплив компонентів виховного процесу. Особливості процесу 

виховання. 

Поняття про принципи виховання. Різні підходи до класифікації 

принципів виховання.  

Характеристика основних принципів виховання: цілеспрямованість, 

зв’язок з життям, єдність свідомості і поведінки, виховання у праці, 

виховання особистості у колективі, поєднання педагогічного керівництва з 

ініціативою і самодіяльністю учнів, повага до особистості вихованця у 

поєднанні з розумною вимогливістю до нього, індивідуально-особистий 

підхід у вихованні, наступність, єдність педагогічних вимог школи, сім’ї та 

громадськості, комплексний підхід у вихованні. Взаємозв'язок принципів 

виховного процесу. 

 Відображення принципів національної спрямованості, 

культуровідповідності, гуманізації виховного процесу, цілісності, 

превентивності, акмеологічного принципу, принципів суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, особистісної орієнтації і і технологізації виховного процесу у 

«Програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні». 

Результати процесу виховання. Їх контроль та можливості виміру. 

Критерії ефективності виховного процесу. Педагогічна діагностика 

вихованості. Методи діагностики вихованості. 

Тема 3.  Методи, форми і технології виховання в сучасній школі  



Поняття про методи, прийоми і засоби виховання. Різні підходи до 

класифікації методів виховання (класифікації Г.Щукіної, В.Сластьоніна, 

М.Ярмаченка та ін.). Система методів виховання. 

Методи формування суспільної свідомості. Розповідь, бесіда (групова 

та індивідуальна), диспут, лекція, їх характеристика, вимоги до їх 

використання. Приклад у вихованні, його різновидності, функції. 

Переконання і навіювання у виховному процесі. 

Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної 

поведінки. Формування громадської думки. Привчання і вправи у 

виробленні способів поведінки. Постановка педагогічних вимог до учнів. 

Доручення. Створення виховних ситуацій, використання спонтанних 

виховних ситуацій. 

Методи стимулювання позитивної поведінки і діяльності учнів. 

Змагання, заохочення і покарання, їх характеристика. Вимоги до їх  

застосування.  

Методи контролю й аналізу ефективності виховного процесу: 

педагогічне спостереження, анкетування, бесіда, аналіз результатів 

суспільно-корисної роботи, виконання доручень, створення ситуацій для 

вивчення поведінки учнів. Орієнтовні програми вивчення особистості учня 

та учнівського колективу. 

Взаємозв'язок методів виховання, умови їх оптимального вибору та 

застосування. Сучасні технології виховання. 

Виховання учнів у процесі навчальних занять. Виховний потенціал 

уроку: його організація, особливості взаємодії між його учасниками, зміст 

навчальної праці учнів, психологічна атмосфера на уроці. 

Поняття позакласної і позашкільної роботи, їх завдання. Принципи 

організації позакласної і позашкільної роботи. Зміст позакласної та 

позашкільної роботи. Гурткова робота у школі. Основні позашкільні 

установи, завдання та зміст їх роботи. Спільна робота школи з 

позашкільними навчально-виховними закладами. Роль класного керівника в 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями. 

Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи, їх 

характеристика. Комплексні форми виховання. Взаємозв'язок різних форм 

позакласної і позашкільної роботи. 

Характеристика окремих форм виховної роботи: година класного 

керівника, тематичні вечори, вікторини, вечори запитань і відповідей, 

політичні інформації, фестивалі, конкурси, огляди, конференції, тижні з 

різних предметів, зустрічі з видатними людьми тощо. Традиції народної 

педагогіки у позакласній і позашкільній роботі з учнями. Пошуки нових 

форм позакласної виховної роботи у сучасній школі. 

 

Тема 4. Виховання особистості в колективі. Організаційно-педагогічна 

робота класного керівника 

Теорія колективу на сучасному етапі розвитку вітчизняної та 

зарубіжної педагогіки. Виховний вплив колективу. 



Поняття про дитячий колектив, його ознаки, функції. Основні типи 

дитячих колективів. Структура колективу. Загальношкільний і первинний 

колектив, їх структура. Офіційна і неофіційна структура колективу. 

Динаміка розвитку колективу. Стадії та механізми становлення 

виховного колективу. Закони життя колективу. Стиль і тон колективу. 

Закон паралельної педагогічної дії. А.Макаренко про етапи розвитку 

колективу. Роль традицій, звичаїв у згуртуванні колективу. 

Міжособистісні стосунки у колективі. Умови успішного виховання 

колективних взаємин. Роль учителя у формуванні здорового 

психологічного клімату в учнівському колективі. Методика колективних 

творчих справ. 

Особливості діяльності і спілкування у колективі. Моделі 

взаємовідносин колективу й особистості. Аналіз поглядів А. Макаренка і В. 

Сухомлинського на становлення особистості у колективі. Єдність 

індивідуального і колективного підходів у вихованні школярів. 

Колектив як педагогічно організована система відносин. 

Педагогічне керівництво дитячим колективом. Самоврядування у 

колективі. Органи самоврядування учнівського колективу, їх функції. 

Шляхи вдосконалення учнівського самоврядування. Особливості 

управління колективами учнів різного віку. Шляхи і засоби 

вдосконалення колективної діяльності учнів. 

Місце класного керівника у системі виховання учнів. Статус класного 

керівника як організатора і вихователя учнівського колективу. Роль 

інституту класного керівництва в сучасних умовах. 

Професійно-педагогічні вимоги до класного керівника. Професіограма 

особистості класного керівника. Співробітництво як основа взаємодії 

класного керівника та учнів. Основні завдання та функціональні обов'язки 

класного керівника. Напрями виховної роботи класного керівника: робота з 

учнями, взаємодія з учителями-предметниками, робота з батьками та 

громадськістю. 

Зміст і форми роботи класного керівника. Організаційно-педагогічна 

робота класного керівника, вивчення індивідуальних особливостей учнів 

класу та розвиток їх особистості, згуртування учнівського колективу. 

Педагогічна діагностика у роботі класного керівника. Робота з формування 

пізнавальних інтересів учнів, виховання у них відповідального ставлення 

до навчання, свідомої дисципліни. Робота класного керівника з 

важковиховуваними учнями, педагогічна профілактика відхилень у 

поведінці школярів. Робота з батьками. Батьківські збори і вимоги до їх 

проведення. Нетрадиційні форми і методи роботи класного керівника. 

Планування роботи класного керівника. План роботи класного 

керівника як науково обґрунтоване проектування становлення учнівського 

колективу і кожного школяра. Планування з урахуванням видів діяльності: 

організація виховуючої діяльності, організація колективу, розвиток 

особистості. Вимоги до плану роботи класного керівника.  

Методичне об'єднання класних керівників, його завдання та зміст 

роботи. Педагогічна майстерність класного керівника. 



 

Тема 5. Специфіка виховання дітей у сім’ї. Співробітництво школи й 

сім’ї у вихованні 

Сім’я як важливий інститут соціалізації дитини. Роль сім’ї у 

вихованні дітей. Соціально-виховні функції сім’ї. Сім’я як специфічна 

педагогічна система. Вимоги до батьків як вихователів. Умови успішного 

виховання дітей у сім’ї. А. Макаренко про умови сімейного виховання. 

Типові помилки сімейного виховання. Труднощі і суперечності у 

сімейному вихованні дітей. 

Поняття про зміст і напрями виховання у сім’ї. Розширення 

пізнавальних інтересів, формування духовної культури дітей. Виховання 

соціальної зрілості і сумлінного ставлення до праці. Формування 

здорового способу життя. 

Засоби і методи сімейного виховання. Організація життя дитини у сім’ї. 

Стосунки батьків і дітей як психолого-педагогічна проблема, її типові 

варіанти. Причини конфліктів між батьками і дітьми. Попередження 

конфліктів. Умови оптимізації стосунків батьків і дітей.  

Роль школи у педагогізації сім’ї і громадськості. Школа як 

організуючий центр спільної діяльності соціальних інститутів у вихованні 

дітей. Напрями роботи школи з сім’єю. Підвищення педагогічної культури 

батьків. Форми співпраці школи і сім’ї з проблем виховання дітей: 

загальношкільні та класні батьківські збори, батьківські дні у школі, 

батьківський комітет, лекторії для батьків, залучення батьків до виховної 

роботи у школі тощо. Педагогічна підтримка сім’ї. Форми допомоги 

батькам у вихованні дітей: індивідуальна робота, педагогічна освіта 

батьків. Робота з неблагополучними сім’ями.  

Спільна робота школи і громадськості у вихованні дітей. Вплив церкви 

на виховання дітей у сучасному суспільстві.  
 

КРЕДИТ 3. ШКОЛОЗНАВСТВО. 

Тема 1.  Сучасні підходи до управління школою. Організація методичної 

роботи в школі 

Поняття про школознавство. Предмет і завдання школознавства. 

Поняття про систему освіти. Принципи побудови системи освіти в Україні. 

Структура освіти: дошкільна освіта, загальна середня освіта, позашкільна 

освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, 

аспірантура, докторантура, самоосвіта.  

Тема 2. Поняття про освітні рівні.  

Освітні рівні: базова загальна середня освіта, професійно-технічна 

освіта, базова вища освіта, повна вища освіта. Основні освітньо-

кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. 

Рівні акредитації навчальних закладів.  

Тема 3. Система загальної середньої освіти.  

Загальноосвітні навчальні заклади: середня загальноосвітня школа, 

спеціалізована школа, гімназія, ліцей, колегіум, загальноосвітня школа 



(школа-інтернат), загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат), 

школа соціальної реабілітації, вечірня (змінна) школа. 

Тема 4. Педагогічний менеджмент як теорія та практика 

управління освітніми системами.  

Школа як педагогічна система і об’єкт наукового управління. Суть і 

принципи управління загальноосвітнім навчальним закладом. Органи 

управління системою освіти, їх структура, функції. Організація 

внутрішньошкільного керівництва. Функції керівника школи, його 

заступників. Педагогічний аналіз у внутрішньошкільному керівництві. 

Рада загальноосвітнього навчального закладу. 

Планування як функція управління загальноосвітнім навчальним 

закладом. Основи планування роботи. Річний план роботи. Система 

планування. Ведення ділової документації у загальноосвітньому 

навчальному закладі. 

Види, форми і методи внутрішньошкільного контролю.  

Перспективи розвитку школи і педагогіки у ХХІ столітті.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

01 Освіта 
Варіативна 

Загальна кількість 

годин – 90 

Напрям підготовки  

012 Дошкільна освіта 

Рік підготовки: 

1-й  

  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних  –  1,7 

самостійної роботи 

студента – 3,3 

Ступінь 

магістр 

20 год.  

Практичні, семінарські 

 10 год.  

Самостійна робота 

60 год.  

   Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 70% : 30%. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» є 
забезпечити засвоєння студентами основних положень сучасної 
педагогічної науки; сформувати у них досвід самоаналізу і самооцінки 
педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати та проектувати 
навчально-виховний процес; сформувати системне та критичне 
педагогічне мислення і професійно-педагогічну компетентність.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасний 
педагогічний процес, що здійснюється у вітчизняних закладах освіти.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка» є: 

 забезпечити особистісно-ціннісне засвоєння основних понять і 

категорій педагогіки; 

 сприяти оволодінню системою педагогічних знань та формуванню 

системного педагогічного мислення; 

 сформувати базові педагогічні вміння та навички (синтетичні, 

аналітичні, оцінювальні, прогностичні, проективні та ін.);  

 забезпечити формування гуманістично спрямованої особистості 

майбутнього вчителя, творчого підходу до здійснення педагогічної 

діяльності. 

 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, постановки мети та вибору шляхів її досягнення; 

 вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову 

мову; 

 прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності; 

 усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіти 

високою мотивацією до виконання професійної діяльності; 

 володіти основними методами, способами і засобами одержання, 

зберігання, переробки інформації, мати навички роботи з комп’ютером як 

засобом управління інформацією; 

 бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання глобального, 

національного та регіонального в розвитку соціальної сфери та 

управління, культури громадської, державної та особистого життя; 

 бути здатним використовувати специфіку полікультурного розвитку своєї 

країни для формування та ефективного використання педагогічних 

практик забезпечення психолого-педагогічної роботи; 

 бути готовим до ефективного застосування педагогічних знань для 

вирішення завдань суспільного, національно-державного і особистісного 

розвитку, проблем соціального благополуччя. 

 



 ІІ Фахові: 

 бути готовим до розробки та реалізації педагогічних технологій, які 

враховують особливості сучасного поєднання глобального, національного 

і регіонального, специфіку соціокультурного розвитку суспільства; 

 бути здатним до створення психологічно сприятливого середовища в 

освітніх установах, толерантно ставитися до вікових та індивідуальних 

особливостей дітей, сприяти комфортній взаємодії всіх суб’єктів 

навчально-виховного процесу; 

 бути здатним до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати 

виховний потенціал навчального середовища; 

 бути здатним до компетентного використання законодавчих та інших 

нормативних актів державного і регіонального рівнів. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
КРЕДИТ 1. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ. 

Тема 1. Дидактика як галузь педагогіки 

Дидактика – теорія освіти і навчання. Предмет дидактики. Виникнення і 

розвиток дидактики. Відомі педагоги-дидакти минулого і сучасності  

Гуманістична концепція та особистісно орієнтований підхід як 

методологічна основа дидактики. Функції і завдання дидактики. Об'єкт і 

предмет дидактики.  

Галузі дидактики. Взаємозв'язок дидактики з іншими науками та 

окремими методиками викладання.  

Основні категорії дидактики: навчання, освіта, самоосвіта, викладання, 

учіння, мета, завдання, принципи, форми, методи, прийоми, засоби, 

результати навчання.  

Закон України “Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України 

у ХХІ столітті, цільова комплексна програма “Вчитель” про основні напрями 

розвитку вітчизняної освіти. Актуальні проблеми дидактики. Провідні 

тенденції сучасної дидактики. 

Тема 2. Сучасний педагогічний процес 

Поняття про педагогічний процес. Завдання педагогічного процесу. 

Педагогічний процес як система. Структура і основні компоненти 

педагогічного процесу. Основні характеристики педагогічного процесу:  

цілісність, динамічність, єдність.  

Закони та закономірності педагогічного процесу. Взаємозв'язок виховання, 

навчання, освіти і розвитку. Зумовленість виховання і навчання 

суспільними потребами і умовами. Єдність виховання і самовиховання, 

викладання і учіння. Визначальна роль діяльності і спілкування у вихованні 

і навчанні. Розвивальний і виховуючий характер навчання. Врахування у 

педагогічному процесі вікових та індивідуальних особливостей вихованців. 

Взаємозв'язок особистості і колективу у педагогічному процесі. 

Взаємозв'язок змісту, форм і методів у педагогічному процесі.  

Рушійні сили педагогічного процесу і його діалектика. Технологія 

цілісного педагогічного процесу. Організація педагогічного процесу. 



Напрями вдосконалення педагогічного процесу. Сучасні гуманістичні 

педагогічні концепції та технології педагогічного процесу. 

Тема 3. Процес навчання. Співвідношення закономірностей, принципів і 

правил дидактики  

Навчання як підсистема цілісного педагогічного процесу. Сутність процесу 

навчання. Структура навчання, її компоненти. Гносеологічні основи 

процесу навчання. Характеристика навчання як цілісної системи. 

Компоненти процесу навчання: цільовий, мотиваційно -

стимулювальний, змістовий, операційно-дійовий, контрольно-

регулювальний, оцінно-результативний.  

Основні функції процесу навчання: освітня, виховна і розвивальна, їх 

єдність та шляхи реалізації. Цілі навчання.  

Двосторонній характер процесу навчання. Процес навчання як система 

взаємопов’язаних діяльностей викладання й учіння. Учіння як 

пізнавальна діяльність школяра у цілісному процесі навчання. Структура 

процесу засвоєння знань. Мотивація учіння. Мотиви навчання школярів, їх 

характеристика. Пізнавальний інтерес у навчанні, способи його 

формування. 

Типи навчальної діяльності: догматичний, пояснювально-ілюстративний, 

проблемно-пошуковий. Оптимальне поєднання пояснювально-

ілюстративного та проблемного навчання. Формування самостійності 

учнів у процесі навчання. Основи програмованого навчання. 

Комп’ютеризація навчання. Поняття про дидактичні системи, концепції і 

технології навчання. Проблемно-розвиваюче, особистісно орієнтоване, 

модульне, інтерактивне, дистанційне навчання. 

Поняття про закономірності навчання. Зовнішні і внутрішні закономірності 

навчання. Принципи навчання як категорія дидактики. Правила навчання. 

Взаємозв’язок закономірностей, принципів і правил навчання. 

Характеристика загальноприйнятих принципів навчання: науковості, 

систематичності і послідовності, доступності, наочності, міцності знань, 

свідомості і активності, зв’язку теорії з практикою.  

Взаємозв'язок і взаємозумовленість принципів навчання. Умови 

ефективної реалізації вимог дидактичних принципів. 

 

Тема 4. Зміст освіти в сучасній школі 

Зміст освіти як засіб розвитку особистості учня і формування його базової 

культури. Цілі навчання, їх зв’язок з цілями виховання. Суть змісту освіти 

і його історичний характер. Елементи змісту освіти. Чинники, що 

впливають на формування змісту освіти. Соціальні вимоги до змісту 

освіти. Теорії формування змісту освіти. Проблема формування і реалізації 

змісту освіти у сучасних умовах. Основні вимоги до змісту загальної 

середньої освіти.  

Види освіти за обсягом: початкова, неповна середня, середня 

загальноосвітня і професійна, вища. Види освіти за спрямуванням: загальна, 

професійна, політехнічна. Закон України "Про загальну середню освіту", 

Концепція 12-річної загальноосвітньої школи.  



Нормативні документи, що регламентують зміст загальної середньої 

освіти. Державний стандарт загальної середньої освіти. Навчальний план. 

Види навчальних планів. Національний базовий навчальний план. 

Інваріантна та варіативна складові змісту освіти. Освітні галузі знань. 

Характеристика типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних 

закладів 12-річної школи. Робочий навчальний план. 

Навчальна програма. Структура навчальної програми. Концентрична та 

лінійна системи викладу змісту навчального матеріалу. Вимоги до 

навчальних програм. Способи розміщення навчального матеріалу. Загальна 

характеристика навчальної програми (за фахом). 

Навчально-методична література. Характеристика підручників і 

посібників. Функції сучасного підручника. Принципи формування змісту 

навчального    матеріалу    підручника.    Структура    підручника.    Тексти    

та позатекстові компоненти. Вимоги до сучасних підручників.     

 Тенденції вдосконалення змісту освіти у сучасній школі. 

 

Тема 5. Методи, прийоми і засоби навчання 

Поняття про метод навчання. Історія розвитку методів навчання. Прийом 

навчання як елемент методу. Метод як багатофакторне явище. Різні 

підходи до характеристики методів навчання: методи навчання як способи 

залучення до безпосередньої практичної діяльності; як способи передачі 

навчальної інформації; як способи спільної діяльності вчителя і учнів із 

досягнення поставлених дидактичних завдань; як способи організації 

пізнавальної діяльності учнів; як способи стимулювання пізнавальної 

діяльності.  

Класифікація методів навчання. Різні підходи до класифікації: за 

джерелами передачі й сприйняття навчального матеріалу; за основними 

дидактичними завданнями; за характером пізнавальної діяльності учнів; за 

логікою передачі й сприймання навчальної інформації; за ступенем 

керівництва навчальною роботою учнів. 

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів: 

словесні, наочні і практичні; індуктивні, дедуктивні; пояснювально-

ілюстративні, репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі, методи 

самостійної роботи і роботи під керівництвом учителя. 

Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів: методи стимулювання інтересу до навчання (пізнавальні та 

дидактичні ігри, навчальні дискусії тощо), методи стимулювання 

обов'язку і відповідальності (роз'яснення мети навчання, заохочення і 

покарання тощо). 

Контроль, його функції і види. Методи контролю: усний, письмовий, 

графічний, лабораторний, практичний, програмований. Методи 

самоконтролю. Тестування успішності. Види тестів. Вимоги до тестових 

завдань. Нетрадиційні методи контролю знань, умінь і навичок учнів. 

Бінарні методи навчання. 

Поняття про засоби навчання. Класифікація засобів навчання. Моделі і 

моделювання, наочні посібники. Візуальні, аудіальні, аудіовізуальні засоби 



навчання, організаційно-педагогічні умови їх застосування. Засоби масової 

інформації та їх використання у навчальному процесі. Комп'ютер як засіб 

навчання. 

Проблема вибору методів і засобів навчання та їх комплексного 

застосування. Технології навчання. Вибір методу і технології навчання 

залежно від дидактичних цілей, змісту навчального матеріалу, навчальних 

можливостей учнів, умов навчання і можливостей самого вчителя.  

 

Тема 6. Урочні та позаурочні форми навчання  

Поняття про форми організації навчання. Генезис організаційних форм 

навчання: індивідуальне та індивідуально-групове навчання, класно-урочна 

система, белл-ланкастерська система, мангеймська система, план Трампа, 

метод проектів. Становлення та розвиток класно-урочної системи. 

Характеристика класно-урочної системи. Інші форми організації навчання 

у школі і поза її межами. Сучасні тенденції розвитку форм навчання. 

Урок як основна форма організації навчання. Переваги та недоліки уроку. 

Основні вимоги до сучасного уроку: організаційні, дидактичні, 

психологічні, етичні, санітарно-гігієнічні. Раціональна організація 

навчальної праці і формування навичок інтелектуальної діяльності учнів.  

Класифікація уроків. Типологія і структура уроку. Система уроків за 

дидактичними цілями: урок засвоєння нових знань; урок формування умінь 

і навичок; урок застосування умінь і навичок; урок узагальнення і 

систематизації знань; урок перевірки, оцінювання і корекції знань; 

комбінований урок.  

Організація навчальної діяльності учнів на уроці. Фронтальні, групові, 

колективні та індивідуальні форми організації навчальної діяльності учнів.  

Підготовка вчителя до уроку. Стадії (етапи) підготовки вчителя до 

навчального заняття. Тематичне і поурочне планування. Аналіз, самоаналіз 

і самооцінка уроку. Алгоритм аналізу уроку.  

Нетрадиційні уроки, їх особливості. Характеристика різних типів 

нетрадиційних уроків (уроки-консиліуми, уроки-винаходи, уроки-заліки, 

уроки-змагання, театралізовані уроки, уроки-ділові ігри та ін.). Шляхи 

підвищення ефективності уроку.  

Позаурочні форми навчання та їх характеристика. Семінари, їх функції,  

особливості підготовки і проведення. Практикуми, їх місце у загальній 

системі навчальних занять. Факультативні заняття, їх види та специфіка 

проведення. Навчальні екскурсії, їх організація і  проведення. Додаткові 

групові та індивідуальні консультації. Предметні гуртки. Домашня 

навчальна діяльність учня. Види домашніх завдань. Вимоги до домашніх 

завдань. 
 

КРЕДИТ 2. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ. 

Тема 1. Виховання як педагогічна категорія 

Виховання як педагогічне явище, його місце у цілісному педагогічному 

процесі. Поняття виховання, його специфіка, рушійні сили. Гуманний 

характер системи виховання в українській народній педагогіці. Сфери 



виховного впливу: свідомість, емоційно-почуттєва сфера, навички і звички 

поведінки, переконання, потреби, здібності, характер. Види впливів у 

вихованні: цілеспрямований і стихійний; функціонально-рольовий та 

особистісно орієнтований.  

Система виховного процесу. Виховна система школи. Сучасні 

технології виховного процесу.  

Самовиховання і перевиховання як складові процесу виховання. 

Самовиховання - вищий етап процесу виховання. Умови і фактори, що 

детермінують самовиховання учнів. Рушійні сили самовиховання. 

Організація самовиховання учнів. Педагогічне керівництво самовихованням 

учнів. 

Перевиховання, його функції, етапи, принципи. Категорії дітей і підлітків, 

які підлягають перевихованню. Педагогічно занедбані та важковиховувані 

діти. Причини педагогічної занедбаності і важковиховуваності учнів, шляхи 

їх попередження і подолання. Превентивна освіта. 

Різні моделі виховання: прагматичне, антропологічне, соцієнтарне, 

гуманістичне, особистісно-орієнтоване, вільне. Сучасні концепції виховного 

процесу. 

Теорія виховання як розділ педагогіки. Завдання та функції теорії виховання. 

Окремі теорії виховання: теорія національного виховання, теорія 

професійного виховання, теорія морального виховання. 

Поняття змісту виховання. Проблема змісту виховного процесу у сучасній 

школі.  Сутність та особливості  національної системи  виховання.  Мета 

національного виховання.  

Основні напрями виховання: розумове, моральне, трудове, економічне, 

естетичне, екологічне, фізичне. Державні документи про мету і основні 

напрями національного виховання: Державна національна програма “Освіта” 

(Україна ХХІ ст.), Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ 

столітті, Національна програма виховання дітей та учнівської молоді. 

Народна педагогіка про зміст виховання. Українська виховна система у 

контексті світових культурних процесів.  

Шляхи підвищення ефективності процесу виховання. 

 

Тема 2. Закономірності і принципи процесу виховання  

Процес виховання як система взаємодії педагога й учня, що забезпечує 

розвиток особистості. Закономірності процесу виховання. Діяльність і 

спілкування як основа виховного процесу. Трансформація зовнішніх 

впливів у внутрішні процеси особистості.  

Основні компоненти виховного процесу: цільовий, змістовний, операційно-

діяльнісний, аналітико-результативний. Взаємозв’язок і взаємовплив 

компонентів виховного процесу. Особливості процесу виховання. 

Поняття про принципи виховання. Різні підходи до класифікації принципів 

виховання.  

Характеристика основних принципів виховання: цілеспрямованість, зв’язок 

з життям, єдність свідомості і поведінки, виховання у праці, виховання 

особистості у колективі, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою 



і самодіяльністю учнів, повага до особистості вихованця у поєднанні з 

розумною вимогливістю до нього, індивідуально-особистий підхід у 

вихованні, наступність, єдність педагогічних вимог школи, сім’ї та 

громадськості, комплексний підхід у вихованні. Взаємозв'язок принципів 

виховного процесу. 

 Відображення принципів національної спрямованості, 

культуровідповідності, гуманізації виховного процесу, цілісності, 

превентивності, акмеологічного принципу, принципів суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії, особистісної орієнтації і і технологізації виховного процесу  у 

«Програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні». 

Результати процесу виховання. Їх контроль та можливості виміру. Критерії 

ефективності виховного процесу. Педагогічна діагностика вихованості. 

Методи діагностики вихованості. 

 

Тема 3.  Методи, форми і технології виховання в сучасній школі.  

Поняття про методи, прийоми і засоби виховання. Різні підходи до 

класифікації методів виховання (класифікації Г.Щукіної, В.Сластьоніна, 

М.Ярмаченка та ін.). Система методів виховання. 

Методи формування суспільної свідомості. Розповідь, бесіда (групова та 

індивідуальна), диспут, лекція, їх характеристика, вимоги до їх 

використання. Приклад у вихованні, його різновидності, функції. 

Переконання і навіювання у виховному процесі. 

Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки. 

Формування громадської думки. Привчання і вправи у виробленні способів 

поведінки. Постановка педагогічних вимог до учнів. Доручення. 

Створення виховних ситуацій, використання спонтанних виховних ситуацій. 

Методи стимулювання позитивної поведінки і діяльності учнів. Змагання, 

заохочення і покарання, їх характеристика. Вимоги до їх застосування.  

Методи контролю й аналізу ефективності виховного процесу: педагогічне 

спостереження, анкетування, бесіда, аналіз результатів суспільно-корисної 

роботи, виконання доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки 

учнів. Орієнтовні програми вивчення особистості учня та учнівського 

колективу. 

Взаємозв'язок методів виховання, умови їх оптимального вибору та 

застосування. Сучасні технології виховання. 

Виховання учнів у процесі навчальних занять. Виховний потенціал уроку: 

його організація, особливості взаємодії між його учасниками, зміст 

навчальної праці учнів, психологічна атмосфера на уроці. 

Поняття позакласної і позашкільної роботи, їх завдання. Принципи 

організації позакласної і позашкільної роботи. Зміст позакласної та 

позашкільної роботи. Гурткова робота у школі. Основні позашкільні 

установи, завдання та зміст їх роботи. Спільна робота школи з 

позашкільними навчально-виховними закладами. Роль класного керівника в 

організації позакласної та позашкільної роботи з учнями. 



Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи, їх характеристика. 

Комплексні форми виховання. Взаємозв'язок різних форм позакласної і 

позашкільної роботи. 

Характеристика окремих форм виховної роботи: година класного 

керівника, тематичні вечори, вікторини, вечори запитань і відповідей, 

політичні інформації, фестивалі, конкурси, огляди, конференції, тижні з 

різних предметів, зустрічі з видатними людьми тощо. Традиції народної 

педагогіки у позакласній і позашкільній роботі з учнями. Пошуки нових 

форм позакласної виховної роботи у сучасній школі. 

 

Тема 4. Виховання особистості в колективі. Організаційно-педагогічна 

робота класного керівника 

Теорія колективу на сучасному етапі розвитку вітчизняної та зарубіжної 

педагогіки. Виховний вплив колективу. 

Поняття про дитячий колектив, його ознаки, функції. Основні типи 

дитячих колективів. Структура колективу. Загальношкільний і первинний 

колектив, їх структура. Офіційна і неофіційна структура колективу. 

Динаміка розвитку колективу. Стадії та механізми становлення виховного 

колективу. Закони життя колективу. Стиль і тон колективу. Закон 

паралельної педагогічної дії. А.Макаренко про етапи розвитку 

колективу. Роль традицій, звичаїв у згуртуванні колективу. 

Міжособистісні стосунки у колективі. Умови успішного виховання 

колективних взаємин. Роль учителя у формуванні здорового 

психологічного клімату в учнівському колективі. Методика колективних 

творчих справ. 

Особливості діяльності і спілкування у колективі. Моделі взаємовідносин 

колективу й особистості. Аналіз поглядів А. Макаренка і В. Сухомлинського 

на становлення особистості у колективі. Єдність індивідуального і 

колективного підходів у вихованні школярів. 

Колектив як педагогічно організована система відносин. Педагогічне 

керівництво дитячим колективом. Самоврядування у колективі. Органи 

самоврядування учнівського колективу, їх функції. Шляхи вдосконалення 

учнівського самоврядування. Особливості управління колективами учнів 

різного віку. Шляхи і засоби вдосконалення колективної діяльності учнів. 

Місце класного керівника у системі виховання учнів. Статус класного 

керівника як організатора і вихователя учнівського колективу. Роль 

інституту класного керівництва в сучасних умовах. 

Професійно-педагогічні вимоги до класного керівника. Професіограма 

особистості класного керівника. Співробітництво як основа взаємодії 

класного керівника та учнів. Основні завдання та функціональні обов'язки 

класного керівника. Напрями виховної роботи класного керівника: робота з 

учнями, взаємодія з учителями-предметниками, робота з батьками та 

громадськістю. 

Зміст і форми роботи класного керівника. Організаційно-педагогічна 

робота класного керівника, вивчення індивідуальних особливостей учнів 

класу та розвиток їх особистості, згуртування учнівського колективу. 



Педагогічна діагностика у роботі класного керівника. Робота з формування 

пізнавальних інтересів учнів, виховання у них відповідального ставлення 

до навчання, свідомої дисципліни. Робота класного керівника з 

важковиховуваними учнями, педагогічна профілактика відхилень у 

поведінці школярів. Робота з батьками. Батьківські збори і вимоги до їх 

проведення. Нетрадиційні форми і методи роботи класного керівника. 

Планування роботи класного керівника. План роботи класного керівника 

як науково обґрунтоване проектування становлення учнівського колективу і 

кожного школяра. Планування з урахуванням видів діяльності: організація 

виховуючої діяльності, організація колективу, розвиток особистості. 

Вимоги до плану роботи класного керівника.  

Методичне об'єднання класних керівників, його завдання та зміст роботи. 

Педагогічна майстерність класного керівника. 

 

Тема 5. Специфіка виховання дітей у сім’ї. Співробітництво школи й 

сім’ї у вихованні 

Сім’я як важливий інститут соціалізації дитини. Роль сім’ї у вихованні 

дітей. Соціально-виховні функції сім’ї. Сім’я як специфічна педагогічна 

система. Вимоги до батьків як вихователів. Умови успішного виховання 

дітей у сім’ї. А. Макаренко про умови сімейного виховання. Типові 

помилки сімейного виховання. Труднощі і суперечності у сімейному 

вихованні дітей. 

Поняття про зміст і напрями виховання у сім’ї. Розширення пізнавальних 

інтересів, формування духовної культури дітей. Виховання соціальної 

зрілості і сумлінного ставлення до праці. Формування здорового способу 

життя. 

Засоби і методи сімейного виховання. Організація життя дитини у сім’ї. 

Стосунки батьків і дітей як психолого-педагогічна проблема, її типові 

варіанти. Причини конфліктів між батьками і дітьми. Попередження 

конфліктів. Умови оптимізації стосунків батьків і дітей.  

Роль школи у педагогізації сім’ї і громадськості. Школа як організуючий 

центр спільної діяльності соціальних інститутів у вихованні дітей. Напрями 

роботи школи з сім’єю. Підвищення педагогічної культури батьків. Форми 

співпраці школи і сім’ї з проблем виховання дітей: загальношкільні та 

класні батьківські збори, батьківські дні у школі, батьківський комітет, 

лекторії для батьків, залучення батьків до виховної роботи у школі тощо. 

Педагогічна підтримка сім’ї. Форми допомоги батькам у вихованні дітей: 

індивідуальна робота, педагогічна освіта батьків. Робота з 

неблагополучними сім’ями.  

Спільна робота школи і громадськості у вихованні дітей. Вплив церкви на 

виховання дітей у сучасному суспільстві.  
 

КРЕДИТ 3. ШКОЛОЗНАВСТВО. 

Тема 1.  Сучасні підходи до управління школою. Організація методичної 

роботи в школі. 



Поняття про школознавство. Предмет і завдання школознавства. Поняття 

про систему освіти. Принципи побудови системи освіти в Україні. 

Структура освіти: дошкільна освіта, загальна середня освіта, позашкільна 

освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, 

аспірантура, докторантура, самоосвіта.  

Тема 2. Поняття про освітні рівні.  

Освітні рівні: базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, 

базова вища освіта, повна вища освіта. Основні освітньо-кваліфікаційні 

рівні: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Рівні акредитації 

навчальних закладів. 

Тема 3. Система загальної середньої освіти.  

Загальноосвітні навчальні заклади: середня загальноосвітня школа, 

спеціалізована школа, гімназія, ліцей, колегіум, загальноосвітня школа 

(школа-інтернат), загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат), 

школа соціальної реабілітації, вечірня (змінна) школа. 

 

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. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ 

Тема 1. Дидактика як 

галузь педагогіки. 

9 2    7 

Тема 2. Сучасний 

педагогічний процес. 

 

5 - 2   3 

Тема 3. Процес 

навчання. 

Співвідношення 

закономірностей, 

принципів і правил 

дидактики. 

5 2 -   4 

Тема 4. Зміст освіти в 

сучасній школі 

10 - 2   8 

Тема 5. Методи, 

прийоми і засоби 

навчання 

12 2 -   10 

Тема 6. 

Урочні та 

позаурочні 

форми 

навчання. 

10 2 -   8 

Разом за І кредит 51 8 4 - - 40 



КРЕДИТ 2. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ. 

Тема 1. Виховання як 

педагогічна категорія. 

6 - 2   4 

Тема 2. Закономірності 

і принципи процесу 

виховання. 

5 2 -   3 

Тема 3.  Методи, форми і 

технології виховання в 

сучасній школі. 

5 2 -   3 

Тема 4. Виховання 

особистості в 

колективі. 

Організаційно-

педагогічна робота 

класного керівника. 

6 2 2   2 

Тема 5. Специфіка 

виховання дітей у 

сім’ї. Співробітництво 

школи й сім’ї у 

вихованні 

4 2 -   2 

Разом за ІІ кредит 26 8 4 - - 14 

Кредит 3. ШКОЛОЗНАВСТВО. 

Тема 1.  Сучасні 

підходи до управління 

школою. Організація 

методичної роботи в 

школі. 

5 - 2   3 

Тема 2. Поняття про 

освітні рівні.  

 

4 2 -   2 

Тема 3. Система 

загальної середньої 

освіти.  

 

4 2 -   2 

Разом за ІІІ кредит 13 4 2   7 

Усього годин 90 20 10 - - 60 

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

 КРЕДИТ 1. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ  

1. Сучасний педагогічний процес. 2 

2. Зміст освіти в сучасній школі. 2 

КРЕДИТ 2. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ. 



3. Виховання як педагогічна категорія. 2 

4. Виховання особистості в колективі. Організаційно-

педагогічна робота класного керівника. 

2 

КРЕДИТ 3. ШКОЛОЗНАВСТВО. 

5. Сучасні підходи до управління школою. Організація 

методичної роботи в школі. 

2 

Разом:  10 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

КРЕДИТ 1. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ 

1. Предмет педагогіки, завдання навчального курсу 6 

2. Методи науково-педагогічного дослідження. 7 

3. Проблема мети виховання в педагогіці. Всебічний 

розвиток особистості - мета виховання в сучасному 

суспільстві  

6 

4. Зміст освіти, його проблеми в сучасній школі 7 

5. Закономірності та принципи навчання 7 

6. Різні підходи до навчання, організаційні форми навчання 7 

Разом: 40 

КРЕДИТ 2. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ. 

7. Урок як основна форма навчання. 3 

8.  Нетрадиційні форми організації навчання. 2 

9. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю.   2 

10. Оцінювання результатів у навчально-пізнавальній 

діяльності. 

3 

11. Загальні методи виховання. 3 

Разом: 13 

КРЕДИТ 3. ШКОЛОЗНАВСТВО. 

12. Основи сімейного виховання, родинне виховання 3 

13. Моральне виховання особистості. Народна педагогіка про 

моральне виховання. 

2 

14. Класний керівник – вихователь учнівського колективу. 

Планування виховної роботи. 

2 

Разом: 7 

Всього:  60 

 

9. Методи навчання 

Лекція, семінар, бесіда, дискусія, круглий стіл, інсценування, пояснення, 

проблемного викладу, проблемних ситуацій, ділова гра. 

 

10. Методи контролю 

Контрольні роботи, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; 

перевірка конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних 

завдань та самостійних робіт, рефератів. 



 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Контро

льна 

робота 

Накопичува

льні бали/ 

Сума 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 40 300 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

Т

7 

Т

8 

Т9 Т1

0 

Т1

1 

Т1

2 

Т1

3 

Т1

4 

 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

5 

1

0 

1

5 

10 15 15 15 15 15 

Самостійна робота   

20 20 20   

 

 

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 

13. Методичне забезпечення 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Педагогіка». 

2. Плани семінарських, індивідуальних занять. 

3. Завдання для самостійної роботи. 

4. Тексти лекцій з курсу. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

1. Агафонова А. С. Практикум по общей педагогике. – СПб.: Питер, 

2007. – 416 с. 

2. Алексюк А. М. Загальні методи навчання. - К., 2008. 

3. Афонина Г. М. Педагогика. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 512 с. 

4. Бондар В. І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: 

управлінський аспект. - К., 2008. 

5. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2004. – 300 с. 

6. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник. - К., 2008. 

7. Галузинсъкий В.М., Євтух М.В. Педагогіка: Теорія та історія. - К., 

2005. 



8. Гончаренко С.У., Малъований Ю. Гуманітаризация загальної 

середньої освіти // Початкова школа. - 1995. - №4. - С. 914. 

9. Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття) – К., 

1994. 

10. Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки. – К., 2007. – 464 с. 

11. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. - К., 2007. 

12. Кузьмінсъкий А. І., Вовк Л. П., Омеляненко В. Л. Педагогіка: 

завдання і ситуації: Практикум. - К.: Знання-Прес, 2008. 

13. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. - К.: 

Знання-Прес, 2008. 

14. Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних 

системах. – Вінниця: видавництво “Нова книга”, 2007. – 512 с. 

15. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. - 

X., 2002. 

16. Лозова В., Москаленко І. Г., Троцко Г. В. Педагогіка. - К., 2003. 

17. Мазоха Д. С., Опанасенко Н. І. Педагогіка: Навчальний посібник. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с. 

18. Мартинюк В. Національне виховання: теорія і методологія. - К., 1995. 

19. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 2008. – 350 с. 

20. Основи національного виховання / За ред. В. Т. Кузя, Ю. Д. Руденка, 

З.О.Сергійчука. - К., 1993. 

21. Падалка О.С. та ін. Педагогічні технології. - К., 2005. 

22. Педагогика / Под ред. С. Л. Баранова, Л. Р. Долотина, В. А. 

Сластенина, - М., 1986. 

23. Педагогика. / За ред. А. М. Алексюка. - К., 1986. 

Допоміжна 

1. Педагогічні задачі: завдання для батьків / За ред. В.Г. Постового. - К., 1989. 

2. Педагогіка / За ред. М. Ярмаченка, - К., 2006. 

3. Педагогика / Под ред. Ю. К. Бабанского - М., 1988. 

4. Педагогіка. Хрестоматія / Уклад. А. Кузьмінсъкий, В. Л. Омеляненко. - К.: 
Знання-Прес, 2007. 

5. Підласий Т. П. Як підготувати ефективний урок. - К., 1989. 

6. Пидласый И.П. Педагогика. - М., 2005. 

7. Сластенин В. А., Каширин В. П. Психология и педагогика. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с. 

8. Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та технологи. - X.: Ранок, 2002. 

9. Стелъмахович М. Т. Народна дидактика. - К., 1985. 

10. Стелъмахович М. Г. Українська народна педагогіка. - К., 1997. 

11. Сухомлинсъкий В. А. Мудрая власть коллектива. - К., 1975. 

12. Хуторской А. В. Практикум по дидактике и методикам обучения. – СПб.: 
Питер, 2008. – 541 с. 

13. Щербаков К. И. Вступ до спеціальності: Навч. посібник. - К., 2007. 

14. Щербань П. М. Прикладна педагогіка, - К., 2002. 

15. Ягупов В. И. Педагогика. - К., 2006. 

16. Янш В. Українська вдача - наш виховний ідеал. - Тернопіль, 2005. 

 
 



14. Інформаційні ресурси 
 

1. http://iskra-vrn.narod.ru/oiskre/oiskre.htm – Методики, игры.  

2. http://zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/11/1 – Онлайн библиотека 

Зеркаленка – Oтсканированные методички разных лагерей, разных лет.  

3. http://vojatenok.narod.ru/index.html – «Едем в лагерь...» игры, методики, 

советы и т.д 

4. http://nowocamp.by.ru/activities/index.htm – Страничка лагеря 

"Новокемп". Подробный план обучения вожатых для работы в лагере, 

немало полезных и интересных материалов, игр и просто идей. 

5. http://www.altai.fio.ru/projects/GROUP1/potok50/site/index.htm – 

"Путешествие в страну здоровье!" – Методические рекомендации для 

организаторов летнего отдыха подростков  

6. http://tmn.fio.ru/works/44x/308/ – Школа вожатского мастерства – 

программа Е.Г. Осокиной и М.А. Углицкой, доцента кафедры 

педагогики вологодского государственного педагогического 

университета. 

7. http://aliv.sitecity.ru/ltext_2106083724.phtml – Методика проведения 

огоньков, Методика Коллективно-творческих дел (КТД), общелагерные 

мероприятия. Что делать с отрядом? Как составить план-сетку? Что 

такое педагогический дневник вожатого и как его вести? Что 

необходимо вожатому в лагере? Как стать хорошим вожатым?  

8. http://nsk.fio.ru/works/047/group2/index.html – Проект "Педагогика 

каникул" Новосибирского регионального центра Федерации Интернет 

Образования.  http://www.kidsplus.ru/vozhatomu.html – методические 

разработки, программы, сценарии, копиалка интересных дел."  

9. http://method.novgorod.rcde.ru/ – Хранилище методических материалов 

10. http://news.1september.ru/upr/1999/upr41.htm – Энциклопедия 

Коллективно Творческих Дел (КТД) Иванова И.П.  

11. http://www.mcdo.ru/k8.php Журнал "В помощь вожатому детского 

оздоровительного лагеря " на сайте Межрегионального центра детского 

отдыха и оздоровления 

12. www.lasukoff.narod.ru/index.html – методическое пособие Олега 

Ласукова "В помощь вожатому"  

13. http://lebedev-vit.narod.ru – статьи посвященные педагогике, описания 

проектов, методические разработки, сценарии 

14. www.edu.nsu.ru/vospitanie/index.html – спец выпуск "Лето-2001" – 

Журнал воспитание и дополнительное образование: игры, советы, 

программы и многое другое . 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА (ЗАГАЛЬНА, ДОШКІЛЬНА,  

ІСТОРІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ)» 

 

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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Тематика лекційних занять 

Лекція 1-4 (8год).Педагогіка: становлення, сучасний стан. 

Лекція 4-8 (8год).Методологія та методи педагогічних досліджень.  

Лекція 9-10(4год).Педагогічний процес. 

Плани лекцій 

 

Лекція 1-4(8 год).  Зміст освіти.  

1. Фактори, що впливають на зміст освіти як дидактичну категорію.  

2. Актуальні питання проблеми змісту освіти на сучасному етапі розвитку    

            загальноосвітньої школи України.  

3. Теорії формальної і матеріальної освіти.  

4. Види освіти за змістом.  

5. Документи, в яких відображається зміст освіти в школі: навчальні плани,    

навчальні програми, підручники (посібники). 

6. Компетентнісний підхід до визначення змісту освіти. 

 

 

Лекція 4-8 (8год).  Методи навчання. 
1. Метод навчання як дидактична категорія.  

2. Історичний характер методів навчання як дидактичного явища.  

3. Функції методів навчання.  

4. Критерії вибору методів навчання.  

5. Прийоми навчання.  

6. Основні підходи до класифікації методів навчання.  

7. Методи навчання за джерелом знань: загальна характеристика, класифікація.  

8. Характеристика окремих методів навчання.  

9. Народна дидактика та проблема методів навчання. 

 

Лекція 9-10 (4год).Педагогічний процес. 

1. Суть педагогічного процесу.  

2. Рушійні сили педагогічного процесу.  

3. Педагогічний процес як система.  

4. Цілісність педагогічного процесу.  

5. Закономірності педагогічного процесу.  

6. Організація педагогічного процесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лекції 
Тема 1. Предмет педагогіки, основні категорії, методи науково-педагогічних 

досліджень 

Педагогіка – наука про закони виховання та формування особистості з метою 

свідомого та цілеспрямованого сприяння життю і діяльності дітей, їх навчанню, освіті.  

Основні категорії педагогіки: виховання, навчання й освіта. 

Виховання —цілеспрямований і організований процес формування особистості. 

Навчання як двобічний процес взаємообумовленої діяльності учителя й учня, 

спрямований на оволодіння учнями знаннями, вміннями і навичками, розвиток їхніх 

інтелектуальних потенційних можливостей, озброєння методами самостійної пізнавальної 

діяльності. 

Освітаяк процес і результат оволодіння надбаннями людської культури як 

передумови активної соціальної діяльності. Система, що включає підсистеми: навчальні 

заклади, управління, зміст навчання, процес навчання, педагогічнікадри, засоби навчання, 

фінансування тощо. 

Джерела розвитку педагогіки:багатовіковий практичний досвід виховання; 

філософські, суспільствознавчі, педагогічні та психологічні праці; сучасна світова та 

вітчизняна практика виховання; відомості спеціально організованих педагогічних 

досліджень; досвід педагогів-новаторів. 

Головні завдання педагогіки: методологічне, теоретичне й методичне оновлення 

змісту освіти; відродження і розбудова національної школи; розробка і наукове 

обґрунтування новітніх інформаційних технологій, форм, методів і засобів організації 

навчально-виховного процесу; створення нового програмного та методичного 

забезпечення; виховання громадянина незалежної української держави на основі ідей про 

всебічний гармонійний розвиток особистості та національних виховних традицій; 

розвиток індивідуальних нахилів та бажань кожної дитини. 

 Народна педагогіка— галузь емпіричних педагогічних знань і народного досвіду, які 

виражаються в панівних у народі поглядах на мету й завдання виховання, в сукупності 

народних засобів, умінь та навичок виховання й навчання. Джерела вивчення Н. п.: твори 

фольклору з педагогічним змістом і спрямуванням, етнографічні матеріали, народні 

виховні традиції, ігри та іграшки, народні й молодіжні свята, досвід сімейного виховання 

тощо. Роль К.Д.Ушинського та О.В.Духновича у дослідженні народної педагогіки. Н. п. є 

результатом колективного творчого внеску багатьох поколінь у духовну культуру народу, 

її невід'ємною частиною, вираженням інтересів народу. Гуманні й демократичні ідеали  

виховання у народній педагогіці. 

Основні навчально-виховними засобами етнопедагогіки: рідна мова, усна народна 

творчість, національна міфологія і символіка, народне мистецтво, національні традиції, 

звичаї та обряди. 

Розділи етнопедагогіки: народне дитинознавство (вікові та психологічні 

особливості дітей, специфіка їх мислення, своєрідність емоційного життя та 

світосприймання, їх інтереси, мотиви діяльності та ін.); батьківська, родиннапедагогіка 

(народна виховна практика), любов до Матері, Батька, Бабусі, Дідуся, Роду, Народу, 

пошани до рідної землі, мови, історії, культури; народна дидактика – одна із складових 

частин виховної системи, куди входять народне дитинознавство, батьківська, родинна 

етнопедагогіка, система народного громадянського виховання. Засоби народної дидактики 

– книга, природа, спілкування з середовищем; народне родинознавство (фамілогія); 

народна педагогічна деонтологія (з грецької належне вчення) визначає обов’язкові 

проблеми для самореалізації особистості. 

Родинне гніздо, сім’я, пам’ять родоводу, рідна мова, наступність і спадкоємність 

поколінь, гуманізм, творча праця, рідне національне середовище, культивування 

національних чеснот народу. 



Методи дослідження - це методи отримання достовірного знання, досягнення 

конкретних наукових результатів.

 
Рис. 1.1. Методи психолого-педагогічного дослідження (за П.М.Щербанем) 

Педагогіка використовує методи гуманітарних та природничих наук: теоретичні, 

емпіричні і математичні. 

Таблиця 1.1.  

Класифікація методів психолого-педагогічного дослідження 

Теоретичні Емпіричні Математичні 

загальнонаукові   

аналіз, синтез, анкети реєстрація, 

узагальнення, бесіда ранжування, 

класифікація, інтерв'ю шкалювання. 

порівняння, соціометрія оцінювання або рейтинг 

 моделювання експеримент  

аналіз науково-

методичної літератури 

спостереження  

 

вивчення 

документації 

опитування  

 тестування  

 вправи  

Тема 2. Розвиток педагогічної науки. Становлення педагогіки 

Етапи розвитку педагогіки. Донауковий(накопичення досвіду про виховання – 

народна педагогіка). 

Другий етап – критичної оцінки досвіду в галузі виховання. 

Розвиток педагогічної думки Китаю, Індії, Єгипту, Греції. Давньогрецька філософія 

як колиска європейських систем виховання. Ідеї Демокріта(6л. 460 — бл. 370 рр. до н. є.), 

Сократа(470/469—399 рр. до н. е.), Платона (427 – 347рр. до н. е.), Арістотеля(384—322 

рр. до н. е.) щодо виховання людини, формування її особистості. Перший «штатний» 

педагог Марк Квінтіліан(бл. 35 — бл. 96), автор 12-томної книги «Дванадцять книг 

риторичних настанов» —першої педагогічної книги. Релігійне забарвлення педагогічної 

теорії у середні віки. Епоха Відродження (XIV—XVI ст.). Вітторіно де Фельтре(1378— 

1446), голландець Еразм Роттердамський(1466—1536), французи Франсуа Рабле(бл. 

1494—1553), Мішель Монтень(1533-1592). 

Третій етап - створення наукової теорії. Ян Амос Коменський(1592—1670) — 

великий чеський педагог-гуманіст, засновник нової прогресивної педагогічної системи. 

«Велика дидактика» (1632 р.) «Материнська школа» (1633 р.). Схема організації школи, 

теоретичне обґрунтування та розробка принципів навчання, класно-урочної системи, ідеї 

загального навчання й початкового навчання дітей рідною мовою. Принцип 

природовідповідності виховання.  

Джон Локк(1632—1704) — англійський філософ і педагог. Теорія виховання 

джентльмена. Жан-Жак Руссо(1712— 1778) — автор ідеї природної досконалості дітей, 

теорії «вільного виховання». Прогресивна теорія морального виховання учнів, ідея 

гуманного виховання, доброзичливого ставлення до дітей, прищеплення їм співчуття як 



основи морального розвитку, поєднання навчання і виховання дітей з організацією їхньої 

праці у діяльності Йогана Генріха Песталоцці (1746—1827). 

Німецькі педагоги Йоган Фрідріх Гербарт (1776—1841) — автор теоретичних 

узагальнень у галузі психології навчання і дидактики (чотириетапна модель уроку, 

система розвивальних вправ, поняття виховуючого навчання), Фрідріх Адольф Вільгельм 

Дістервег(1790—1866) — противник станових і національних обмежень у царині освіти, 

виховання релігійного фанатизму; послідовник Песталоцці. 

Зародження педагогіки в Україні. Становлення національної системи виховання (до 

княжа доба, Київська Русь, епоха українського національного відродження 16-18 століть, 

19 століття, УНР, період СРСР. Сучасні умови розбудови незалежної держави). Твори з 

виховання часів Київської Русі: збірник законів «Руська правда» Ярослава Мудрого і 

«Правда» Ярославичів (його синів), «Повчання» Володимира Мономаха, «Житіє Євдокії 

Полоцької» та «Повчання дітям» ченця Ксенофонта, низка уривків із часописів і листів, де 

подаються описи народних традицій сімейного виховання, ставлення батьків до своїх 

нащадків тощо. Роль братських шкіл (XIV—XVII ст.) в Луцьку, Львові, Києві. Центр 

розвитку освіти того часу Києво-Могилянська колегія, заснована 1632 року, яка з 1701 

року почала називатися Київською академією.  

Вершина української народної педагогіки — козацька педагогіка, що втілила в собі 

«національну психологію, характер, правосвідомість, мораль та інші компоненти 

національної свідомості, духовності народу». 

Основні завдання козацької педагогіки: виховання фізично загартованих, мужніх 

воїнів — захисників рідного народу від чужоземного поневолення; виховання у 

підростаючого покоління українського характеру і світогляду, поваги до національних і 

загальнолюдських цінностей; формування високих лицарських якостей, пошани до людей 

похилого віку, прагнення до милосердя та допомоги іншим; виховання громадян, які б 

розвивали культуру, економіку та інші сфери життєдіяльності народу на світовому рівні. 

Неписані закони «кодексу лицарської честі»та «кодексу лицарських звитяг». 

Три ступені козацької педагогіки. Перший— сімейне виховання, яке утверджувало 

високий статус батьківського та материнського виховання й навчання. Роль батька, що 

полягала в цілеспрямованому загартуванні своїх дітей, формуванні в них лицарської честі, 

гідності, підготовці до подолання життєвих труднощів, до захисту рідної землі, власної 

свободи. Другий— родинно-шкільне виховання. Родинні, духовні та материнські цінності, 

що переростали в загальнонаціональні та включали в себе релігійно-моральні цінності. 

Третій - вища освіта. Навчання в колегіумах і академіях, європейських університетах. 

Фізичне, психофізичне, моральне, естетичне, трудове загартування, національно-

патріотична підготовка, спортивно-військовий вишкіл у сотнях, полках, у Запорізькій 

Січі. Січова школа при церкві Святої Покрови на території Запорізької Січі. Відділи, де 

готували паламарів і дияконів та молодиків. Патріотичне виховання молоді через 

українські народні думи й історичні пісні, козацькі літописи («Літопис Самовидця», 

літописи Г. Граб'янки і С.Величка, Густинський літопис), а також історичні праці 

(«Синопсис»). 

Внесок у розвиток педагогіки та національної освіти в Україні Чернігівського та 

Харківського колегіумів у XVII—XVIII століттях. Система початкової освіти в Україні: 

парафіяльні школиз учителями-дяками.  

Традиція заповітів і повчань в українській педагогіці. Іван Вишенський (1556—

1621). Методичні поради щодо читання, письма («Про те, як слід читати це писання...»), 

самоосвіти («Тому, хто буде читати це писання наодинці...»). 

Григорій Сковорода(1722—1794) — виразник ідей гуманізму і просвітництва. Ідеал 

«істинної», справжньої людини, що знаходить своє покликання і щастя у «сродній» праці. 

Ідея природного виховання, любові до праці, самодіяльності учнів, керівної ролі батьків і 

вчителів. Байки, притчи, філософські трактати, афоризми. «Вдячний Єродій», «Убогий 

жайворонок». 

Українська педагогіка в XIX століття. Костянтин Дмитрович Ушинський(1824—

1871). Народність, як своєрідність кожного народу, зумовлена його історичним розвитком, 



соціальними умовами, географічними особливостями. Любов до Батьківщини, рідна мова, 

віра в могутні сили народу. Підготовка всебічно розвиненої людини, вчення про трудове 

виховання. Провідна роль педагога у вихованні. Педагогічна майстерність і педагогічний 

такт. Урахування вікових і психічних особливостей розвитку дитини в навчанні, 

принципи посильності та послідовності, наступності й систематичності, наочності та 

емоційності; розвивальні методи викладання. «Педагогічна практика без теорії — те саме, 

що і знахарство в медицині». «Педагогічна антропологія», «Про камеральну освіту», «Три 

елементи школи». 

Микола Корф(1834— 1883) — теоретик і практик початкової освіти. 

Друга половина XIX — початок XX століття. Розвиток ідеї народності у працях 

Т.Г.Шевченка, І.Я.Франка, Б.Д.Грінченка, Л.М.Толстого, М.І.Костомарова, П.О.Куліша, 

М.П.Драгоманова, В.Д.Грінченка, П.Грабовського, Л.Українки, І.Франката ін. їхня 

творчість є основою української педагогіки. 

Закарпатський педагог Олександр Духнович(1803—1865). Внесок у теорію і 

практику початкової освіти (буквар, методичні книги для вчителів, перший підручник з 

теорії та практики навчання й виховання молоді «Народная педагогия в пользу училищ и 

учителей сельских» (1857)). 

Христина Алчевська(1841 — 1920рр.).Проблеми навчання дорослих. «Що читати 

народові?», «Книга для дорослих». Борець за народні школи Володимир Короленко 

(1853—1921). Створення«Ліги врятування дітей»на Полтавщині. 

Софія Русова(1856—1940). Концепція національної освіти й виховання. 

«Дошкільне виховання», «Теорія і практика дошкільного виховання», «Дидактика». 

«Сучасні течії в новій педагогіці», «Роль жінки в дошкільному вихованні», «Моральні 

завдання сучасної школи», «Єдина діяльна (трудова) школа», «Нова школа». Проблеми 

розвитку рідної мови й мовного навчання, науки чисел, морально-соціального виховання, 

підготовки педагогічних кадрів тощо.  

Григорій Ващенко(1878—1967) — один із творців української освітньо-виховної 

системи. «Виховний ідеал», «Система навчання», «Виховання любові до Батьківщини», 

«Загальні методи навчання», «Організаційні форми навчання», «Виховна роль мистецтва», 

«Засади естетичного виховання», «Тіловиховання як виховання волі і характеру» тощо. 

Представники американської педагогіки — Джон Дьюї (1859—1952) іЕдвард 

Торндайк(1874-1949). 

Ідеї виховання людини нового суспільства. СРСР.Надія Крупська(1869— 1939), 

Павло Блонський(1884—1941), Станіслав Шацький (1878—1934), Антон Макаренко(1888-

1939), Василь Сухомлинський(1918—1970). Перші автори навчальних посібників з 

педагогіки Павло Блонський і Альберт Пінкевин(1883-1939). 

Антон Семенович Макаренко(1888-1939). Наукова методика виховної роботи з 

дитячим колективом, поєднання навчання з продуктивною працею, методика трудового 

виховання дітей у сім'ї, самовиховання і самоосвіти, вдосконалення професійної 

майстерності вчителя, здійснення загальногонавчання та керівництва школою. «Марш 30-

го року» (1932), «Педагогічна поема» (1932— 1935), «Книга для батьків» (1937), 

«Прапори на баштах» (1938). 

Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970рр.)— директор Павлиської 

середньої школи Кіровоградської області у 1947—1970 роках. Проблеми теорії та 

методики виховання дітей у школі й родині, всебічного розвитку особистості учня, 

педагогічної майстерності. «Сто порад учителю», «Як виховати справжню людину», 

«Народження громадянина», «Серце віддаю дітям», «Батьківська педагогіка»). Ідеї 

гуманізму, людяності та доброчинності.  Виховання поваги до самого себе.  

50—70-ті рр. XX століття. Праці С. Ф. Збандуто, С.А.Литвинова, Т.Ф.Бугайко  і 

Ф.Ф. Бугайка, П. К. Волинського тощо. 

Педагоги-новатори 80-х років ХХ століття В. Ф. Шаталов, М. П. Щетинін, С. М. 

Лисенкова, Є.В. Іллін, Ш.О.Амонашвілі та інші. Три види узагальнення і поширення 

досвіду кращих педагогів: педагогічна інформація, педагогічне вибіркове та масове 

поширення досвіду. 



Внесок у розвиток вітчизняної педагогічної науки педагогів, психологів і 

методистів А. Алексюка, А. Бондаря, Г. Костюка, І. Єременка, С.Гончаренка, І.Зязюна, О. 

Савченко, В. Онищука, О. Мазуркевича, В. Мадзігона, В. Смаля, М.Ярмаченка та інших. 

Передумови для всебічного розвитку педагогічної теорії та практики, основні 

напрями якого визначені Законом України «Про освіту», Державною національною 

програмою «Освіта» («Україна XXI століття»), Національною доктриною розвитку освіти 

в Україні. 

 

Тема 3. Виховання, розвиток, формування особистості 

Виховання вширокому розумінні як вплив суспільства на формування особистості, 

процес дій педагогів певних соціальних інститутів, скерованих на забезпечення 

оптимальних умов для фізичного, психічного і соціального розвитку вихованців. У 

вузькому розумінні  -  конкретний вплив особи вихователя (батьків, учителів та ін.) з 

метою формування в дитини певних морально-духовних якостей. 

Відмінність понять «людина», «особистість», «індивідуальність».  

 Динамічна функціональна структура особистості за К.К.Платоновим: 1) 

спрямованість; 2) соціальний досвід; 3) індивідуальні особливості психічних процесів; 4) 

біологічно зумовлена підструктура. 

Спрямованість – найвища якість, в якій виражається динаміка розвитку людини як 

суспільної істоти, основні тенденції її поведінки. Спрямованість особистості значною мірою 

визначається наступними структурними характеристиками: потреби (матеріальні, духовні, 

соціальні); мотиви; інтереси; темперамент; характер; воля; здібності; схильності; покликання. 

Формування особистості — становлення людини як соціальної істоти внаслідок впливу 

середовища і виховання на внутрішні сили розвитку. 

 

Рис. 1.2. Сутність розвитку особистості (за П.М.Щербанем). 

Рушійні сили розвитку особистості. Внутрішні і зовнішні суперечності: між рівнем 

розвитку особистості й ідеалом; між потребами, мотивами особистості та моральним 

обов'язком; між прагненням особистості та її можливостями; між спадковими даними і 



потребами виховання; в емоційній сфері; особливості протікання нервово-психічних 

процесів. 

Основні закономірності розвитку особистості вихованця: розвиток особистості має 

спадковий, нерівномірний та інтегративний характер; особистість вихованця розвивається 

під впливом соціального середовища; особистість вихованця розвивається під 

комплексним впливом всіх факторів її формування; особистість формується в діяльності; 

зміна особистості вихованця вимагає зміни ставлення. 

 
Рис. 1.3. Види розвитку (за А.І.Кузьминським, В.Л.Омеляненком) 

Концепції формування особистості 

Соціологічна концепція. Дж. Локк (1632—1704). Теорія чистої дошки. 

Біологізаторська концепція Дж Дьюї (1859—1952) і Е. Торндайка (1874—1949). Генетико-

соціальна концепція 

Фактори розвитку особистості. Спадковість — відновлення в нащадків біологічної 

схожості з батьками. Середовище — комплекс зовнішніх явищ, які стихійно діють на 

людину і значною мірою впливають на її розвиток. Природне, соціальне середовище. Роль 

соціалізації. Роль виховання у розвитку особистості. 

Роль діяльності у анатомо-фізіологічному, психічному і соціальному розвитку 

особистості. Діяльність як спосіб буття людини у світі, її здатність вносити в дійсність 

зміни. Компоненти діяльності: суб'єкт з його потребами; мета, відповідно до якої предмет 

перетворюється на об'єкт, на який спрямовано діяльність; засіб реалізації мети; результат 

діяльності. 

Ігрова, навчальна, трудова, художня, спортивна та громадська діяльність. 

Спілкування як провідний вид діяльності. Процес спілкування являє “складну взаємодію 

людей, в якій здіснюється обмін думками, почуттями, переживаннями, способами поведінки, 

звичками, а також задовольняються потреби особистості в підтримці, солідарності, співчутті, 

дружбі, належності тощо” (Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 

С. 317). 

Активність – передумова ефективної діяльності. Самовиховання як тип ставлення, 

дій щодо самого себе та власного майбутнього, який узгоджується з певними моральними 

нормами, коли вихованець проходить шлях від встановлення прямолінійних зв’язків між 

своїми вчинками і наявними якостями до оцінки себе не тільки через реальні якості, але й 

потенційні. 

Вікова періодизація (класифікація) — поділ цілісного життєвого циклу людини на 

вікові відрізки (періоди), що вимірюються роками. Поділ шкільного віку на: молодший 

(6—7 — 11—12 років); середній, або підлітковий (12—15 років); старший, або юнацький 

(15—18 років). Анатомо-фізіологічні, психічні та соціальні ознаки, які називають 

віковими особливостями. 

Молодший шкільний вік. Навички до розумових зусиль, зосередженість у роботі, 

вміння слухати вчителя і виконувати його завдання. Пізнавальна діяльність в процесі 

навчання, пам'ять наочно-образна, розвиток мислення від емоційно-образного до образно-

логічного. Підлітковий вік. Бурхливий ріст і розвиток організму. Статеве дозрівання. 

Продуктивність пам'яті. Розпорошеність інтересів. Різні форми спілкування, прагнення 

дружити. Диференціація в організації життя хлопців і дівчат. Завдання вибору професії. 

Юнацький вік.Формування світогляду, самосвідомості, характеру і життєвого 

самовизначення, якому сприяє пізнавальна діяльність. Пам'ять старшокласника. 

Абстрагування та узагальнення. Мовлення. Почуття кохання. Професійні інтереси. 

Прагнення до самовиховання. 



 
Рис. 1.4.Особливості пізнавальної діяльності школярів(за П.М.Щербанем) 

Індивідуальні особливості (темперамент, характер, здібності та ін.). 

Акселерація(лат. — прискорення) — прискорений індивідуальний розвиток, за 

якого середньофізичні та психофізіологічні константи дитини або підлітка випереджають 

оптимальні. 

Теорії виникнення явища акселерації. Геліогенна теорія, теорія гетерозії, теорія 

урбанізації, нітритивна теорія, теорія опромінювання. 

Протилежний процесу акселерації — процес ретрадації— фізичне й інтелектуальне 

відставання дитини в розвитку. Його причина — алкоголізм батьків, народження дітей у 

більш пізньому віці, спадкова хвороба одного з батьків. 

Тема 4. Проблема мети виховання в історії педагогіки 

Поняття мети виховання. Співвідношення мети і завдань. Конкретно-історичний 

характер мети виховання. Зародження ідеї про всебічний гармонійний розвиток у працях 

давньогрецьких мислителів. Поняття «калокагатія». Розвиток ідей про мету виховання у 

різних історичних формаціях. Мета виховання в українській виховній традиції. 

Відображення уявлення про мету виховання у сучасних документах про освіту та 

державних програмах (Концепціях національного виховання, Концепції громадянського 

виховання, Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті» та ін.). 

Складові поняття: розумове, моральне, трудове, фізичне, естетичне виховання. 

 

РОЗДІЛ 2. ДИДАКТИКА 

Тема 1.Дидактика, її основні проблеми, категорії  

Внесок  В.Ратке (1571-1635) в розвиток теорії навчання. Я.А.Коменський як 

засновник наукової дидактики. Ідеї Ж.Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці, Й.Гербарта, А.Дістервега, 

К.Д.Ушинського, Д.Дьюї та ін. 

Дидактика(від гр. didacticos - той, хто повчає і didasco -той, хто вивчає) - галузь 

педагогіки, яка досліджує навчання на найбільш загальному рівні - теоретичному. Це 

педагогічна теорія навчання, яка дає наукове обґрунтування його змісту, методів і 

організаційних форм.Представляє собою частину педагогіки, яка вивчає проблеми 

навчання, освіти, виховання в процесі навчання. Дидактика науково обґрунтовує зміст 

освіти, вивчає закономірності, принципи, методи й організаційні форми навчання.  

Об'єкт і предмет дидактики. 

Основні дидактичні концепції: традиційна (Я.А.Коменський, Й.Песталоцці 

Й.Ф.Гербарт), педоцентрична (Д.Дьюї) і сучасна (М.О.Данилов, М.М. Скаткін, Ю.К. 

Бабанський, І.Я. Лернер, В.В.Краєвський, М.О. Сорокін та ін., вчені-педагоги і психологи 

О.М. Арсеньєв, Б.П. Єсіпов, Л.В. Занков та ін. В Україні — С.Х. Чавдаров, А.М.Алексюк, 



В.О. Онищук, І.Т. Федоренко, психолог Г.С. Костюк, І. П. Волков, Є.М. Ільїн, 

С.М.Лисенкова, В,Ф. Шаталов та ін.). 

Навчання як специфічний вид пізнання об'єктивного світу, засвоєння  накопичених 

наукою наукових уявлень, понять, законів, теорій, наукових фактів, розумне поєднання 

педагогічного управління з власною ініціативою і самостійністю учнів. Матеріалістична 

теорія пізнання. 

Проблема розвивального навчання (Є.М.Кабанова-Меллер, Д.М.Богоявленський, 

П.Я. Гальперін, Н.Ф.Тализіна, І.Калмикова, С.О.Смірнов, Л.В.Занков, В.В.Давидов і 

Д.Б.Ельконін та інші). Принципи розвивального навчання: навчання на високому рівні 

труднощів; швидкий темп у вивченні програмового матеріалу; провідна роль теоретичних 

знань; усвідомлення учнями процесу учіння; цілеспрямована і систематична робота над 

розвитком усіх учнів, у тому числі і найслабших.  

Особистісно орієнтоване навчання: гуманістична педагогіка, екзистенціалізм, 

неопрагматизм, неопедоцентризм, вільне виховання (США, Європа, 70-ті роки), 

педагогіка співробітництва (СРСР, 80-ті роки), сучасна реалізація особистісно 

орієнтованого підходу в навчанні школярів (І.Д.Бех, О.М.Пєхота, В.Ю.Пітюков, 

А.Л.Ситченко, І.С.Якиманська та ін.). Принципи: зміни позиції вчителя; створення 

атмосфери "свободи учіння" в класі; використання методів, які стимулюють активність 

учня і його розвиток. 

Педагогіка співробітництва учителів - новаторів (70-80 роки) – Амонашвілі, 

Шаталов, Ільїн, Караковський, Лисенкова, Щетинін, Волков. Основні ідеї педагогіки 

співробітництва: ставлення до учнів повинне бути демократичним і гуманним; навчання 

без примусу; ідея важкої мети, яку дитина в змозі досягти; ідея опори; опорні сигнали (за 

Шаталовим); ідея вільного вибору; гнучка система оцінювання; ідея випередження; ідея 

крупних блоків; створення інтелектуального фону класу; особистісний підхід. 

Основні категорії дидактики 

Навчання – двоєдиний процес, який має відбуватися одночасно: діяльність вчителя – 

викладання, діяльність учня – учіння. 

Викладання – складний механічний і розумовий процес з боку вчителя, який передає 

учням певну суму знань. Функції викладання: передача знань; надання допомоги в 

оволодінні знаннями, вміннями і навичками; контролююча; аналіз і прогноз. 

Учіння – здобуття знань, коли загальні відомості переходять в особистісні надбання. 

Функції: засвоєння інформації; перетворення загальних знань в особистісні; здобуття 

навичок учіння (вміти розв’язувати задачі, читати тощо); самоосвіта. 

Зміст освіти – зміст певних навчальних предметів, у яких систематизовано 

відповідні знання з визначених галузей науки. Мета: виконати соціальне замовлення 

формування особистості, яка повинна володіти визначеною сумою знань, здобутою під 

час навчання. 

Знання, вміння, навички, методи, прийоми, засоби навчання, функції навчання. 

Основні проблеми сучасної дидактики в галузі роботи школи: зв’язок освіти з 

метою виховання; розподіл конкретних знань (у предметних циклах) з урахуванням 

вікових особливостей; як досягти свідомого здобуття знань; як знання повинні 

трансформуватись у практичні уміння, що застосовуються в житті. Конкретні проблеми 

дидактики: узгодження змісту освіти з урахуванням особливостей соціально-економічного 

розвитку України; забезпечення наукових засад у навчальних закладах нового типу 

(гімназіях, ліцеях, колегіумах); дослідження особливостей навчання обдарованих дітей, 

невстигаючих; шляхи інтеграції навчальних дисциплін; гуманізація, демократизація, 

націоналізація, диференціація, індивідуалізація, комп’ютеризація освіти; використання 

ТЗН; підходи до визначення змісту освіти.  

 

 

Тема 2. Процес навчання 

Сутність процесу пізнання.   



Теорії пізнання (органами відчуття, розумом, практикою). Діалектико-

матеріалістична теорія пізнання. 

 Види пізнання: суспільно-історичне, наукове, практичне або побутове, навчаюче. 

Навчання як вид пізнання. Спільне і відмінне у пізнанні і навчанні. Етапи 

навчання: сприйняття, осмислення, запам’ятовування, вживання на практиці. 

Завдання процесу навчання: дати відповідну суму знань, зробити їх досвідом учня; 

навчити учня відбирати із загального потоку інформації необхідні знання; здобуті знання 

застосовувати на практиці. 

Навчання – спеціально організована пізнавальна діяльність з метою прискорення 

індивідуального розвитку особистості і оволодіння нею закономірностями навколишнього 

світу, соціальним досвідом людства, які необхідні для подальшого розвитку суспільства. 

Джерела процесу навчання. Знання, уміння і навички.  

Двобічний характер процесу навчання, його основні функції. 

Навчальна функція. Види знань: основні терміни і поняття, без яких неможливо 

зрозуміти жодного тексту, жодного висловлювання; факти щоденної дійсності та наукові 

факти, без знання яких неможливо зрозуміти закони науки, формувати переконання, 

доводити і обстоювати ідеї; основні закони науки, що розкривають зв'язки й відношення 

між різними об'єктами та явищами дійсності; теорії, що містять систему наукових знань 

про певну сукупність об'єктів, методи пояснення та передбачення явищ певної предметної 

галузі; знання про способи діяльності, методи пізнання й історії здобуття знань 

(методологічні знання); знання про норми ставлення до різних явищ життя (оцінні 

знання). Теоретичні знання. Фактичні знання. Уміння - оволодіння способами 

(прийомами, діями) діяльності, здатність застосовувати знання. Первинні та вторинні 

вміння. Уміння і навички теоретичні (в їх основі — правила оперування поняттями, вони є 

результатом аналізу-синтезу) і практичні (дії, що регулюються за допомогою формул, 

моделей, зразків). Спеціальні уміння. Навички. 

Виховна функція. Аналіз і відбір навчального матеріалу з точки зору його виховного 

потенціалу; побудова процесу навчання і спілкування, яка стимулює сприймання навчальної 

інформації учнями, активне оцінне ставлення до неї, формує інтереси, потреби, 

гуманістичну спрямованість особистості. 

Розвивальна функція навчання. Розвиток мислення, формування волі, емоційно-

почуттєвої сфери; навчальних інтересів, мотивів і здібностей. Розумові операції: 

структурування, систематизація, конкретизація, варіювання, доведення, пояснення, 

класифікація, аналіз, синтезу, порівняння, абстрагування, узагальнення. 

Чинники, що впливають на реалізацію освітньої, розвиваючої та виховної 

функцій: використання змісту навчального матеріалу, добору форм, методів і прийомів 

навчання, забезпечення порядку і дисципліни на уроці, використання оцінок, особи 

вчителя, його поведінки, ставлення до учнів.  

Мотивація учіння. Широкі соціальні мотиви (формуються всією системою НВР); 

особисті пізнавальні мотиви, більш вузькі (збуджують учня до навчальної діяльності 

силою власної свідомості). 

Шляхи і засоби розвитку потреби в знаннях та інтересу до оволодіння ними: 

викладання, що захоплює, новизна навчального матеріалу, використання яскравих 

прикладів і фактів в процесі викладу нового матеріалу, історизм, зв'язок знань із долею 

людей, які їх відкрили, показ практичного застосування знань у зв'язку з життєвими 

планами і орієнтаціями учнів; використання нових і нетрадиційних форм навчання, 

проблемне навчання, евристичне навчання, навчання з комп'ютерною підтримкою, 

застосування мультимедіа -систем, використання інтерактивних комп'ютерних засобів; 

взаємонавчання, рецензування відповідей товаришів, оцінка усних відповідей і письмових 

робіт однокласників, допомога слабшим учням; участь у дискусіях і обговореннях, 

відстоювання власної думки, постановка запитань до своїх товаришів і учителів, 

створення ситуацій самоперевірки, аналізу особистих пізнавальних і практичних дій тощо. 

 



 
Рис. 2.1. Рушійні сили процесу навчання(за П.М.Щербанем) 

 

Тема 3. Зміст освіти в школі: тенденції його вдосконалення 

Підходи до змісту освіти. Теорія формальної освіти, розвиток розумових сил, 

мислення, уяви, пам'яті, здібностей. Теорія матеріальної освіти як озброєння людей 

практично корисними знаннями. Їх неспроможність. 

Ланки системи освіти в сучасній Україні: дошкільна освіта; загальна середня 

освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; післядипломна 

освіта; аспірантура; докторантура; самоосвіта. Освітні рівні: початкова освіта; базова 

загальна середня освіта; повна загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; базова 

вища освіта; повна вища освіта. Освітньо-кваліфікаційні рівні: кваліфікований робітник, 

молодший спеціаліст, бакалавр; спеціаліст, магістр. 

Основні шляхи реформування загальної середньої освіти: визначення державних 

стандартів усіх рівнів загальної середньої освіти; визначення змісту загальноосвітньої 

підготовки і відповідних базових дисциплін, упровадження інтегрального і варіантного 

принципів навчання; реформування структури загальноосвітніх навчально-виховних 

закладів відповідно до рівнів освіти та потреб регіонів; кооперація загальноосвітніх 

навчально-виховних закладів з вищими навчальними закладами; розвиток мережі 

загальноосвітніх навчально-виховних закладів, заснованих на Різних формах власності; 

формування мережі навчально-виховних закладів з дво-, трирічними термінами навчання 

загальноосвітнього, профільного (спеціалізованого) та професійного спрямування; 

наукове та методичне забезпечення загальної середньої освіти, підготовка і впровадження 

нових навчальних планів і програм, підручників, посібників тощо; проведення науково-

дослідної та експериментальної роботи щодо впровадження педагогічних інновацій, 

інформатизація загальної середньої освіти; впровадження у загальноосвітніх навчально-

виховних закладах психологічної та соціально-педагогічної служб; пріоритетне 

фінансування, кадрове та матеріально-технічне забезпечення сільської школи; розширення 

можливостей здобуття загальної середньої освіти для тих, хто працює, через систему 

шкіл, класів, груп з очною, заочною, вечірньою формами навчання або екстерном; 



розроблення науково обґрунтованих методик оцінки якості діяльності навчально-

виховних закладів загалом та кожного педагогічного працівника зокрема; державна 

атестація та акредитаціям загальноосвітніх навчально-виховних закладів усіх типів 

незалежно від форм власності. 

Загальна освіта — сукупність знань основ наук про природу, суспільство, людину, 

її мислення, мистецтво, а також відповідних умінь і навичок, необхідних кожній людині 

Рівні загальної середньої освіти: початкова, основна, повна. 

Загальноосвітні навчальні заклади: середня загальноосвітня, спеціалізована 

школа,гімназія, ліцей, колегіум, загальноосвітня школа, спеціальна загальноосвітня школа 

(школа-інтернат), загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат), школа соціальної 

реабілітації, вечірня (змінна) школа. Інші навчальні заклади системи загальної середньої 

освіти:позашкільний навчально-виховний заклад; міжшкільний навчально-виробничий 

комбінат; професійно-технічний навчальний; вищий навчальний заклад І—II рівнів 

акредитації. 

Навчальний предмет — педагогічно обґрунтована система наукових знань і 

практичних навичок та вмінь, що втілюють основний зміст і методи певної науки.

 Відмінність навчального предмета від науки. 

Поняття — основна форма знань, що відображає істотні, необхідні ознаки і 

відношення предметів та явищ. Зміст поняття. Закономірність. Теорія. Ідея. 

Гуманітарні (українська мова і література, іноземна мова, історія) та природничо-

математичні (математика, фізика, хімія, біологія, географія, креслення) цикли. 

Внутріпредметні зв'язки. Міжпредметні зв'язки. 

Політехнічна освіта — сукупність знань про головні галузі й наукові принципи 

виробництва, оволодіння загальнотехнічними вміннями, необхідними для участі в 

продуктивній праці. Система політехнічної освіти. Уміння, що набуваються в ході 

політехнічної освіти. 

Професійна освіта — сукупність знань, практичних умінь і навичок, необхідних 

для виконання роботи в певній галузі трудової діяльності. Зміст професійної освіти.  

Поєднання загальної, політехнічної та професійної освіти. 

Вимоги держави і суспільства до змісту, обсягу та рівня загальноосвітньої 

підготовки громадян України. Державний стандарт загальної середньої освіти. Базовий 

навчальний і план загальноосвітніх навчальних закладів (структура загальної середньої 

освіти через інваріативну і варіативну складові; освітні галузі та розподіл годин між ними 

за роками навчання; гранично допустиме тижневе навантаження учнів для кожного класу; 

кількість навчальних годин, фінансованих з бюджету).  

Типові навчальні плани для різних типів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Навчальний план — документ, що визначає структуру навчального року, перелік та 

розподіл предметів для вивчення в конкретному навчальному закладі, тижневу й річну 

кількість годин, відведених на кожний навчальний предмет. Державний і шкільний 

компоненти навчального плану.  

Навчальна програма— документ, що визначає зміст і обсяг знань з кожного 

навчального предмета, умінь і навичок, які необхідно засвоїти, зміст розділів і тем з 

розподілом їх за роками навчаннями. Високий науковий рівень з урахуванням досягнень 

науково-технічного прогресу, виховний потенціал, навчальний матеріал на основі 

фундаментальних положень сучасної науки, міжпредметні зв'язки та взаємозв'язок науки, 

практики і виробництва, формування вмінь і навичок учнів з кожного предмета. Складові 

програми. 

Підручник — книга, яка містить основи наукових знань з певної навчальної 

дисципліни, викладені згідно з цілями навчання, визначеними програмою і вимогами 

дидактики. Роль підручника. Текстовий і позатекстовий компоненти. Репродуктивні, 

проблемні, програмовані, комплексні тексти. Характеристика компонентів: а) основні 

факти, принципи, засоби й нові відкриття в науці, доступні учням відповідного типу 

закладу; б) світоглядно-методологічні та виховні ідеї, зокрема моральні й естетичні 

ідеали, які можна сформувати конкретним навчальним матеріалом; в) методи наукового 



мислення і дослідження, що сприяють засвоєнню навчального матеріалу; г) знання з 

історії науки і творчої діяльності її видатних представників, які стимулюють інтерес 

учнів; ґ) уміння і навички, що випливають з конкретного навчального змісту або необхідні 

для його засвоєння; д) розкриття прийомів мислення, логічних операцій, які учень має 

засвоїти у процесі вивчення змісту підручника. 

Навчальний посібник — книга, матеріал якої розширює межі підручника, містить 

додаткові, найновіші та довідкові відомості. Види навчальних посібників. 

 

Тема 4. Закономірності і принципи ефективної організації навчання 

Закономірності навчання — об'єктивні, стійкі й істотні зв'язки в навчальному 

процесі, що зумовлюють його ефективність. Закон - це зафіксована закономірність. 

Специфіка дидактичних закономірностей.  

Об'єктивні закономірності процесу навчання: виховний і розвиваючий характер 

навчання, взаємозв’язок навчання, освіти, виховання і розвитку, зумовленість навчання 

суспільними потребами; ефективність навчального процесу залежить від умов, у яких він 

протікає, навчально-матеріальної бази (навчальні кабінети, майстерні, їх оснащення 

технічними засобами навчання, приладами, інструментами, комп'ютерною технікою, 

дидактичними матеріалами тощо); процес навчання залежить від вікових і реальних 

навчальних можливостей учнів; ефективність процесу навчання залежить від рівня 

активності учня; навчання передбачає цілеспрямовану взаємодію вчителя, учня і 

виучуваного об'єкта.  

Суб'єктивні закономірності процесу навчання: поняття можуть бути засвоєні лише 

тоді, коли організовано пізнавальну діяльність учнів щодо співвідношення понять, 

відокремлення одних понять від інших; навички сформуються лише за умови організації 

відтворення операцій і дій, покладених в їх основу; міцнішому засвоєнню змісту 

навчального матеріалу сприяє систематичніше організовано пряме й відстрочене і 

повторення цього змісту та його введення в систему вже засвоєного раніше змісту; 

опанування учнями складними способами діяльності залежить від успішного оволодіння 

попередніми простими видами діяльності, що входять до складного способу, і від 

готовності учнів визначати ситуацію, в якій ці дії можуть бути використані; рівень і якість 

засвоєння за рівних умов (пам'ять, здібності) залежить від урахування вчителем ступеня 

значущості для учнів засвоюваного змісту; використання вчителем варіативних завдань, 

що передбачають застосування засвоюваних знань в істотних для учнів ситуаціях, сприяє 

формуванню готовності до перенесення засвоєних знань і пов'язаних з ними дій у нову 

ситуацію; методи, форми і засоби навчання залежать від його змісту і завдань; 

взаємозв'язок компонентів процесу навчання забезпечує міцні, усвідомлені й ефективні 

результати навчання, розвитку та виховання. 

Зв'язок принципів і закономірностей навчання. «Принципи навчання... — це 

найбільш суперечлива галузь дидактики», - В. Оконь. Принципи навчання— це 

спрямовуючі положення, нормативні вимоги до організації та проведення дидактичного 

процесу, які мають характер загальних вказівок, правил і норм та випливають із його 

закономірностей. 

Дидактичні правила — це конкретні вказівки педагогові про те, як слід діяти у 

стандартних навчальних ситуаціях. Співвідношення принципів і правил навчання. Зв’язок 

законів, закономірностей та принципів навчання. 

Основні групи принципів навчання: принципи, що стосуються усіх компонентів 

дидактичного процесу; принципи, що стосуються діяльності суб'єктів викладання 

(вчителів) та їхньої методики; принципи, що стосуються навчально-пізнавальної 

діяльності суб'єктів учіння (учнів); принцип, що стосується контрольно-оцінювальних 

функцій дидактичного процесу. 

Принципи навчання, за  Я.А.Коменським: наочність, свідомість, систематичність, 

послідовність, доступність, міцність засвоєних знань. 

Класифікація К.Д.Ушинського: своєчасність, поступовість, органічність, 

постійність, стійкість засвоєння знань, самостійність учнів, відсутність надмірної 



напруженості та надмірної легкості, правильність, свідомість і активність навчання, 

наочність, послідовність, міцність знань і навичок. 

Класифікація за І.Підласим: свідомості й активності, наочності, систематичності й 

послідовності, міцності, науковості, доступності, зв'язку теорії з практикою. 

Класифікація принципів навчання за М.М.Фіцулою: принцип спрямованості 

навчання на реалізацію мети освіти; принцип науковості; принцип систематичності й 

послідовності; принцип свідомості; принципи активності та самостійності у навчанні; 

принцип наочності; принцип ґрунтовності; принцип зв'язку навчання з практичною 

діяльністю, принцип доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей 

учнів; принцип емоційності навчання; диференціації та індивідуалізації; принцип 

оптимального поєднання різних методів і форм навчання. 

 

Тема 5. Методи, прийоми і засоби навчання  

Реалізація методу навчання в єдності цілеспрямованої пізнавальної діяльності вчителя і 

учнів; їх прагненні до істини, набуття учнями знань, умінь, навичок. Метод навчання як 

спосіб упорядкованої, взаємозв'язаної діяльності учителя й учнів, спрямованої на 

досягнення завдань процесу навчання. 

Зв'язок методу навчання з цілями, завданнями, змістом, формами навчання; його 

вплив на можливості їх практичної реалізації.  

Об’єктивна і суб’єктивна частина методу навчання. Мета методів навчання. 

Структура методу навчання. Характеристики методів навчання: педагогічна та 

психологічна доцільність методів; відповідність методів навчання віковим 

особливостям учнів, врахування і передбачення діяльності вчителя і учнів; 

відповідність методів навчання загальній професійній культурі та творчій 

характеристиці вчителя; відповідність методів навчання предмету, конкретному змісту 

матеріалу, який вивчається; відповідність методів навчання формам навчання. 

Поняття “прийом”, “засіб” навчання. Прийомяк елемент методу. Засіб – сукупність 

методів і прийомів, що стосуються безпосередньо спілкування вчителя та учнів, й ті, 

що супроводжують це спілкування (технічні, матеріальні). 

Класифікація методів навчання, їх характеристика. 

Багатоманітність класифікацій методів навчання залежно від дидактичного матеріалу, 

завдання.  

Класифікація методів навчання за рівнем активності учнів (ГолантЄ.Я.). Пасивні 

методи (розповідь, лекція, пояснення екскурсія, демонстрація, спостереження). Активні 

методи, що організовують самостійну роботу учнів (лабораторний метод, практичний 

метод, робота з книгою). 

Класифікація на основі джерел процесу навчання (Д.О.Лордкіпанідзе, 

В.І.Перовський, М.М.Верзілін). Рис.2.2. 

Класифікація методів навчання за дидактичною метою (М.А.Данилов, 

Б.П.Єсипов): методи набуття нових знань; методи формування вмінь і навичок; методи 

застосування знань; методи закріплення і перевірки знань, умінь та навичок. 

Класифікація на основі внутрішньої психологічної структури або за рівнем 

проблемності засвоєння знань і рівнем учіння, за характером пізнавальної діяльності 

(І.Я.Лернер, М.Н.Скаткін): пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного 

викладу, частково-пошукові, дослідницькі методи. 

 



 

Рис. 2.2. Класифікація на основі джерел процесу навчання(подано за 

П.М.Щербанем) 

Бінарні класифікації.  

Класифікація на основі внутрішньологічного шляху засвоєння матеріалу або за 

характером логіки пізнання (М.І.Махмутов): методи навчання за характером логіки 

пізнання, методи викладання за характером логіки пізнання. 

 

Рис. 2.3. Класифікація на основі внутрішньологічного шляху засвоєння матеріалу 

або за характером логіки пізнання(подано за П.М.Щербанем) 

Методи викладання за характером логіки пізнання: інформаційно-повідомляючі, 

пояснювальні, інструктивно-практичні, пояснювально-спонукальні, спонукальні). 

Класифікація А.М.Алексюка: 

1. Бінарні методи словесної форми: 

1.1.  на інформаційному (або догматичному) рівні словесна форма набуває 

бінарного характеру словесно-інформаційного методу; 

1.2. на проблемному (або аналітичному) рівні словесна форма набуває бінарного 

характеру словесно-проблемного методу; 

1.3. на евристичному (пошуковому) рівні словесна форма набуває бінарного 

характеру словесно-евристичного методу; 



1.4. на дослідницькому рівні словесна форма набуває характеру словесно-

дослідницького методу. 

2. Бінарні методи наочної форми (наочно-інформаційний, наочно-проблемний, наочно-

практичний, наочно-евристичний, наочно-дослідницький методи)  

3. Бінарні методи практичної форми (практично-евристичний і практично-проблемний 

методи). Практично-дослідницький метод. 

 

 

Класифікація Ю.К. Бабанського на основі цілісного підходу до процесу навчання: 

1) Методи організації вчителем навчально-пізнавальної діяльності учнів 

(словесні, практичні, наочні; індуктивні, дедуктивні; репродуктивні, 

проблемно-пошукові; методи самостійної роботи учнів, роботи учнів під 

керівництвом учителя). 

2) Методи стимулювання навчальної діяльності учнів (стимулювання інтересів 

до навчання, стимулювання обов’язковості і відповідальності за навчання). 

3) Методи контролю і самоконтролю в навчальній діяльності (метод усного і 

письмового самоконтролю, метод письмового контролю і самоконтролю, 

метод лабораторного контролю і самоконтролю). 

Таблиця 2.1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

Словесні методи: 

 розповідь, бесіда, 

лекція, 

 робота з книгою, 

пояснення 

Наочні: ілюстрація, 

демонстрація. 

Практичні: досліди, 

вправи, навчально-

продуктивна праця 

(аспект джерела знань)  

Індуктивний 

і дедуктивний 

методи 

(логічний 

аспект) 

 

Репродуктивні 

проблемно- 

пошукові 

методи 

(аспект 

мислення) 

Методи самостійної 

роботи: робота з 

підручником, 

 

письмова робота, 

лабораторна робота, 

виконання трудових 

завдань.  

Робота під керівництвом 

викладача 

(аспект управління 

навчанням) 

 

Таблиця 2.2. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

Методи стимулювання і мотивації 

інтересу до навчання: 

Методи стимулювання і мотивації 

обов'язку і відповідальності в навчанні: 

пізнавальні ігри , 

навчальні дискусії 

створення емоційно-моральних 

ситуацій 

впевненість в значимості навчання 

ставлення вимог 

вправи по виконанню вимог 

покарання 

Таблиця 2.3. Методи контролю і самоконтролю в навчанні 

Методи усного 

контролю і 

самоконтролю: 

Методи письмового 

контролю і 

самоконтролю: 

Методи лабораторного 

контролю і 

самоконтролю: 

•   індивідуального 

опитування 

•   контрольних 

письмових робіт 

•   контрольно-

лабораторних робіт 

•   фронтального 

опитування 

•   письмових заліків та 

екзаменів 

•   машинного контролю 

•   усних заліків •   програмованих робіт •   лабораторно-

практичного 

•   усних екзаменів •   письмового 

самоконтролю 

самоконтролю 

       •   програмоване   



опитування 

•   усного 

самоконтролю 

  

Ситуаційний метод. Педагоги-новатори В.Ф.Шаталов, Є.М. Ільїн, М.П.Гузик, 

І.П.Волков, С.М. Лисенкова та ін. 

Умови вибору методів навчання: провідні завдання виховання особистості; 

пізнавальна та практична мета і завдання навчання взагалі і конкретного етапу зокрема; 

закономірності та принципи навчання, які витікають з них; зміст і методи певної науки 

взагалі та предмета теми зокрема; навчальні можливості учнів (вікові, пізнавальні, рівень 

підготовки, особливості класного колективу); зовнішні умови (географічні, виробниче 

оточення); наявність засобів навчання; психолого-педагогічні можливості вчителів 

(досвід, рівень підготовки, знання типових ситуацій процесу навчання). 

 

Тема 6. Форми організації навчання 

Форма організації навчання— спосіб організації навчальної діяльності, який 

регулюється певним, наперед визначеним розпорядком; зовнішнє вираження узгодженої 

діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у визначеному порядку і в певному режимі.  

Вибір форм організації навчання. 

Історія форм організації навчання. Індивідуальне навчання. Індивідуально-групова 

форма навчання. Класно-урочна форма навчання (Я.-А.Коменський «Велика дидактика». 

Поняття: навчальний рік, навчальний день, урок, перерва, чверть, канікули). Белл-

ланкастерська система взаємного навчання. Мангеймська форма вибіркового навчання. 

Дальтон-план. Бригадно-лабораторна форма навчання. План Трампа. Комплексний метод 

навчання.  

Організаційні ознаки класно-урочної системи.  

Організаційні форми навчання у загальноосвітній школі (урок, екскурсія, семінар, 

практичне заняття, лабораторна робота, практикум, факультатив, домашня самостійна 

робота, екзамен, залік, консультація, інструктаж). 

Урок— логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного 

процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом учителя з постійним складом 

учнів. 

Класифікація уроків за способами їх проведення (урок-лекція, кіноурок, урок-

диспут, урок-бесіда, лабораторно-практичний урок та ін.); за етапами навчальної 

діяльності (вступні, уроки формування понять, уроки застосування знань на практиці, 

уроки тренування і повторення та ін.). Класифікація уроків задидактичною метою (В.О. 

Онищук): 1) урок засвоєння нових знань; 2) урок формування умінь і навичок; 3) урок 

застосування умінь і навичок; 4) урок узагальнення і систематизації; 5) урок контролю і 

корекції знань, умінь та навичок; 6) комбінований урок. 

Макроструктура (етапи конкретного уроку) і мікроструктура (методичні 

компоненти кожного етапу) уроку. 

Елементи уроку: організаційна частина; мотивація навчальної діяльності; перевірка 

знань учнів; стимулювання навчальної діяльності; актуалізація опорних знань; пояснення 

нового матеріалу; діагностика правильності засвоєння учнями знань; закріплення нового 

матеріалу; підсумки уроку; повідомлення домашнього завдання.  

Підготовка вчителя до уроку. Ознайомлення з навчальною програмою, визначення 

місця конкретної теми уроку в системі й структурі навчальної дисципліни. Ознайомлення 

з навчальними підручниками з погляду повноти розкриття змісту теми відповідно до 

вимог програми. Опрацювання методичної літератури щодо оптимізації навчально-

виховного процесу в ході опрацювання конкретного навчального матеріалу. Добір і 

опрацювання додаткового фактичного матеріалу теми заняття. Добір засобів навчання: 

таблиць, схем, моделей, предметів, роздаткового матеріалу. Вибір оптимальних методів і 

прийомів навчання: а) визначення типу і структури уроку; б) уявна режисура 

структури уроку відповідно до мети, дидактичних завдань, віку учнів; в) складання 

плану уроку, в якому потрібно передбачити визначення теми, мети (дидактичної, 



розвиваючої, виховної), виділення структурних компонентів відповідно до обраного типу, 

фіксація змісту уроку з достатнім методичним забезпеченням. 

Основні вимоги до уроку:організаційні, дидактичні, психологічні, етичні та 

санітарно-гігієнічні. 

Фронтальні, групові (ланкова, бригадна, парна), колективні та індивідуальні форми 

організації навчальної діяльності учнів. 

Нетрадиційні форми організації навчання в школі. 

Нестандартні уроки як імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну 

структуру.  

Уроки змістовної спрямованості (уроки-семінари, уроки-конференції, уроки-

лекції); уроки на інтегративній основі(уроки-комплекси, уроки панорами); міжпредметні 

уроки; уроки-змагання(уроки-КВК, уроки-аукціони, уроки-турніри, уроки-вікторини, 

уроки-конкурси); уроки суспільного огляду знань (уроки-творчі звіти, уроки-заліки, 

уроки-експромт-екзамени, уроки-консульції, уроки-взаємонавчання, уроки-консиліуми); 

уроки комунікативної спрямованості (уроки-усні журнали, уроки-діалоги, уроки-роздуми, 

уроки-диспути, уроки-прес-конференції, уроки-репортажі, уроки-панорами, уроки-

протиріччя; уроки-парадокси); театралізовані уроки(уроки-спектаклі, уроки-концерти, 

кіно-уроки, дидактичний театр); уроки-подорожі, уроки-дослідження (уроки-пошуки, 

уроки-розвідки, уроки-лабораторні дослідження, уроки-заочні подорожування, уроки-

експедиційні дослідження, уроки-наукові дослідження); уроки з різновіковим складом 

учнів; уроки-ділові, рольові ігри (уроки-суди, уроки-захисти дисертацій, уроки — 

«Слідство ведуть знавці”, уроки-імпровізації, уроки-імітації); уроки-

драматизації(драматична гра, драматизація розповіді, імпровізована робота у пантомімі, 

тіньові п'єси, п'єси з ляльками і маріонетками, усі види непідготовленої драми — 

діяльність, де неформальна драма створюється самими учасниками гри); уроки-

психотренінги.  

Підготовка до нестандартного уроку. 

Домашня навчальна робота як самостійне виконання учнями навчальних завдань за 

межами уроку (безпосередньо дома, в групах продовженого дня, в години самопідготовки 

в школах-інтернатах). Урахування індивідуальних особливостей учнів і педагогічних 

вимог; визначення їх доцільності, характеру, змісту і обсягу. Особливості складання 

розкладу. Озброєння учнів раціональними методами і технікою самостійної роботи над 

виконанням домашніх завдань з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Дотримання 

диференційованого підходу щодо змісту і характеру домашньої роботи; своєчасне 

повідомлення домашнього завдання на уроці й зрозумілий запис його на дошці та в 

щоденниках; чіткий інструктаж щодо виконання завдання вдома (краще через залучення 

усіх учнів до процесу виконання пробної вправи); застереження батькам, аби вони не 

виконували домашні завдання за учнів, а лише створювали сприятливі умови для такої 

роботи і забезпечували чіткий контроль; систематичний контроль учителем виконання 

домашніх завдань кожним учнем, що формує в учнів почуття обов'язку і відповідальності. 

 

Тема 7. Контроль і оцінка навчально-пізнавальної діяльності учнів 

Контроль і його роль в управлінні навчальною діяльністю учнів. Мета контролю як 

дидактичного засобу управління навчанням. 

Складові контролю: перевірка,оцінка, облік. 

Функції контролю: освітня (навчальна), виховна, розвивальна, діагностична, 

оцінювальна, управлінська. Їх сутність. 

Попередній, поточний, періодичний, підсумковий види контролю. Індивідуальний, 

груповий, комбінований контроль; самоконтроль. Тестування рівня засвоєння змісту 

освіти. Тести успішності, або шкільні тести. 

Методи контролю: методи усного контролю й опитування учнів, контрольне 

читання карти, креслення технічної чи технологічної документації; письмового контролю: 

диктанти і перекази, класні й домашні твори, письмові відповіді на питання, вирішення 

різних задач і виконання вправ; практичного контролю: розв'язування експериментальних 



задач з математики, фізики, хімії, біології та інших предметів, постановка і проведення 

нескладних дослідів, спостережень, виконання дослідницької роботи на пришкільних 

ділянках та ін.; екзамени, заліки. 

Умови ефективності контролю: врахування часу проведення контрольних занять, їх 

частоти й послідовності; характеру й форм самостійної роботи учнів (індивідуальна, 

групова, фронтальна); використання дидактичних і технічних засобів навчання; поєднання 

методів контролю і самоконтролю (усна, письмова, графічна, практична, тестова, 

програмована перевірка); фіксування й оформлення даних контролю процесу навчання. 

Педагогічні вимоги до перевірки знань, умінь і навичок учнів. Індивідуальний 

характер контролю успішності. Систематичність контролю. Достатня кількість даних для 

оцінки. Дотримання об'єктивності під час оцінювання знань. Єдність вимог до оцінювання 

знань учнів. Гласність контролю. Всебічність контролю. Тематична спрямованість 

контролю. Дотримання етичних норм. 

Система оцінювання знань.  

Критерії оцінювання знань, умінь і навичок. Освітня й виховна роль оцінки. 

Характеристика бальної системи оцінювання. 

12-бальна шкала оцінювання. Аналіз навчальних досягнень учнів: характеристики 

відповіді учня: елементарна, фрагментарна, неповна, повна, логічна, доказова, 

обґрунтована, творча; якість знань, правильність, повнота, осмисленість, глибина, 

гнучкість, дієвість, системність, узагальненість, міцність; ступінь сформованості 

загальнонавчальних та предметних умінь і навичок; рівень оволодіння розумовими 

операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, узагальнювати, 

робити висновки тощо; досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми, 

формулювати гіпотези, розв'язувати проблеми); самостійність оцінних суджень. 

Чотири рівні навчальних досягнень учнів: 

I рівень — початковий (1-3 б.). Відповідь учня при відтворенні навчального 

матеріалу — елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями про 

предмет вивчення; 

II рівень — середній (4-6 б.). Учень відтворює основний навчальний матеріал, 

здатний розв'язувати завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної 

діяльності; 

III  рівень — достатній (7-9 б.). Учень знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно засвоює знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням 

тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня повна, 

правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних суджень. Він здатний 

самостійно здійснювати основні види навчальної діяльності; 

IV  рівень — високий (10-12 б.). Знання учня є глибокими, міцними, 

узагальненими, системними; учень вміє застосовувати знання творчо, його навчальна 

діяльність має дослідницький характер, позначена вмінням самостійно оцінювати 

різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.  

Шляхи подолання формалізму в оцінці результатів навчальної діяльності учнів. 

Контроль, оцінка і облік результатів навчально-пізнавальної діяльності у досвіді 

роботи педагогів-новаторів. 

 

РОЗДІЛ 3.ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ 

Тема 1.Сутність виховання як педагогічного процесу 

Поняття виховання, основні його категорії: виховання, самовиховання та 

перевиховання. 

Процес виховання як система виховних заходів, спрямованих на формування 

всебічно і гармонійно розвиненої особистості; процес засвоєння новими поколіннями 

соціального досвіду, культури, форм праці, життя в суспільстві. Виховання - двоєдиний 

процес.  



Структура процесу виховання за послідовністю етапів: мета, завдання, зміст, 

методика організації виховного впливу, його результат та корекція.  

Структура процесу виховання щодо формування особистості: свідомість 

особистості, емоційно-почуттєва сфера, навички та звички поведінки. Провідна роль 

розвитку свідомості. 

Свідомість. Відчуття, мислення, емоції, воля, самосвідомість. 

Навички і звички поведінки. Позитивні та негативні навички і звички. 

Структура процесу виховання за критерієм зв'язку і залежностей між 

компонентами, які забезпечують ефективність протікання процесу: 1) проектування 

процесу, що включає визначення мети і конкретних завдань виховання; 2) визначення 

змісту виховання (організація трудової, природоохоронної, ціннісно-орієнтованої, 

художньої, спортивної та ін. діяльності); 3) форми, методи регулювання міжособистісного 

спілкування і його корекція в процесі основних видів діяльності вихованців; 4) контроль і 

підведення підсумків, установлення співвідношення між одержаними і запланованими 

результатами, аналіз досягнень і невдач. 

Структура процесу виховання за критерієм послідовності етапів і відповідних 

педагогічних дій: 1) ознайомлення із загальними нормами і вимогами; 2) формування 

ставлень, відносин; 3) формування поглядів і переконань; 4) формування загальної 

спрямованості особистості(ІльїнаТ.А.). 

Самовиховання – систематична і цілеспрямована діяльність особистості, 

спрямована на формування і вдосконалення її позитивних якостей та подолання 

негативних. 

Умови ефективного самовиховання: актуалізована особистісна потреба у 

самовихованні; самовиховання має суспільну спрямованість, а діяльність щодо його 

здійснення має активний, свідомий і добровільний характер; використання 

вихованцями методів цілепокладання, самоконтролю, самозвіту, самоспостереження, 

самоаналізу, самонаказу, самонавіювання, самовправляння, самоінструктування, 

порівняння своєї поведінки і діяльності з прикладом значущих людей, самозаохочення, 

самооцінки; реалізація принципів і методів педагогічного стимулювання процесу 

самовиховання: визнання школяра найвищою цінністю, переконаності педагога у його 

здатності на добрі вчинки, поваги до особистості учня; поради, авансування довірою, 

вираження радості й гордості за добрі вчинки старшого підлітка, спонуки до добрих 

справ, застороги від поганих вчинків, висловлення сумніву з приводу правильності лінії 

поведінки або доцільності наміру, несхвалення поведінки або вчинку, а не особистості 

вихованця, зважання наслідків вчинку, застороги; застосовуються загальні методи 

особистісно орієнтованого виховання, як-от, використання ефекту присутності, 

генерації, культивування свободи вирішувати самому; єдності інтелектуального, 

емоційного та діяльнісного компонентів самовиховання. 

Перевиховання – здійснення виховного процесу в плані зміни негативних якостей 

особистості на позитивні; виправлення відхилень, вад, негативних наслідків, допущених у 

вихованні людської особистості. 

Основний механізм перевиховання – переконання дією, тобто шляхом залучення 

вихованця до активної, особистісно і соціально значущої діяльності. 

Реалізація завдань виховання у процесі навчання та в спеціальній виховній роботі з 

учнями в позаурочний час у школі та за її межами.  

Вплив на виховання об’єктивних і суб’єктивних чинників. Об'єктивні чинники: 

особливості розбудови країни взагалі та системи закладів освіти зокрема; перебудова 

економіки на ринкових засадах; особливості розвитку соціальної сфери; відродження 

національних традицій, звичаїв, обрядів, народної педагогіки; розширення спілкування з 

іноземними громадянами; вплив природного середовища. 

Суб’єктивні чинники: соціально-педагогічна діяльність сім'ї та громадських 

організацій; навчально-виховна діяльність закладів освіти в особі їх працівників; 

цілеспрямована діяльність засобів масової інформації; діяльність закладів культури; 

виховна діяльність позашкільних установ та діяльність церкви. 



Процес виховання — динамічний, неперервний, безупинний. Внутрішні й зовнішні 

суперечності як рушійні сили процесу виховання. 

Внутрішні суперечності: суперечність між зростаючими соціально значущими 

завданнями, які потрібно розв'язати вихованцю, і можливостями, що обмежують його 

вчинки та дії, спрямовані на їх розв'язання; суперечність між зовнішніми впливами і 

внутрішніми прагненнями вихованця.  

Зовнішні суперечності: невідповідність між виховними впливами школи і сім'ї; 

зіткнення організованого виховного впливу школи зі стихійним впливом на школярів 

навколишнього світу; неоднакове ставлення до учнів учителів; суперечність, породжена 

тим, що окремі учні, які мають досвід негативної поведінки, постійно конфліктують з 

педагогами, однокласниками, батьками.  

Удосконалення виховного процесу в школі: організація виховних центрів 

(створення музеїв, тематичне оформлення рекреацій); органічне поєднання завдань, 

вирішуваних школою, з потребами довкілля; створення в школі морально-

психологічного клімату поваги до знань; добір раціонального змісту виховання 

відповідно до його мети і рівня вихованості колективу й окремих учнів; розумне 

співвідношення між інформаційними методами впливу на учнів і залученням їх до 

різних видів діяльності; своєчасне проведення виховних заходів, акцентування уваги на 

профілактиці негативних явищ в учнівському середовищі; використання різноманітних 

форм і методів виховного впливу, що відповідають віку учнів; підвищення емоційності 

виховних заходів; створення умов для розвитку самостійності та ініціативи учнів, їх 

самоврядування, самоосвіти та самовиховання; подолання авторитарного стилю у 

ставленні педагогів до учнів. 

Рис. 3.1. Форми виховання (за П.М.Щербанем) 

Виховна система школи — сукупність взаємозалежних компонентів (виховні цілі, люди, які 

їх реалізують, їхня діяльність і спілкування, відносини, життєвий простір), що складає цілісну 

соц.-пед. структуру школи і виступає могутнім і постійно діючим фактором виховання.  

Ознаки гуманистично орієнтованої  В. с. ш.: наявність єдиної концепції розвитку шкільної 

виховної системи, формування здорового способу життя, поєднання фронтальних, групових 

і індивідуальних форм впливу і взаємодії, забезпечення захисних функцій колективу, 

різноманітна і різноманітна спільна діяльність різновікових колективів і об'єднань. 



Гуманистично орієнтовані В. с. ш.: школи В. Караковского, А. Тубельского, О. Католікова 

(агрошкола-інтернат), Сороки-Росинського й ін. 

Тема 2. Закономірності та принципи виховання 

Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі істотні 

зв'язки у ньому, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку особистості 

школяра. Роль закономірностей виховання у ефектиності процесу формування 

особистості. 

Основні закономірності процесу виховання: виховання органічно пов'язане із 

суспільними потребами й умовами виховання; людина виховується під впливом 

найрізноманітніших чинників; процес виховання відбувається найуспішніше в 

природному для нього національному річищі з урахуванням менталітету вихованця; 

результати виховання залежать від виховного впливу на внутрішній світ дитини, її 

духовність; визначальними у вихованні є діяльність та спілкування; ефективність 

виховання залежить від ставлення особистості до навколишньої дійсності взагалі та до 

спрямованих на неї педагогічних впливів зокрема; ефективність виховного процесу 

залежить від стосунків в учнівському колективі; ефективність виховного процесу зростає, 

коли учні займаються самовихованням, тобто коли поєднується виховання і 

самовиховання. 

Принципи виховання — керівні положення, що відображають загальні 

закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту організації та методів 

виховного процесу. 

Обов'язковість, комплексність, рівнозначність принципів виховання. 

Класифікація принципів виховання за Михайлом Миколайовичем Фіцулою: 

цілеспрямованість виховання; зв'язок виховання з життям; єдність свідомості та поведінки 

у вихованні; виховання в праці; комплексний підхід у вихованні; виховання особистості в 

колективі; поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів; 

поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього; 

індивідуальний підхід до учнів у вихованні; принцип системності, послідовності й 

наступності у вихованні; принцип природо відповідності; єдність педагогічних вимог 

школи, сім'ї і громадськості.  

Принципи виховання визначені у Концепції національного виховання:народність, 

природовідповідність, культуровідповідність, гуманізація, демократизація, етнізація. 

Класифікація принципів виховання за Іваном Павловичем Підласим: суспільна 

спрямованість виховання; зв'язок виховання з життям, працею; опора на позитивне у 

вихованні; гуманізація виховання; особистісний підхід; єдність виховних впливів. 

 

Тема 3. Методи, прийоми та засоби виховання 

Метод – спосіб взаємопов’язаної діяльності вихователя і вихованця, за допомогою 

якого здійснюється цілеспрямований вплив на розвиток особистості. 

Прийом – є складовою методу і визначає шляхи реалізації вимог методів 

виховання. 

Засіб – сукупність методів та прийомів. Засоби виховання — це здобутки 

матеріальної і духовної культури (художня і наукова література, радіо, телебачення, 

предмети образотворчого, театрального, кіномистецтва та ін.), форми і види виховної 

роботи (збори, бесіди, конференції, гуртки, ігри, спортивна діяльність), які 

використовуються у процесі дії того чи іншого методу. Важливе місце у системі засобів 

виховання, які підвищують дієвість тих чи інших методів, посідають: праця, природа, 

національні здобутки (казки, легенди, колискові пісні, обряди, звичаї та ін.). 

Поділ методів виховання на загальні (їх застосовують в усіх напрямах виховання) і 

часткові (використовуються переважно в одному з них — правовому, економічному чи 

фізичному). 

Різноманітність класифікацій методів виховання: переконання, вправи, заохочення 

та покарання (М.І. Болдирєв, М. К. Гончаров та ін.); переконання, методи організації 

діяльності учнів, методи стимулювання поведінки (Т.А.Ільїна та Т.О. Огородников); 



пояснювально-репродуктивні, проблемно-ситуативні, методи привчання та вправ, 

стимулювання, гальмування, керівництва самовихованням (І. С. Мар’єнко).  

Класифікація методів виховання Г.І.Щукіної містить три основні групи. 

Таблиця 3.1. Класифікація методів виховання  

Методи формування 

свідомості 

Методи формування 

діяльності та поведінки 

Методи 

стимулювання та 

коригування поведінки 

Словесні методи: лекція, 

етична бесіда, конференція, 

диспут, пояснення, 

розповідь, дискусія, 

роз’яснювання, 

переконування; приклад; 

екскурсія; читання науково-

методичної, художньої 

літератури 

Педагогічна вимога; 

громадської думки колективу; 

громадського доручення; 

вправляння; прямого впливу; 

паралельного впливу; 

опосередкованого впливу; 

створення виховних ситуацій; 

привчання 

Змагання; заохочення; 

покарання; проблемних 

ситуацій; 

перспективних ліній 

М.М. Фіцула додатково виділяє таку групу методів виховання як методи контролю 

й аналізу рівня вихованості. 

Окремі дослідники виділяють в окрему групу методи самовиховання (методи 

цілепокладання, самоконтролю, самозвіту, самоспостереження, самоаналізу, самонаказу, 

самонавіювання, самовправляння, самоінструктування, порівняння своєї поведінки і 

діяльності з прикладом значущих людей, самозаохочення, самооцінки). 

Умови оптимального вибору методів виховання. Залежність добору методів 

виховання від  вікових особливостей школярів та їх життєвого досвіду; рівня розвитку 

дитячого колективу; індивідуальних особливостей школярів; поєднання методів 

формування свідомості та поведінки; ефективності методів виховання, яке забезпечується 

за умови, що вчитель спирається у їх використанні на психологію школяра. 

 

Тема 4.Виховання особистості у колективі 

Розвиток теорії колективу: А.С.Макаренко, С.Т.Шацький, П.П.Блонський, 

М.М.Пістрак, В.М.Сорока-Росинський, С.М.Ріверс, В.О.Сухомлинський, Ф. 

Ф.Брюховецький, Т.Є.Коннікова, Є.Г.Костяшкін, П.Гордін, В.А.Караковський. 

Колектив ( від лат. collectivus -  збірний, зібраний) – група людей, об’єднаних 

спільною метою і особистісно цінною та суспільно значущою діяльністю. 

Організаторська, виховна, стимулююча, функції колективу. 

Ознаки колективу: спільна особистісно цінна та суспільно значущамета; спільна 

суспільно корисна діяльність; організована структура; наявність органів управління. 

Принципи життєдіяльності колективу: єдність і цілісність; постійний рух уперед; 

організація різноманітної діяльності; формування почуття честі колективу; спадкоємність 

поколінь, збереження колективних традицій.. 

Економічний, політичний, соціальний, моральний, громадськл-ціннісний, 

культурно-естетичний, юридичний, психологічний, організаційний, індивідуально-

особистісний, педагогічний аспекти діяльності колективу. 

Варіанти розвитку взаємин між особистістю і колективом:  конформізм, гармонія, 

нонконформізм.  

Види колективів: первинний, загальношкільний, тимчасовий, виробничий, 

сімейний колектив.  

Стадії розвитку колективу за А. С. Макаренком: початковий етап створення 

колективу, формування авторитетного активу, створення міцного колективу, 

самовиховання. 

Стадії розвитку колективу за Л.І. Уманським і А.Н. Лутошкіним:номінальна група, 

група-асоціація,  група-кооперація, група-автономія, група-колектив. 

Система   перспективних ліній А. С. Макаренка як об’єднуюча сила колективу. 

Близька, середня і далека перспективи.  Принцип паралельної дії А.С. Макаренка: на 



вихованця одночасно повинно впливати щонайменше три сили: вихователь, актив і весь 

колектив.  

Елементи системи розвитку колективних відносин: культивування традицій, 

включення колективу в систему більш широких соціальних зв'язків, використання 

змагання та гри як стимулів колективної діяльності об'єднуючих   колектив. 

Педагогіка співробітництва про створення класного колективу: розумно 

поєднувати педагогічне керівництво з природним намаганням учнів до самостійності, 

незалежності; педагогічне управління не може бути незмінним; перебудова управління 

зводиться не тільки до перегляду цілей і змісту колективістичного виховання, а до зміни 

об'єкту педагогічного управління; показником правильного управління є наявність у 

колективі загальної думки з найважливіших питань життя класу.  

Соціально-педагогічні чинники розвитку і становлення колективу: глибоке знання 

вихователями наукових психолого-педагогічних основ теорії та практики формування і 

розвитку колективу;   забезпечення наступності та єдності у роботі педагогів з 

колективом; володіння технікою формування перспективних напрямів.  

Актив -ініціативна група вихованців, яка усвідомлює вимоги керівника колективу і 

допомагає в організації діяльності колективу. 

Органи самоврядування—демократично обрані уповноважені колективу, які 

допомагають педагогові здійснювати керівні функції. 

Учнівське самоврядування – це участь дітей в управлінні та керівництві справами 

свого колективу на основі принципів: демократизації, права і законності, виборності, 

змінності, гласності, відповідальності, самостійності, ініціативності, активності,  чіткої 

організаційної структури та підзвітності колективу (повного самоврядування бути не 

може: у цій системі потрібно виконувати роль і керівника, і підлеглого), корисності для 

кожного вихованця, колективу та суспільства, а також використання технології КТС, коли 

кожен її учасник бере участь у виборі напрямку та теми діяльності, плануванні, підготовці, 

здійсненні діяльності, підведенні підсумків та використанні набутого досвіду в 

подальшому житті. 

Органи самоврядування колективу — органи з виборних або уповноважених осіб, 

яким члени колективу доручають спільно планувати громадські справи, розподіляти доручення 

між членами колективу, перевіряти їх виконання, координувати та об'єднувати роботу всіх 

первинних осередків. 

Варіанти учнівського самоврядування: представницький, комунарський, 

комісійний.   

Керівні органи учнівського самоврядування. Комісії виконавчого органу. 

Робота навчальної, трудової, господарської, санітарної комісії, комісії дисципліни та 

порядку; ради з туризму, ради навчального кабінету, ради фізкультури тощо. Збори 

колективу класу. 

Дитячі (молодіжні) громадські організації — об'єднання громадян віком від 6 до 14 

(молодіжні — від 14 до 28) років, метою яких є діяльність, спрямована на реалізацію та захист 

прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів. 

Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” – 1999. 

Групи молодіжних організацій: 

1. Молодіжні організації, зорієнтовані на вирішенняполітичних проблем. Молоді 

республіканці України, Об'єднання демократичної української молоді (ОДУМ), 

Соціалістичний конгрес молоді, Ліберальне молодіжне об'єднання, Спілка 

українського студентства (СУС), Асоціація молодих українських політологів і 

політиків, Молодіжна організація спілки офіцерів України «Сокіл», Львівський 

фонд «Молода Україна» та молодіжні організації при політичних партіях та 

рухах. 

2. Молодіжні організації, зосереджені на вирішенні соціальних проблем. Спілка 

молодіжних організацій України (СМОУ), Асоціація МЖК воїнів-інтернаціоналістів 

України «Укрінтербуд», Українська республіканська рада молодих вчених і 

спеціалістів, Палата молодих підприємців України та ін.  



3. Молодіжні організації, що займаються вивченням історії, фольклору, етнографії 

народів України. «Товариство Лева», товариство «Щиребратство», Молодіжне 

товариство «Кіш», Молодіжна єврейська організація «Шахар» та ін.  

4. Молодіжні благодійницькі організації. Південноукраїнське благодійне товариство 

«Молодь за милосердя», Асоціація молодіжних пошукових об'єднань України 

«Обеліск», Республіканський молодіжний благодійницький фонд допомоги 

потерпілим від аварії на Чорнобильській АЕС, Молодіжне благодійне товариство 

«Гуманіст». 

5. Релігійні молодіжні організації. Комітет української католицької молоді 

(КУКМ),Організація «Українська молодь Христові», Молодіжна рада церков 

Євангельських християн-баптистів України, Всеукраїнське православне молодіжне 

Братство ім. Петра Могили та ін. 

6. Дитячі громадські організації. Українська скаутська організація «Пласт», Спілка 

української молоді (СУМ), Спілка піонерських організацій України (СПОУ), 

Українське дитячо-юнацьке товариство «СІЧ». 

Неформальний молодіжний рух. Музичні субкультури: хіпі, репери, рейвери, 

брекери. Ігрові: індіаністи, толкієністи, уніформісти. Епатажно-протестні 

субкультури: панки, ЕМО. Радикально-деструктивні субкультури:  скінхеди, хакери. 

Розправно-самосудні угруповання: «гопники» («пацани»). Релігійно-містичні субкультури: 

кришнаїти. Особливості виховної роботи з представниками неформального молодіжного 

руху. 

 

Тема 5. Зміст виховання 

Зміст виховання - це те, що аккумулюється з багатства суспільно-історичного 

досвіду, цінностей культури і використовується для потреб виховного процесу, тобто це 

система цінностей світової і національної культури, яку учні повинні засвоїти, зберегти і 

розвинути відповідно до поставленої мети і завдань виховання. 

Суб'єктивний досвід особистості з її ставленнями, цінностями і смислами, 

уміннями, соціальними навичками, способами поведінки, здібностями. 

Національне виховання – це створена упродовж віків самим народом система 

поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світоглядну 

свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання 

попередніх поколінь. 

Співвіднесення державного і національного виховання. 

Мета національного виховання на сучасному етапі – передача молодому поколінню 

соціального досвіду, багатств духовної культури народу, його національної ментальності, 

своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина 

України, духовності, трудової, моральної, правової, екологічної, розумової, естетичної та 

фізичної культури. 

Завдання національного виховання: формування у вихованців національної 

свідомості й самосвідомості, любові до рідної землі, родини, українського народу, 

бажання працювати задля розквіту України, готовності її захищати; виховання поваги до 

Конституції, законодавства країни, державної символіки, формування правової культури; 

забезпечення духовної єдності поколінь,поваги до батьків, жінки-матері, культури та 

народу; формування високої мовної культури, опанування українською мовою; виховання 

духовної культури особистості та створення умов для вільного формування світоглядної 

позиції; утвердження принципів загальнолюдської моралі:правди, справедливості, 

патріотизму, доброти, толерантності, працелюбності та інших чеснот; формування 

почуття господаря і господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, 

підготовка до життя в умовах ринкових відносин; забезпечення повноцінного розвитку 

вихованця, охорони і зміцнення його духовного, психічного здоров'я; формування 

соціальної активності особистості вихованця через його включення у процес 

державотворення; забезпечення високої загальної та професійної освіченості та 

вихованості особистості, розвиток патріотичних почуттів; виховання екологічної 



культури, гармонії відносин з природою; розвиток індивідуальних здібностей вихованців, 

забезпечення умов для самореалізації, формування наукового світогляду; прищеплення 

глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами 

людини та громадською відповідальністю вихованця. 

Категорії національного виховання: українська національна педагогіка, 

національна філософія, національний світогляд, національна ідеологія, національна 

психологія, національна система виховання. 

Поєднання національних (народних) ідей, традицій, звичаїв та інших засобів 

виховання з державними. 

Принципи національного виховання. 

Основні напрями національного виховання: формування національної свідомості й 

самосвідомості; патріотичне виховання;  правове виховання; естетична культура, 

екологічне виховання, фізична культура, інтелектуальна культура, моральне вихованість, 

трудове виховання та профорієнтація. 

Розвиток індивідуальних здібностей і таланту вихованців, забезпечення умов їх 

самореалізації.  

Тема 6. Моральне виховання 

Рис. 3.2. Система морального виховання (за П.М.Щербанем) 

Мораль — система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, 

які регулюють гуманні стосунки між людьми за будь-якої ситуації на демократичних 

засадах. 

Функції моралі: пізнавальна, оцінна, виховна. Складові моралі: моральна 

свідомість, моральна діяльність, моральні відносини. Система моралі: норми і принципи 

моралі, моральні ідеали та почуття, життєва позиція особистості. 

Моральність як практичне втілення моралі. Етика - методологічна засада 

морального виховання. 



Моральна норма. Моральна свідомість. Моральні переконання. Моральні почуття. 

Моральні якості. Моральні звички. Моральний ідеал. Моральна спрямованість. 

Стадії морального розвитку особистості (Л.Кольберг): доморальний, конвенційний, 

автономний.  

Система моральних цінностей: абсолютно вічні цінності (доброта, правда, любов, 

чесність, гідність, краса, мудрість, справедливість), громадянські цінності, 

загальнолюдські, інонаціональні цінності, сімейні, колективні, індивідуальні.  

Культура поведінки - це дотримання основних вимог, правил людського співжиття, 

вміння знаходити правильний тон у спілкуванні з оточуючими. Дисциплінованість, 

організованість — ознаки моральної вихованості та культури людини. Вияв норм 

поведінки у ставленні до: себе; інших; народу, Батьківщини, національної культури, 

історії, народних звичаїв; ставленні до праці, національного багатства, природи.  

Напрями морального виховання: формування норм моралі; громадянське, 

патріотичне, правове, екологічне, статеве виховання. 

Громадянська культура як глибоке усвідомлення своєї належності до держави, 

почуття громадянської гідності, відповідальності, обов'язку, здатність рішуче відстоювати 

суспільно-державні цілі в складних ситуаціях. Визначальні характеристики громадянської 

культури: патріотизм, правосвідомість, політична освіченість, моральність, трудова 

активність. 

Конституційний патріотизм - дотримання конституції держави, де поняття 

Батьківщини базується на всьому комплексі ідей, що лягли в основу основного документа 

держави. Етнонаціональний патріотизм - як любов до Батьківщини, бажання створити 

суверенну державу й проголосити свою незалежність; захист Вітчизни від будь-якої 

агресії, іноземного панування; підтримка знедолених народів. 

Мета правового виховання. Структура правової свідомості особистості: правова 

грамотність, морально-правові і політичні почуття, правове мислення. Конституція як 

основний документ, що розкриває сутність державного права. Функції права в житті 

суспільства: виховна, охоронна (захисна). 

Зміст правової культури особистості: знання правових норм, розвинута морально-

правова емоційна сфера і мислення; вміння використовувати норми права в інтересах 

організацій, громадян; потреба у правовій освіті і боротьбі з правопорушеннями. Зміст 

правового виховання дітей різних вікових груп. 

Виховання екологічної культури. Екологія (гр.oikos – дім, родина) – наука, що 

вивчає закономірності існування, формування і функціонування біологічних систем усіх 

рівнів – від організму до біосфери та їх взаємодії з зовнішніми умовами. 

Завдання статевого виховання: формування моральних стосунків між хлопчиками 

та дівчатками, юнаками та дівчатами; виховання культури інтимних почуттів - 

прихильності, дружби, любові; формування понять про біологічні та соціальні проблеми 

особистості; розвиток у дівчаток рис жіночності, у хлопчиків — рис мужності; підготовка 

юнаків та дівчат до шлюбу, створення здорової та щасливої сім'ї. 

Етапи морального виховання: моральна освіта; формування моральних почуттів; 

формування морального досвіду в діяльності і спілкуванні школяра; спонукання школярів 

до морального самовдосконалення; приклад учителя, старших товаришів, опора на 

народну мораль, традиції, звичаї, які відбивають тисячолітній досвід мудрості народу. 

Формиморального виховання: спеціальні уроки, етичні бесіди, відверті розмови, 

диспути, лекції, тематичні вечори, зустрічі свят народного календаря, благодійні заходи, 

створення альманахів з історії родоводу, вечорниці та інші. 

 

Тема 7. Розумове виховання 

Розумове виховання як цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових 

сил і мислення учнів, прищеплення їм культури розумової праці.  

Мета розумового виховання – забезпечення засвоєння учнями основ наук, розвиток 

їх пізнавальних здібностей і формування на цій основі наукового світогляду. Зміст 



розумового виховання: система фактів, понять, положень з усіх галузей науки, культури і 

техніки.  

Завдання розумового виховання: накопичення фонду знань як умова розумової 

діяльності; оволодіння основними розумовими операціями; формування інтелектуальних 

вмінь, які характеризують інтелектуальну діяльність; формування діалектико-

матеріалістичного світогляду. 

Розумовий розвиток особистості. Мислення (діалектичне мислення, логічне, 

абстрактне, узагальнююче, котегоріальне, теоретичне, індуктивне і дедуктивне, 

алгоритмічне, технічне, репродуктивне і продуктивне, творче, системне). Розумові 

операції (аналіз, синтез, порівняння, класифікація та ін.). Розумові сили – сукупність 

індивід. здібностей до накопичення знань, оволодіння основними розумовими операціями, 

розумовими вміннями. 

Загальні та спеціальні навчальні вміння. Вміння культури розумової праці. 

Перенесення, інтуїція та передбачення як вміння необхідні для самостійної 

інтелектуальної праці. 

Інтелектуальна культура особистості: інтерес до роботи з книгою і новими 

інформаційними технологіями; розвинені розумові сили, мислення, здатність здійснювати 

саморегуляцію інтелектуальної діяльності. 

 

 

 

Тема 8. Трудове виховання 

Праця – свідома, доцільна, творча фізична або інтелектуальна діяльність людини, 

спрямована на задоволення її моральних і духовних потреб, і яка розвиває її духовні сили. 

Функції праці:утилітарно-практична, розвивальна, виховна. 

Трудове виховання –складова всебічного розвитку особистості, спрямована на 

формування необхідних для трудової діяльності людини моральних якостей за допомогою 

праці (вимогливість у праці, працелюбність, суспільно-трудова активність, свідома 

дисципліна праці та інше). 

Шляхи трудового виховання: навчання як вид праці (розумової), суспільно-корисна 

праця учнів, самообслуговування, трудове навчання. 

Завдання трудового виховання: сформувати готовність і бажання працювати 

(формування моральних якостей з погляду на працю, як на одне з джерел існування і 

розвитку людини); практично підготувати школяра до трудової діяльності шляхом 

здійснення початкової професійної освіти та профорієнтації. Психофізичний, 

інтелектуальний та моральний розвиток школярів і зміцнення їх задатків та здібностей; 

залучення дітей до успішної трудової діяльності; створення умов для самовизначення. 

Виховання любові до праці. 

Види праці в школі та сім’ї: навчальна; виробнича праця; самообслуговування; 

праця у порядку шефства. 

Трудове навчання – засіб трудової освіти та трудового виховання.  

Умови успішної організації трудового виховання: з’ясування мети і мотивів 

майбутньої трудової діяльності, їх усвідомлення; організація колективної трудової 

діяльності школярів; систематичність, планомірність трудової діяльності школярів; тісний 

зв’язок суспільно-корисної праці учнів з навчальною роботою; посильність праці; 

результативність праці школярів; наявність методики трудового виховання.  



Рис. 3.3.Система трудового виховання (за Ю.О.Грицаєм). 

Професійна орієнтація як складова трудового виховання. Форми профорієнтаційної 

роботи: професійна інформація (профосвіта); профконсультація; профвідбір; професійна 

адаптація. 

Економічне виховання та освіта – обов’язкова і важлива умова трудової підготовки 

молоді. Завдання економічного виховання: розвивати економічне мислення, озброїти своїх 

вихованців знаннями об’єктивних законів розвитку ринкового виробництва; формування 

особистості, здатної досягти високих результатів у своїй навчально-виробничій 

діяльності, працювати з повною самовіддачею, економно і бережливо ставитись до 

суспільного і особистого надбання; виробити першочергові вміння, які дають можливість 

активно брати участь в економічній діяльності на підприємстві, швидко освоювати нові 

передові форми і методи праці; формувати розумні потреби й активні позиції в 

безкомпромісній боротьбі з споживацтвом, прагненням до наживи, неповагою до праці. 

Критерії рівня економічної вихованості: знання економічних понять і категорій; 

сформованість вмінь планувати роботу і раціонально використовувати матеріали, 

обладнання, цінувати час, знаходити резерви підвищення продуктивності праці; 

виховання у школярів таких якостей, як бережливість, розрахунок, організованість, 

діловитість, дисциплінованість, відповідальність, підприємництво. 

 

Тема 9. Естетичне виховання 

Естетичне виховання як цілеспрямований процес формування творчо активної 

особистості, здатної сприймати, відчувати, оцінювати прекрасне, потворне, трагічне, 

комічне в житті та мистецтві, жити і творити за законами краси.  

Завдання естетичного виховання: розвиток естетичного сприйняття, здатності 

сприймати прекрасне в природі, мистецтві, оточуючому житті; виховання естетичного 

смаку, здатності оцінювати і розуміти прекрасне, відмежовувати справді прекрасне від 

неестетичного; виховання естетичної активності – активної діяльності по охороні та 

захисту всього прекрасного і особиста діяльність школяра, яка спрямована на організацію 

життя за законами краян; розвиток творчих художніх здібностей дітей в різних галузях 

мистецтв. 

Естетичний розвиток. Художнє виховання. Художня освіта. Художня культура – 

мистецтво слова, її роль у формуванні духовного світу школяра.  

 Виховання естетичної культури (естететичні сприйняття, естетичні почуття, 

потреби, смаки, ідеали; художні уміння, здібності). 



Джерела естетичного виховання: естетика дитячого життя, естетичне сприйняття 

природи, виховання засобами мистецтва (музика, живопис, скульптура, танок, театр, 

кіно, телебачення, цирк та ін.), естетична спрямованість усіх видів діяльності школярів 

(навчальної, трудової, суспільної, спортивної, ігрової, художньої), особистість учителя, 

його загальна культура, багате мовлення, естетика манер, одягу, зачіски. 

Естетичне виховання у циклі навчальних предметів: література, музика, 

образотворче мистецтво. Естетичне виховання в системі позакласної роботи: естетична 

просвіта і розвиток інтересів учнів у галузі естетики та розвиток дитячої художньої 

самодіяльності. Гуртки: літературні, виразного читання, образотворчого мистецтва та ін. 

Відвідування театрів, виставок, музеїв, концертів, організація шкільних картинних 

галерей. 

 

Тема 10. Фізичне виховання 

Фізичне виховання школярів – організований процес впливу на учнів фізичними 

вправами, природними і гігієнічними факторами з метою підготовки підростаючого 

покоління до щасливого, довгого життя, високопродуктивної праці та захисту 

Батьківщини. 

Мета фізичного виховання: гармонійний розвиток тіла кожної дитини в тісній 

органічній єдності фізичного виховання з розумовим, трудовим, моральним, естетичним 

вихованням. 

Завдання фізичного виховання: сприяти правильному фізичному розвитку через 

зміцнення здоров’я і загартування організму, соціальні фактори (економічні умови, 

виробничі і побутові умови життя), фізичні вправи і сили природи (сонце, повітря, вода), 

прищеплення гігієнічних навичок і звичок, дотримання режиму дня; розвивати основні 

фізичні якості (силу, швидкість, витривалість, гнучкість, спритність); озброїти учнів 

спеціальними знаннями, руховими вміннями; виховати стійкій інтерес і потребу в 

систематичних заняттях фізкультурою, внутрішню готовність до особистого фізичного 

самовдосконалення. 

Засоби фізичного виховання: фізичні вправи, гімнастика, гра, туризм, спорт; 

оздоровчі сили природи; гігієнічні фактори (гігієнічне забезпечення фізкультурних 

занять, раціональний режим навчальної праці, відпочинку, харчування, сну та ін.). 

Категорії: фізична досконалість, фізичний розвиток, фізична культура. 

Форми організації фізичного виховання учнів: перша група - форми навчально-

виховної роботи з фізичної культури і спорту, направлені переважно на вирішення 

освітніх і виховних завдань: уроки фізичної культури, заняття в спортивних секціях у 

школі, тренувальні заняття в ДЮСШ;  друга група - форми фізичної оздоровчої роботи в 

режимі навчального дня школярів: ранкова гімнастика, ігри і фізичні вправи на великих 

перервах; профілактична гімнастика в процесі підготовки навчальних завдань, вільний час 

фізичних вправ у режимі шкіл-інтернатів, шкіл з продовженим днем, дні фізичної 

культури і спорту в школі та ін.; третя група - форми позакласної самодіяльної роботи з 

фізичної культури, які підпорядковані завданням навчально-виховного процесу: 

фізкультурна робота в учнівській організації, діяльність колективу фізичної культури, 

загально шкільні фізкультурні свята і масові змагання, туристичні походи та ін. 

Врахування стану здоров’я школярів при заняттях фізичною культурою. Групи 

здоров’я або медичні групи (основна, підготовча, спеціальна). 

Роль режиму дня. Сон, харчування, навчання, праця, заняття фізичними вправами, 

гігієна житла та особиста гігієна.  

 

Тема 11. Сімейне виховання 

Сімейне виховання як вид педагогічної діяльності, що здійснюється батьками або особами, 

що заміняють. Принципи сімейного виховання: цілеспрямованість, зв'язок з життям; 

діяльнісний підхід; самодіяльність дітей у єдності з управлінням дорослих; урахування 

вікових і індивідуальних особливостей дітей. Основні напрями виховання дітей у сім’ї: 



формування світогляду, суспільної активності, розвиток соціальних навичок, формування 

основ гуманістичної моралі, розумове виховання і розвиток пізнавальної активності, 

інтелектуальний розвиток, трудове виховання, формування етично розвиненої і фізично 

здорової особистості у сім’ї. 

Роль батьківського авторитету у сімейному вихованні. А.С. Макаренко про види 

батьківського авторитету: авторитет пригнічення, дистанції, чванства, педантизму, 

резонерства, підкупу. 

Вплив стосунків у сім'ї на характер і поведінку дитини. Тактика виховання у сім’ї і типи 

сімейних стосунків: диктат, опіка, співробітництво. 

Умови ефективності сімейного виховання: дружба, духовний контакт між дорослими і 

дітьми, взаєморозуміння, діалог дітей і дорослих, право дитини на власну точку зору, 

авторитет батьків, урахування вікових і психофізіологічних особливостей дитини, довіра, 

культура сім'ї, єдність вимог. 

Форми зв'язку батьків зі школою: колективні консультації з актуальних проблем 

виховання у сім’ї, постійнодіючі лекторії і університети для батьків, батьківські збори, 

батьківські конференції, відвідування батьків вдома, листування, день відкритих дверей, круглі 

столи, пропагування серед батьків класичної та сучасної психолого-педагогічної літератури; 

проведення індивідуальних бесід, тренінгових занять. 

Закон Україні "Про освіту" про відповідальність батьків за розвиток і виховання 

дітей. 

Педагогіка родинно-побутового життя українського народу. Історична практика 

родинно-побутового виховання українців. Традиційне ставлення до провідників виховного 

впливу. Головні завдання, специфічні засоби родинно-побутового виховання (рідномовне 

спілкування, дитячий фольклор, дитячі забавляння, спільна праця тощо). Аналіз сучасних 

концепцій сімейного виховання.  

 

РОЗДІЛ 4. РОБОТА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА.  

ОСНОВИ ШКОЛОЗНАВСТВА 

Тема 1. Особистість учителя. Класний керівник  

Класний керівник – учитель, що організує навчально-виховну роботу в дорученому 

йому класі. 

Типи класного керівництва: учитель-предметник, одночасно виконуючої функції 

класного керівника; класний керівник, що викладає окрему шкільну дисципліну, тобто 

той, що має мінімальне навчальне навантаження; класний керівник, що виконує тільки 

виховні функції (звільнений класний керівник); класний наставник (варіант посади 

звільненого класного керівника). 

Функції класного керівника: аналітична, організаційно-координуюча, 

комунікативна, розвивальна, виховна, інформаційно-методична, соціальна, дослідницька. 

Права і обов’язки класного керівника. 

Основні напрями діяльності класного керівника. Завдання, форми і методи роботи 

класного керівника з класом. Індивідуальна робота з учнями. Робота класного керівника з 

учителями-предметниками. Робота класного керівника з батьками учнів і громадськістю. 

Планування виховної роботи класного керівника. Вимоги до плану виховної роботи: 

цілеспрямованість; урахування досягнутого рівня розвитку колективу; перспективність; 

реальність; продуманий відбір відповідальних за справи; узгодженість із загальношкільним 

планом; конкретність; розумне поєднання форм роботи; єдність видів виховання; об'єднання 

зусиль учителів, сім'ї, громадськості. 

Структура плану роботи класного керівника: аналіз рівня вихованості учнів і розвитку 

колективу: основні виховні справи; індивідуальна виховна робота; організація справ з 

охорони життя та інтересів дітей, робота з батьками. 

Виховна справа (колективна творча справа) як вид (форма) організації і здійснення 

конкретної діяльності вихованців. Етапи колективної творчої справи: колективне планування, 

розподіл доручень, підготовка справи, проведення, підведення підсумкв, післядія. 

Професійно-педагогічні та особисті якості вчителя. Основи педагогічної етики.  



Сутність педагогічної майстерності вчителя: 1) знання педагогіки, психології, 

логіки;  принципів, форм і методів навчання і виховання; змісту предмета та 

індивідуальних особливостей учня; 2) уміння: спілкуватися,  дохідливо викладати 

навчальний матеріал, вести полеміку,  керувати дискусією, використовувати наочні 

посібники та ТЗН, зацікавлювати і підтримувати увагу, аналізувати та оцінювати знання 

учнів; 3) навички: усного мовлення, розподілу власної уваги, використання наочних 

посібників і ТЗН, орієнтування у часі; 4) особисті якості: науковий світогляд, висока 

моральність, широкий кругозір та ерудиція, духовна культура, оптимізм, емоційна 

стійкість, витримка, наполегливість, чуйність, співчуття,  терплячість і доброзичливість; 

5) педагогічна техніка; 6) педагогічний такт. 

Види педагогічних здібностей: перцептивні, дидактичні, організаторські, 

науково-пізнавальні, комунікативні, прогностичні, сугестивні, експресивні. 

Складові педагогічної техніки: культура зовнішнього вигляду (уміння правильно 

сидіти, стояти, рухатись, виявляти впевненість, спокій, доброзичливість ← 

постава, одяг, зачіска, міміка, пантоміміка, емоційна виразність); культура пед. 

спілкування; саморегуляція; культура мови. 
 

Тема 2. Система народної освіти, основні принципи освіти 

Системи управління освітою: централізована (Франція, Італія, Бельгія, Латинська 

Америка); децентралізована (США, Англія, Швеція); змішана або демократичного 

централізму. 

Основні принципи управління системою народної освіти: демократичний 

централізм; поєднання колегіальності та особистої відповідальності;  принцип науковості, 

діловитості, практичності; планування, обліку та контролю. 

 



Рис. 4.1. Система народної освіти України (за П.М.Щербанем) 

 

Тема 3. Державні документи про освіту. Державні програми 

Закон України «Про освіту» (від 23 березня 1996р.) 

Мета освіти.Стаття 6. Основні принципи освіти: доступність для кожного 

громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;  рівність умов 

кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; гуманізм, 

демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; органічний зв'язок зі 

світовою та національною історією, культурою, традиціями; незалежність освіти від 

політичних партій, громадських і релігійних організацій; науковий, світський характер 

освіти;  інтеграція з наукою і виробництвом; взаємозв'язок з освітою інших країн; 

гнучкість і прогностичність системи освіти; єдність і наступність системи освіти; 

безперервність і різноманітність освіти;    поєднання державного управління і 

громадського самоврядування в освіті. 

Стаття 8. Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у закладах 

освіти. 

Стаття 29. Структура освіти. 

Стаття 30. Освітні (початкова загальна освіта; базова загальна середня освіта; повна 

загальна середня освіта; професійно-технічна освіта; базова вища освіта; повна вища 

освіта) та освітньо-кваліфікаційні рівні (кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, 

бакалавр, спеціаліст, магістр). 

Стаття 31. Наукові ступені: кандидат наук,  доктор наук. 

Стаття 32. Вчені звання: старший науковий співробітник,  доцент,   професор. 

Стаття 43. Вищі заклади освіти. 

Стаття 57. Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та 

іншим категоріям працівників закладів освіти. 

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини. 

 

Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13 травня 1999р.) 

Стаття 3. Загальна середня освіта. Загальна середня освіта спрямована на 

забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які 

ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, 

світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, 

на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і 

народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави. 

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти. 

Стаття 9. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної 

середньої освіти. 

Стаття 12. Термін навчання. 

Термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх 

навчальних закладах І—IIIступенів становить 12 років. 

Стаття 13. Форми навчання: індивідуальна, групова, екстернат. 

Стаття 15. Навчальні плани та навантаження учнів 

Стаття 16. Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього навчального 

закладу. 

 

Концепція виховання особистості. Автор – доктор псих.наук, проф. І.Д.Бех. 1991 р. 

Концепція виховання творчої особистості. Автор  - доктор псих.наук проф. 

В.О.Моляко. 1991 р. 

Концепція позакласної виховної роботи загальноосвітньої школи. Автори: 

С.У.Гончаренко, В.Ф.Новосельський, В.М.Оржеховська, В.Г.Постовий, Л.О.Хлєбникова і 

К.І. Чорна. 1991 р. 

Концепція національного виховання. Автори: І.М.Дзюба, В.Г.Дончик, 

А.М.Алексюк, П.П.Кононенко, М.Г.Стельмахович, Д.О.Тхоржерський, П.П.Хропко, 



Д.Г.Білоус, Л.І.Мацько, М.Б.Євтух, М.І.Шут. Обговорена і схвалена громадсько-

педагогічними організаціями: всеукраїнським педагогічним товариством ім. Григорія Ващенка, 

Міжнародним освітнім фондом ім. Ярослава Мудрого, Українською світовою спілкою 

професійних учителів, Всеукраїнським доброчинним фондом відродження лицарського 

виховання ім. Петра Сагайдачного, Асоціацією директорів шкіл м.Києва.1996 р. 

Концепція сучасного українського виховання. Розробник: Львівська обласна організація 

Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г.Ващенка. 1996 р. 

 Сім’я і родинне виховання: Концепція. Автори: В.Постовий, П.Щербань, 

Т.Алексеєнко, О.Докукіна, Н.Стрєльникова. 1996 р. 

Концепція громадянського виховання. Автори: О.В. Сухомлинська, 

М.Й.Боришевський, К.І.Чорна, І.Г.Тараненко, С.Г.Рябов. 2000 р.  

 

Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи  

Схвалена 22 листопада 2001 року на спільному засыданні Колегії Міністерства 

освіти і науки України та президії Академії педагогічних наук України. Складається зі 

вступу і семи розділів. Повне охоплення дітей 6-річного віку шкільним навчанням. 12-

річна школа – економічно доцільна й ефективна форма зайнятості молоді 17-18-річного 

віку, яка в умовах конкуренції на ринку праці не завжди може знайти роботу.  

Зміст освіти в 12-річній школі: загальнолюдські й національні цінності, 

зосередженість на актуальних і перспективних інтересах дитини з урахуванням таких 

пріоритетів: 

• створення передумов для всебічного розвитку й саморозвитку особистостей, 

індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на особистісно орієнтовані 

педагогічні технології; 

•   формування особистісних якостей громадянина — патріота України; 

• забезпечення життєвої, соціальної, комунікативної і комп'ютерної компетентності 

учнів; 

•   посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх 

галузей; 

•   комплексна реалізація оздоровчої функції шкільної освіти: приведення обсягу і 

складності змісту у відповідність з віковими можливостями дітей, перспективами їхнього 

розвитку; 

•   забезпечення в старшій школі профільності навчання, генералізації та інтеграції 

знань на основі фундаментальних ідей, законів науки; 

•   перерозподіл змісту між ступенями школи, зняття перевантаження в основній 

школі; 

• забезпечення наступності навчального змісту й вимог щодо його засвоєння між 

базовим компонентом дошкільної освіти і початковою школою; основною і старшою 

школою; загальноосвітньою шкільною підготовкою та вимогами професійно-технічної і 

вищої освіти. 

Моніторинг знань.  

 

Концепція педагогічної освіти - комплексна цільова програма «Вчитель» 

Прийнята 27 березня 2002 року Кабінетом Міністрів України.  

Етапи реалізації державної програми «Вчитель»: 2002 - 2005 роки, 2006 - 2010 

роки, 2011 - 2012 роки, що відповідає поступовості переходу загальноосвітніх навчальних 

закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання. 

Завдання: оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів; модернізація 

системи підготовки педагогічних працівників; оновлення змісту і форм професійної 

діяльності педагогічних працівників, удосконалення післядипломної освіти; підвищення 

ролі вчителя в розвитку громадянського суспільства; поглиблення міжнародного 

співробітництва в сфері новітніх педагогічних технологій та розширення співпраці з 

українською діаспорою; підвищення рівня соціально-економічного і фінансового 



забезпечення підготовки, професійної діяльності та післядипломної освіти педагогічних 

працівників. 

 

Національна доктрина розвитку освіти в Україні 

Національна доктрина розвитку освіти затверджена Указом Президента України 17 

квітня 2002 року (№ 347 / 2002). 

Містить 16 розділів. І. Загальні положення. II. Мета і пріоритетні напрями розвитку 

освіти. III. Національний характер освіти і національне виховання. ІV. Стратегія мовної 

освіти. V. Освіта - рушійна сила розвитку громадянського суспільства. VІ. Освіта і фізичне 

виховання - основа для забезпечення здоров'я громадян. VII. Рівний доступ до здобуття 

якісної освіти. VIII. Безперервність освіти, навчання протягом життя. IX. Інформаційні 

технології в освіті. X. Управління освітою. XI. Економіка освіти. XII. Освіта і наука. XIII. 

Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників. ХІV. Соціальні гарантії 

учасників навчального процесу. ХV. Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі 

освіти. ХVІ. Очікувані результати. 

 

Тема 4. Управління і керівництво школою 

Управління як вид суспільно-корисної праці, забезпечення якої спрямовується на 

діяльність колективу. Керувати – приймати рішення. Керівництво – робота по 

управлінню, а управління поняття широке і позначає весь комплекс діяльності, 

спрямований на досягнення певної мети. 

Дві підсистеми управління: ті, хто керує;  ті, кими керують. 

Основні принципи керівництва школою: компетентності, діловитості та новаторства, 

особистісної відповідальності та колегіальності, гуманізму, перевірки колективних справ, 

зворотної інформації. 

 

 
Рис. 4.2. Структура керівництва школою (за П.М.Щербанем) 

Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад. 

Функціональні обов'язки директора загальноосвітньої середньої школи: забезпечує 

реалізацію державної освітньої політики, діє від імені навчально-виховного закладу; 



розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, затверджує за 

погодженням з радою навчально-виховного закладу кошторис та забезпечує його 

виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником 

кредитів; видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх 

учасників навчально-виховного процесу; організовує навчально-виховний процес, 

здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність 

роботи педагогічного колективу, за дотримання вимог охорони дитинства і праці, створює 

необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі; за погодженням з 

радою навчально-виховного закладу призначає і звільняє своїх заступників, педагогічних 

працівників, помічника з господарської частини; за погодженням з профспілковим 

комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників 

навчально-виховного закладу; створює умови для творчого зростання педагогічних 

працівників, пошуку та використання ними ефективних форм і методів навчання та 

виховання; несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, 

педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, 

місцевими органами державної виконавчої влади. 

Функціональні обов'язки заступника директора з навчальної роботи: організовує та 

контролює процес навчання школярів, їх загальноосвітню і трудову підготовку, всебічний 

розвиток і поведінку; перевіряє виконання навчальних планів і програм, якість знань, 

умінь і навичок учнів; здійснює керівництво методичною роботою з учителями школи. 

Функціональні обов'язки заступника директора з виховної роботи: організовує 

позакласну виховну роботу і дозвілля учнів школи, надає необхідну допомогу класним 

керівникам, вихователям та іншим працівникам школи, що залучаються до проведення 

виховної роботи з учнями, підтримує зв'язки з позашкільними установами, громадськими 

організаціями і державними органами, причетними до виховання молоді. 

Функціональні обов'язки помічника директора з господарської частини:відповідає 

за збереження шкільних будов і майна, матеріальне забезпечення навчального процесу, 

санітарний стан школи, протипожежну безпеку, правильну організацію роботи 

обслуговуючого персоналу. 

Риси управлінця: орієнтація на головну, кінцеву мету навчання і виховання 

школярів, урахування чинників, які сприяють її досягненню; прагнення обрати 

найоптимальніший шлях для вирішення проблем навчання і виховання учнів, спираючись 

на громадську думку школи; здатність до ризику при виборі форм і методів навчання та 

виховання, щоб досягти мети навчально-виховної діяльності; самостійність мислення, 

ініціатива і новаторське ставлення до справи, до створення авторської школи; гнучкість в 

управлінській діяльності, вміння швидко знаходити нові правильні рішення щодо 

організації навчально-виховного процесу; прагнення до спрощення управлінських 

функцій і делегування окремих із них методичним об'єднанням, творчим групам 

педагогів, громадським організаціям; прагнення до впровадження передових форм і 

методів організації навчально-виховного процесу; орієнтування педагогів на підвищення 

їх наукового, професійного та методичного рівнів 

Керівна діяльність: планування, облік, контроль. 

Планування – один із видів організації діяльності. Види планування: загально-шкільне, 

індивідуальне, плани роботи методичних об’єднань, план роботи органів учнівського 

самоврядування, план роботи бібліотеки, план роботи педагогічної ради, план роботи 

загальношкільного батьківського комітету. 

Перспективне планування – план, який передбачає рух, розвиток колективу на 3-5 років. 

Наукова проблема, над якою працює школа. Загальні положення розвитку школи з 

прогнозуванням результатів діяльності. 

Річне планування. Розділи плану: навчальна робота, позакласна роботу, діяльність по 

забезпеченню внутрішнього контролю, робота по охороні здоров’я дітей, матеріальне 

забезпечення школи. Календарний план. Індивідуальний план.  

Види контролю: тематичний, фронтальний. 

Принципи здійснення контролю: компетентність, об’єктивність, комплексність, 



системність. 

Педагогічна рада. Питання загально-шкільного характеру.  

Рада школи - громадський орган.Повноваження:  організовує виконання рішень 

загальних зборів (конференції); затверджує річний план, режим роботи школи; підтримує 

громадські ініціативи щодо навчання та виховання учнів, творчі пошуки та 

експериментальну роботу педагогів; визначає шляхи співпраці з науково-дослідними 

установами, виробничими та кооперативними організаціями, добровільними 

товариствами, творчими спілками, іншими державними та громадськими інститутами; 

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення педагогічних та інших 

працівників школи, учнів, батьків; погоджує зміст, форми педагогічної освіти батьків і 

створює для неї разом з директором та громадськими організаціями відповідні умови. 

Вищий орган громадського самоврядування в середній загальноосвітній школі - 

загальні збори (конференція) колективу. 

 

Тема 5. Методична робота в школі. Атестація педагогічних кадрів 

Форми методичної роботи: 1) індивідуальні: самоосвіта (вивчення нових програм та 

підручників; вивення додаткового наукового матеріалу; самостійне розв’язання задач, 

організація лабораторних і практичних робіт, дослідів та вправ; вивчення технічних засобів 

навчання, комп’ютера), стажування. 2)колективні: методична рада, методичні об’єднання, 

школи передового досвіду, проблемні групи, практикуми, відкриті уроки досвідчених вчителів, 

відкриті уроки молодих учителів, взаємовідвідування, науково-теоретичні конференції і 

педагогічні читання, круглі столи, психолого-педагогічні семінари, методичні кабінети, творчі 

звіти вчителів. Опорні школи, експериментальний педагогічний майданчик. 

Методична рада – один із органів організації по підвищенню кваліфікації вчителів, 

класних керівників. Об’єднує методичні об’єднання вчителів-предметників або класних 

керівників. 

Методичні об’єднання класних керівників: молодших класів, 5-9 класів, 10-11 класів. 

Проблеми, які розглядають  методичні об’єднання -  проблеми, які 

підпорядковуються науковій проблемі школи та ті, які виникають у ході педагогічної 

діяльності, турбують вчителів і класних керівників у сьогоденні. 

Новаторство. Передовий педагогічний досвід. Системи роботи А.Макаренка, В. 

Сухомлинського, С. Шацького, Л. Занкова. Новаторство В.Шаталова, Є. Ільїна, С. 

Лисенкової. 

Вивчення передового педагогічного досвіду (за І.В.Зайченком) у галузі навчання: 

підготовка вчителя до уроку; уміння пояснювати матеріал; зворотній зв'язок, майстерність 

опитування учнів; розвиток здібностей учнів, індивідуальний підхід, робота з 

обдарованими та слабо встигаючими учнями; розвиток самостійності учнів, їх уміння 

добувати знання, моделювати, розв'язувати оригінальні вправи, використовувати знання 

на практиці тощо; розвиток працелюбності, любові до розумової праці; виховання в 

процесі навчання; прийоми вироблення переконань, система вимог, особистий приклад 

учителя, етика тощо. У галузі виховної роботи: вміння вивчити особистість дитини, її 

здібності, темперамент характер, схильності, рівень культури; робота з колективом учнів; 

організація виховного заходу; методика проведення класної години; моральне, естетичне і 

фізичне виховання школярів; виховання працелюбності, почуття 

відповідальності,активності у суспільно корисній праці; робота з активом учнів і 

"важковиховуваними дітьми"; робота з батьками учнів. 

Підвищення кваліфікації та атестація вчителів. Рівні: вчитель-спеціаліст, спеціаліст 

ІІ категорії, спеціаліст І категорії, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, вчитель-

методист. Звання: заслужений вчитель,  народний вчитель. 



 
Рис. 4.3. Атестація педагогічних кадрів (за П.М.Щербанем) 
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КОНТРОЛЬНА  РОБОТА  № 1,  

ВАРІАНТ 1 

 

1. Із запропонованих відповідей виберіть правильну.  

1.Особистість - це 

1.Соціальна характеристика людини; 

2.Людина як носій свідомості; 

3.Розумна, відповідальна і вільна людина; 

4.Індивід, який свідомо управляє власною поведінкою і діяльністю. 

2.Формування особистості - це 

1.Цілеспрямований процес формування у вихованців необхідних якостей  

і переконань; 

2.Становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається у процесі розвитку,  

виховання і навчання; 

3.Кількісні зміни в організмі; 

4.Кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в процесі всього життя  

людини  як соціальної істоти. 

 

3. Педагогіка - це 

1.Наука про виховання особистості 

2.Мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його 

особистості 

3.Наука про навчання, виховання і розвиток особистості 

4.Це наука, яка вивчає закономірності розвитку людини в умовах 

педагогічного впливу. 

 

4.Сукупність прийомів і операцій, за допомогою яких здійснюється якесь 

дослідження – це: 

1.Методологія дослідження; 

2.Метод дослідження; 

3.Методика дослідження; 

4.Програма дослідження. 

 

5. Освіта - це 

1.Процес і результат, що фіксує засвоєння встановленого обсягу наукових і 

спеціальних знань, навичок і вмінь, ціннісно орієнтованої, комунікативної та 

творчої діяльності; 

2.Передавання теоретичних знань, практичних навичок і вмінь; 

3.Взаємодія між вчителем і учнем з метою засвоєння знань, умінь і навичок 

4.Спеціально організована діяльність людей щодо опанування певного обсягу 

наукових знань, практичних навичок і вмінь; 



 

 

ДАТИ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ: 

1.Назвіть ключові поняття до теми:»Основні педагогічні категорії». Дайте  їх 

визначення.  

2. У чому полягав триєдиний підхід до виховання, запропонований 

Г.С.Сковородою. 

3. Доведіть, що педагогічний процес є системою. 

4. Перерахуйте стадії розвитку педагогіки.  

5. Проаналізуйте основні завдання козацької педагогіки. 

 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА  № 1, ВАРІАНТ 2 

1. Із запропонованих відповідей виберіть правильну.  

1.Завданням педагогічної науки є 

1.Вивчення проблем виховання, навчання, освіти людей; 

2.Дослідження механізмів, закономірностей засвоєння людиною суспільного 

досвіду; 

3.Пізнання закономірностей і законів педагогічного процесу; 

4.Розробка порад, правил і рекомендацій щодо реалізації навчального 

процесу; 

 

2.Предметом педагогіки є .... 

1.Виховна діяльність, яка здійснюється у навчально-виховних закладах; 

2.Підготовка підростаючого покоління до життя; 

3.Розкриття закономірностей і механізмів оволодіння знаннями, навичками, 

вміннями; засвоєння людиною соціально-культурного досвіду; 

4.Процес цілеспрямованого розвитку і формування особистості в умовах її 

навчання, виховання й освіти 

 

3.Розвиток особистості - це 

1.Становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається у процесі 

життєдіяльності; 

2.Цілеспрямований процес формування в індивіда заданих якостей; 

3.Кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в часі під впливом 

різних факторів; 

4.Процес цілеспрямованого формування людської особистості в умовах її 

навчання, виховання й освіти. 

 

4.В якій групі вказані всі галузі педагогіки що складають її систему? 

1.Філософія, соціологія, шкільна гігієна, педагогіка, психологія, анатомія і 

фізіологія людини; 



2.Основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство; 

3.Педагогічна психологія, педагогічна соціологія, театральна педагогіка, 

виправно-трудова педагогіка, військова педагогіка; 

4.Загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка, методика 

викладання окремих дисциплін, історія педагогіки, порівняльна педагогіка; 

 

 

5.В якому пункті перераховані основні напрямки виховання? 

1.Розумове, моральне, естетичне, трудове, фізичне; 

2.Демократичне, авторитарне, ліберальне; 

3.Розумове, політехнічне, гуманітарне, формальне, духовне, національне; 

4.Демократичне, авторитарне, ліберальне; 

 

 

ДАТИ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ: 

1.Перелічіть ключові поняття до теми:»Педагогіка як наука».  Дайте  їх 

визначення.  

2. Охарактеризуйте  основні завдання світської педагогіки. 

3. Охарактеризуйте основні дидактичні ідеї Я.-А.Коменського за книгою 

«Велика дидактика». 

4. Визначіть структуру та джерела педагогіки. 

5. Доведіть, що фундамент української педагогіки становлять українська 

народна філософія, праці та ідеї українських філософів. 
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Самостійні думки 

випливають  

                                                              лише із самостійно набутих 

знань. 

                К.Д.Ушинський 

Метою практичних занять є поглиблене вивчення студентами теоретичного 

 матеріалу, формування навички самостійної переробки  наукових  текстів 

 та узагальнення матеріалу, розвиток критичного мислення, набуття 

 вміння оперувати основними поняттями.  

Метою самостійної роботи студентів у навчальному процесі є опрацювання  

та закріплення педагогічних знань, здійснення підготовки  до практичних  

занять на основі аналізу літературних  джерел, розвиток умінь самопізнання 

 та саморозвитку. 

Види проведення практичнихзанять:  

- розгорнута бесіда;  

- виступи з рефератами, доповідями;  

- диспут у формі діалогу;  

- круглий стіл тощо. 

 

Треба пам'ятати, що якість практичного заняття перш за все 

залежить від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до  

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 

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 контролю. 

 

Особливості роботи студента на практичному занятті: 

- переважну більшість практичних занять буде проведено у 

формі інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює 

поточний контроль якості знань студентів, перевіряє 

виконання їх завдань самостійної роботи; 

- практичне заняття починається вступним словом викладача, в 

якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і 

методи його проведення; 



- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

практичного заняття повинен пов'язувати матеріал з 

актуальними проблемами сучасності, розглядати педагогічні 

явища, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати 

навички володіння державною мовою, правильного вживання 

понять і термінів. Систематичні виступи на практичних 

заняттях сприяють поповненню словарного запасу, а також 

вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх 

однокурсників і оцінювати наскільки глибоко розкрите 

питання. Це дає можливість кожному присутньому на занятті 

висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали 

місце у відповіді. Активна участь на практичних 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 заняття. Якщо ж доповідач чи 

інший виступаючий на занятті припускає явні помилки, то для 

виключення втрати часу викладач може його зупинити і 

надати слово іншому; 

- закінчується практичне заняття заключним словом викладача, 

в якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі 

форми участі студентів на занятті (виступ зпитання, реферат, 

повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та 

нараховуються рейтингові бали, дається завдання на наступне 

заняття.  

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Мета: забезпечення студентам можливостей оволодіти навичками і вміннями 

використання отриманих на лекціях теоретичних знань, формування навичок 

самоосвіти; оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що 

розглядаються та формування умінь і навичок до здійснення різних видів 

майбутньої професійної діяльності, спонукати студентів до колективного 

творчого обговорення найбільш складних питань навчального курсу, навчити 

встановлювати контакт з аудиторією, виконувати ролі: викладач – ментор, 

координатор, модератор, тренер.  

Методи: бесіда,  дискусія, рольова гра, конференція. 

 

 Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

1 Предмет педагогіки, завдання навчального курсу 2 



2 Виховання, розвиток і формування особистості. Особа учня: 

підліток, старшокласник 

2 

3 Сис Система освіти в Україні.  Управління і керівництво 

школи. Процес навчання. Його структура, методологія 

2 

4 Кот  Предмет і основні категорії дидактики. Закономірності та 

принципи навчання. Процес навчання. Його структура, методологія 

2 

5 Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

2 

6 Вибрані проблеми дидактики 2 

7 Суть процесу виховання 2 

8 Основні закономірності і принципи  виховання 2 

9 Характеристика основних напрямів змісту виховання, 

загальних методів виховання.  

2 

10 Організаційні форми виховної роботи 2 

 Усього  20 год. 

 

 Практичне заняття №1. 

ТЕМА: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ 

                      План. 

1. Педагогіка як наука про виховання. 

2. Предмет педагогіки, її основні категорії. 

3. Методологія педагогіки. 

4. Структура педагогіки. Зв'язок її з іншими науками. Завдання педагогіки. 

5. Різноманітність течії зарубіжної педагогіки. 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: 

"педагогіка”, "народна педагогіка”, "етнопедагогіка”, "педагогіка 

народознавства”, "народознавство”, "родинна педагогіка”, "педагогічна 

деонтологія”, "педагогіка народного календаря”, "козацька педагогіка”, 

"духовна педагогіка”, "світська педагогіка”, "національне навчання”, 

"навчання”, "освіта”, "методологія науки”, "агогіка”, "героїка”, андрагогіка”, 

"віктимологія”, "екзистенціалізм”, "неотомізм”, "прагматизм”, 

"неопозитивізм”. 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 

"Педагогіка як наука і мистецтво”. 

 

Практичне заняття №2 

ТЕМА: ВИХОВАННЯ, РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. 

ОСОБА УЧНЯ: ПІДЛІТОК, СТАРШОКЛАСНИК 

План. 

1. Поняття розвитку і формування особистості. Виховання як провідний 

фактор розвитку і формування особистості. 

2. Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості. 

3. Рушійні сили і закономірності розвитку особистості. 



4. Роль діяльності, активності і спілкування в розвитку і формуванні 

особистості. 

5. Вікові етапи розвитку особистості школяра. 

6. Аналіз зарубіжних теорій розвитку і формування особистості. 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: 

"розвиток людини”, "особистість”, "формування особистості”, "спадковість”, 

"середовище”, "соціалізація”, "макрофактори”, "мезофактори”, 

"мікрофактори”, "діяльність”, "спілкування”, "самовиховання”, "об'єкт 

виховання”, "суб'єкт виховання”, "акселерація”, "гетерозія”, "урбанізація”, 

"нітритивність”, "опромінювання”. 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ОДНУ ІЗ ЗАДАНИХ ТЕМ: 

1.”Основні види діяльності, в яких формується творча особистість” 

2. "Міжособистісні відносини в процесі основних видів людської діяльності”  

   

 Практичне заняття №3. 

ТЕМА: СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ.УПРАВЛІННЯ І КЕРІВНИЦТВО 

ШКОЛОЮ.  

             План. 

1. Основні історичні етапи розвитку системи освіти. 

2. Державна національна програма "Освіта” ("Україна ХХІ ст.”). 

3. Типи навчально-виховних закладів. 

4.Управління і керівництво школою. 

ІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 

"Поняття системи освіти в Україні” (4,68). 

ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

Закон України "Про загальну середню освіту”. Розділ ІІ. "Загальноосвітні та 

інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти”. 

                         

Практичне заняття №4. 

ТЕМА: ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ДИДАКТИКИ. 

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ.ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, 

ЙОГО СТРУКТУРА, МЕТОДОЛОГІЯ 

План. 

1. Поняття дидактики. Основні категорії дидактики. Дидактика і методики 

викладання окремих предметів. 

2. Методологія процесу навчання. 

3. Основні функції навчання. Шляхи їх реалізації. 

4. Основні компоненти процесу навчання. 

5. Структура діяльності вчителя у навчальному процесі. 

6. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

7. Види навчання. 

8. Вкажіть шляхи реалізації освітньої, виховної і розвиваючої функції на 

уроках. 



9. Чому ефективність засвоєння знань залежить від мотивації навчальної 

діяльності школярів. 

 

Практичне заняття №5.  

ТЕМА: КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. 

План. 

1.Запропонуйте можливі класифікації видів дидактичного контролю. 

2.Обґрунтуйте і розмежуйте традиційні і сучасні форми дидактичного 

контролю: традиційні, сучасні, методи,форми. 

3.Розмежуйте поняття, поясніть їхній зміст: облік, перевірка, оцінювання, 

оцінка, контроль, тестування. 

4.Розкрийте основні функції перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок. 

5.Проаналізуйте сильні і слабкі сторони так званого “безоцінкового” типу 

навчання (Ш. О. Амонашвілі): 

№ Сильні сторони  Слабкі сторони 

1   

2   

3   

6.Здійснити порівняльний аналіз різних варіантів поєднання форм і методів 

контролю й оцінювання та їхнього застосування залежно від рівня розвитку, 

вікових особливостей тощо. 

7.Встановити залежність між застосовуваними формами і методами 

дидактичного контролю й оцінювання знань та характером викладання 

навчального предмета (гуманітарний, природничо-математичний. естетичний 

цикли предметів). 

8.Сформуйте аргументовані висновки і пропозиції щодо дидактичної системи 

контролю й оцінювання знань, умінь і навичок певним учителем. 

9.Чи можна здійснювати ефективний контроль за навчальною діяльністю 

учнів, не оцінюючи її результати кількісно (оцінками)? Обгрунтуйте 

відповідь. 

10.У чому полягають переваги і недоліки усного опитування? 

11.Класифікуйте основні причини суб’єктивного оцінювання педагогом 

знань, умінь і навичок учнів. Як, на вашу думку, можна цього уникнути? 

 

Практичне заняття № 6. 

ТЕМА: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ. 

План. 

1.Диференційне навчання в школі. 

2.Проблема навчання обдарованих учнів. 

3.Причини неуспішності і шляхи їх подолання. 

4.Оптимізація процесу навчання. 



Наведіть основні вимоги до вибору цілісної структури процесу навчання. 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: 

“диференційоване навчання”, “неуспішність”, “відставання”. 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 

“Попередження неуспішності школярів”  

 

Практичне заняття №7. 

ТЕМА: СУТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ 

План. 

1. Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили. 

2. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання. 

3. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми. 

4. Перевиховання, його функції, етапи і принципи. 

5. Результати процесу виховання, їх виявлення. 

6. Шляхи підвищення ефективності і процесу виховання. 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: 

"процес виховання”, "свідомість”, "почуття”, "навичка”, "звичка”, 

"самовиховання”, "перевиховання”, "вихованість школярів”. 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НАОДНУ ІЗ ЗАДАНИХ  ТЕМ: 

"Самовиховання: історія, теорія, методика”  

"Перевиховання: історія, теорія, методика”  

"Завдання гармонійного виховання української молоді” (1, 183). 

ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

1.Концепцію національного виховання. Розділ 1. "Сутність і особливості 

національного виховання”. 

2. Закон України "Про загальну середню освіту”. Стаття 17. 

3. Державну національну програму "Освіта (Україна ХХІ ст.). Розділ 

"Національне виховання”. 

 

Практичне заняття №8. 

ТЕМА: ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ 

План. 

1. Закономірності процесу виховання. 

2. Основні принципи виховання. 

3. Поясніть чому найбільш успішно проходить процес виховання в 

природному для виховання національному руслі з врахуванням його 

національного менталітету? 

4. Доведіть, що результати виховання є залежними від виховного впливу на 

внутрішній світ дитини, її духовну сферу, зокрема на формування її думок, 

поглядів, переконань, емоційну сферу. 

5. Визначте роль діяльності і спілкування у вихованні. 



6. Охарактеризуйте принципи виховання визначені концепцією 

національного виховання: 

· народність; 

· природовідповіність; 

· гуманізація; 

· демократизація; 

· етнізація. 

7. Доведіть взаємозв'язок закономірностей і принципів виховання. 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ: 

"закономірності виховання”, "принципи виховання”. 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 

"Рушійні сили, закономірності і принципи виховання” (3,96). 

ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

Концепцію національного виховання. Розділ 2. "Принципи національного 

виховання”. 

 

Практичне заняття №9. 

ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЗМІСТУ 

ВИХОВАННЯ, 

ЗАГАЛЬНИХ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ 

План. 

1. Розумове виховання. 

2. Моральне виховання. 

3. Трудове виховання. 

4. Естетичне виховання. 

5. Фізичне виховання. 

6. Визначте шляхи і засоби реалізації змісту кожного напрямку 

національного виховання. 

7. Класифікація методів виховання: 

а) методи формування свідомості особистості; 

б) методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності; 

в) методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців; 

г) методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу. 

8. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів 

виховання. 

9. Визначте умови оптимального вибору методу виховання. 

10. Проаналізуйте взаємообумовленість методів виховання. 

 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: 

"розумове виховання”, "науковий світогляд”, "світогляд”, "релігія”, 

"моральне виховання”, "етика”, "екологічне виховання”, "статеве виховання”, 

"шкільна дисципліна”, "свідома дисципліна”, "відповідальність”, "правове 



виховання”, "трудове виховання”, "спеціальна підготовка”, "економічне 

виховання”, "естетичне виховання”, "фізичне виховання”,"метод виховання”, 

"прийом виховання”, "фронтальна бесіда”, "індивідуальна бесіда”, "лекція”, 

"диспут”, "метод прикладу”, "педагогічна вимога”, "прохання”, "довір'я”, 

"схвалення”, "натяк”, "умова”, "недовір'я”, "осуд”, "погроза”, "вправи”, 

"привчання”, "доручення”, "змагання”, "заохочення”, "покарання”. 

 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 

"Фізкультурно-оздоровче виховання”. 

"Методи виховання в умовах формулювання відносин співтворчості”. 

 

ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

Концепцію національного виховання. Розділ 3. "Основні напрями 

національного виховання”. Розділ 4. "Система безперервного національного 

виховання”. 

 

 

Практичне заняття №10. 

ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

План. 

1. Позакласна та позашкільна виховна робота. 

2. Розмаїття масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи. 

3. Основні позашкільні установи, завдання і зміст їх роботи. 

4. Чому, на вашу думку, поширеною формою масової виховної роботи є 

читацька конференція? 

5. Доведіть, що ефективною формою організації виховання учнів є вечори 

запитань і відповідей. 

6. Доведіть важливість і необхідність використання у позакласній і 

позашкільній роботі педагогіки народного календаря. 

7. Планування роботи класного керівника. 

8. Виховання учнівського колективу: 

а) ознаки колективу, його структура і типи; 

б) динаміка і етапи розвитку колективу; 

в) органи колективу, їх функції, умови ефективності діяльності. 

9. Спільна виховна робота школи, сім'ї та громадськості. Церква. 

10. Дитячі та молодіжні організації. 

11. Визначте умови підвищення ефективності учнівського самоврядування. 

12.Проаналізуйте спостереження і враження власних шкільних років і зробіть 

висновок: що створювало авторитет вчителям, які користувалися повагою і 

навіть любов'ю учнів школи, де навчалися ви? 

 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: 



"позакласна робота”, "позашкільна робота”, "педагогіка народного 

календаря”,"колектив”, "система перспективних ліній”, "органи колективу”, 

"конформізм”, "гармонія”, "нонконформізм”, "сім'я”, "церква”. 

 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 

"Основні форми організації виховання”.  

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

"Державну національну програму "Освіта. Україна ХХІ ст.”.  

Розділ 5. "Позашкільне навчання і виховання”. 
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Модуль самостійної роботи: 

 

№ Назва теми Зміст завдань Форми 

звіту 

Термін 

звіту 

1 Педагогіка: 

становлення, 

сучасний стан. 

Підготувати реферат на одною із тем:  

а)Педагогіка як теоретична наука та 

мистецтво. 

б)Предмет педагогіки та важливі 

проблеми її дослідження. 

в) Розвиток і удосконалення методів 

дослідження в педагогіці. 

г) Соціально-економічні потреби 

суспільства в підготовці 

підростаючого покоління до життя як 

об’єктивна передумова необхідності 

виховання й розвитку педагогічної 

теорії.  

 

Реферат 18.09.09 

2 Педагогіка: 

становлення, 

сучасний стан. 

Скласти таблицю, записавши в 

неї імена, назви робіт видатних 

педагогів за зразком: 

 

І

мена 

Дат

и 

Тв

ори 

   

 

 

Таблиця 10.10.09 

3 Методологія та 

методи 

педагогічних 

досліджень. 

 

Розробити анкету для студентів за 

однією з перерахованих далі тем: 

-“Професійне самовиховання 

майбутнього вчителя”. 

-“Роль шкільної практики у 

професійній підготовці студента 

педагогічного навчального закладу”. 

- “Вибір професій” (для 

старшокласників). 

 

Анкета 24.10.09 

4 Методологія та 

методи 

педагогічних 

досліджень 

 

Розробити анкету для вивчення 

причин “відокремлення” деяких дітей 

від колективу класу (так званих 

“ізгоїв”). 

 

Анкета 17.11.09 

5 Методологія та 

методи 

педагогічних 

досліджень 

Скласти план роботи над власною 

науковою статтею, враховуючи 

методичні рекомендації, представлені 

у практичному блоці. 

План 

наукової 

статі 

21.11.09 



 

6 Проблема мети 

виховання в 

педагогіці 

Законспектувати роботу Г.Ващенка 

«Виховний ідеал» 

Конспект 12.01.10 

7 Педагогічний 

процес 

Вивчити досвід роботи Павлиської 

середньої школи (Сухомлинський 

В.О. “Серце віддаю дітям”). 

 

Конспект 18.02.10 

8 Розвиток, 

соціалізація та 

виховання 

особистості 

Підготувати реферат на одною з тем:  

а) Роль спадковості й середовища у 

формуванні особистості.  

б) Роль виховання у формуванні 

особистості. 

в) Проблема подолання 

важковихованості в сім’ї та школі. 

г) Якості, які повинен формувати в 

собі студент – майбутній учитель. 

д) Сутність та роль авторитету 

вчителя.  

е) Професійна етика та педагогічний 

такт вчителя. 

ж) Творчий пошук вчителя (про 

вчителів-новаторів). 

з) Народна мудрість про навчання й 

виховання. 

 

 

Реферат 10.03.10 

9 Розвиток, 

соціалізація та 

виховання 

особистості 

 

Проаналізувати народні уявлення про 

основні чинники формування 

особистості (Стельмахович М.Г.: 

“Українська народна педагогіка”). 

 

Конспект 

із 

аналізом 

24.04.10 

10 Педагог: 

професійна 

діяльність і 

особистість 

Законспектувати  працю 

Сухомлинського В.О. «Сто порад 

молодому вчителеві» 

Конспект 17.05.10 

11 Самовиховання 

та самоосвіта в 

системі 

підготовки 

майбутнього 

вчителя 

Підготувати огляд матеріалів 

передового педагогічного досвіду 

області (свого                 району, своєї 

спеціальності). 

Підготувати огляд публікацій з 

журналу “Рідна школа” (за останній 

рік), які висвітлюють діяльність та 

досвід кращих учителів України (за 

своєю спеціальністю). 

 

Творчій 

проект 

 

 

Творчій 

проект 

21.05.10 



 

 

                                               САМОСТІЙНА РОБОТА №1 

Завдання 1 

Назвіть учених, які зробили вагомий внесок у розвиток дидактики як 

науки: 

1) представники вітчизняної педагогічної думки: 

а) 

... 

2) представники зарубіжної теорії навчання: 

а) 

.... 

 

Завдання 2 

1. Який зміст ви вкладаєте в поняття “теорія навчання”, “теорія освіти”? 

Чи змінився зміст цих понять порівняно з минулим? 

2. Доведіть залежність рівня знань, умінь і навичок сучасних школярів 

від завдань науково-технічного прогресу. 

 

Завдання 3 

Які основні проблеми створення навчального плану мають дискусійний 

характер? Як вони розв’язуються протягом найближчих 20 років. 

 

Завдання 4 

Перерахуйте і поясніть зміст, принципи системи освіти, сформульовані 

у Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”). 

 

Завдання 5 

Які з наведених нижче визначень є правильним і чому: 

а) принцип навчання – це вихідні положення, що визначають діяльність 

вчителя і характер пізнавальної діяльності учнів; 

б) принцип навчання – це система найважливіших вимог, додержання 

яких забезпечує ефективне й якісне функціонування навчального процесу; 

в) принципи навчання – це норми дидактичної поведінки додержання 

яких дає змогу вчителю ознайомити учнів з основами систематичних знань 

про світ, розвивати їхні пізнавальні інтереси і здібності, формувати їхній 

світогляд, а також залучати до самоосвіти. 

 

Завдання 6 

Зробіть порівняльний аналіз основних методів навчання: 

Метод Сильні сторони Слабкі сторони 
Дидактичне 

значення 

 
1 2 3 4 

Виклад    

Бесіда    

Спостереження    



Демонстрація    

Вправа    

Робота з підручником     

Самостійна робота    

Лабораторна робота    

Моделювання    

Проблемний виклад    

Проблемні ситуації     

Програмування     

 

Завдання 7 

       Чому на вашу думку важливими є такі засоби навчання як слово вчителя, 

підручник та ТЗН. 

 

Завдання 8 

Ознайомтесь з методикою перевірки й оцінювання знань, умінь і 

навичок, розробленою Ш. О. Амонашвілі й В. Ф. Шаталовим. Порівняйте її з 

існуючими видами і формами перевірки й оцінювання знань учнів. Укажіть 

позитивні і негативні сторони існуючих методик. 

 

Завдання 9 

Дайте характеристику знахідкам передових учителів по вдосконаленню 

методики перевірки і оцінки успішності. 

 

Завдання 10 

Яким є Ваше ставлення до пропозиції про виключення “2” із системи 

оцінок? Яку систему оцінок запропонували б Ви? 

 

Завдання 11 

1. Проаналізуйте сильні і слабкі сторони так званого 

“безоцінкового” типу навчання (Ш. О. Амонашвілі): 

сторони 

сильні 

1. 

… 

слабкі 

1. 

… 

 

Завдання 12 

Складіть аргументований прогноз розвитку й удосконалення 

організаційних форм навчання до 2000 року з урахуванням засад педагогіки 

співробітництва. 

 



Завдання 13 

Ознайомтесь із шкільною програмою фізичного виховання. Як на вашу 

думку, в ній реалізуються принципи науковості, систематичності і 

доступності навчання? 

 

Завдання 14 

ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

Закон України “Про загальну середню освіту”. Статті 3, 5, 6, 7. 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА №2 

 

Завдання 1 

1. Виберіть найбільш вдале визначення. Аргументуйте свій вибір: 

         а) навчання – це цілеспрямована послідовна змінювана взаємодія 

викладача й учнів, в ході якої вирішується завдання освіти, виховання й 

загального розвитку тих, кого навчають (Ю. К. Бабанський); 

б) навчання – це цілісний обопільний процес педагогічної діяльності 

вчителя і навчально-виховної діяльності учня, спрямований на досягнення 

навчально-пізнавальних завдань (В. О. Онищук); 

в) процес навчання охоплює численні підпорядковані загальній меті 

пари актів викладання й учіння (дії вчителя й учня) і навіть їхні сукупності 

(дії вчителя – дії учня) (Ч. Куписевич); 

г) навчання – цілеспрямований процес..., що забезпечує підростаючому 

поколінню можливість засвоєння окремих сторін досвіду людства 

(С. П. Баранов). 

2. Чи є різниця у поняттях “процес навчання” і “навчальний процес”. 

 

Завдання 2 

І. У чому виявляється співвідношення пізнання й учіння:  

 

 

 

 

 

 

 

 

спільне 

1. 

... 

відмінне 

1. 

... 

ІІ. Які філософські вчення є методологічною основою процесу 

навчання в школі: 

спільне 

1. 

... 

відмінне 

1. 

... 

ІІІ. Як трактуються рушійні сили навчального процесу в педагогіці: 

спільне 

1. 

... 

відмінне 

1. 

... 

ІV. Які ознаки характеризують процес пізнання і процес навчання: 

спільне 

1. 

... 

відмінне 

1. 

... 

 



Завдання 3 

Які основні переваги й недоліки сучасних підручників ви можете 

назвати? 

 

Завдання 4 

Чи є кількість принципів навчання постійною, замкненою? 

Аргументуйте свою позицію. 

Завдання 5 

         Визначте роль комп’ютера у школі. Позитивні і негативні моменти 

роботи учнів з ЕОМ. 

Завдання 6 

Проаналізуйте в порівняльному плані різні підходи до класифікації 

методів навчання: 

– на основі зовнішніх форм їхнього вияву, 

– на основі їхньої внутрішньої психологічної суті, 

– на основі внутрішнього логічного шляху засвоєння знань учнями. 

Завдання 7 

Запропонуйте можливі класифікації видів дидактичного контролю. 

 

Завдання 8 

Чому на вашу думку у США надають великого значення інформуванню 

учнів про їх успіхи у навчанні 

 

Завдання 9 

Охарактеризуйте умовний поділ учнів відповідно до їх навчальних 

можливостей, на такі групи: 

 з дуже високими навчальними можливостями; 

 з високим рівнем навчальних можливостей; 

 із середніми навчальними можливостями; 

 з низькими навчальними можливостями. 

 

Завдання 10 

Проаналізуйте пояснювальну записку навчальної програми з трудового 

навчання учнів загальноосвітніх шкіл. Сформулюйте головні завдання, що 

стоять перед вашою навчальною дисципліною. 

Завдання 11 

На конкретних прикладах поясність сутність диференціації навчально-

виховного процесу у США. 

Завдання 12 

Охарактеризуйте неуспішність школярів. 

Завдання 13 

ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

Закон України “Про загальну середню освіту”. Стаття 13, 34. 



Завдання 14 

ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

Державну національну програму “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”). Розділи 

“Загальна середня освіта”, “Професійна освіта”. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №3 

Завдання 1 

         У сучасній педагогічній науці інтенсивно розробляються різні моделі 

навчання. Одна з них подається в книжці польського дослідника В. Оконя 

“Процес навчання”. В ній автор визначає такі ланки, або моменти 

викладання, вивчення: 

1) усвідомлення учнями навчальних цілей і завдань, постановка 

проблем, що формують в учнів інтерес до навчання, відповідний “внутрішній 

настрій”; 

2) ознайомлення учнів з новим матеріалом через використання 

відповідних наочних, технічних засобів і живого або писемного слова, чому з 

боку учнів відповідає певна практична діяльність, спостереження, збирання 

матеріалу для розв’язування проблем і засвоювання готових знань; 

3) керування процесами узагальнення і оволодіння учнями загальними 

поняттями і судженнями за допомогою відповідних розумових операцій; 

4) закріплення знань учнів; 

5) формування вмінь, навичок і звичок; 

6) встановлення зв’язку теорії з практикою; 

7) контроль та оцінка результатів навчання, в процесі учіння – 

самоконтроль. 

На підставі поданої моделі сформулюйте потрібні дії вчителя та учня в 

процесі навчання. Заповніть таблицю: 

Дії 

вчителя учня 

1. 

... 

1. 

... 

 

Завдання 2 

Охарактеризуйте елементи освіти визначені І.Я. Лернером 

 

Завдання 3 

Проаналізуйте пояснювальну записку навчальної програми з фізичного 

виховання учнів загальноосвітніх шкіл. Сформулюйте головні завдання, що 

стоять перед вашою навчальною дисципліною 

 

Завдання 4 

З метою встановлення зв’язків як окремих, так і узагальнених, як 

поодиноких, так і сукупних, учитель мови запропонував учням пізнавальне 

завдання: “Чому тим самим словом у таких сполученнях позначено різні 

ознаки: глуха людина, глухий сплеск води, глухий ліс”. 



З яких дидактичних принципів виходить учитель, пропонуючи на уроці 

пізнавальні завдання подібного типу? Як ви розумієте суть понять 

“системність знань”? Якими є шляхи досягнення систематичності знань 

школярів? 

 

Завдання 5 

Які, на вашу думку, є принципові утруднення, що заважають сучасній 

дидактиці сконструювати єдину класифікацію методів навчання. Ранжуйте їх 

за значущістю: 

1. 

... 

2. 

... 

 

Завдання 6 

Проаналізуйте методи навчання в зарубіжній теорії і практиці. 

Завдання 7 

Дайте характеристику змісту принципів навчання, а також умов 

застосування їх: 

Принцип Умови 

Наочності навчання 1. 

... 

Доступності навчання у його зв’язку з 

індивідуальними та віковими особливостями учнів 

1. 

... 

Активності, самостійності і свідомості навчання 1. 

... 

Систематичності навчання 1. 

... 

Зв’язку навчання з життям 1. 

... 

Емоційності навчання 1. 

... 

Індивідуалізації та диференціації навчання 1. 

... 

Науковості навчання 1. 

... 

 

Чи є кількість наведених у картці і принципів постійною, замкненою? 

Аргументуйте свою позицію. 

Завдання 8 

За яких умов оцінка стає ефективним засобом підвищення успішності. 

Завдання 9 

Ознайомтесь з методикою перевірки й оцінювання знань, умінь і 

навичок, розробленою Ш. О. Амонашвілі й В. Ф. Шаталовим. Порівняйте її з 

існуючими видами і формами перевірки й оцінювання знань учнів. Укажіть 

позитивні і негативні сторони існуючих методик. 



Завдання 10 

Чи вважаєте ви, що ставлення до оцінок у невстигаючих і відмінників є 

однаковим? Обґрунтуйте відповідь. 

 

Завдання 11 

На конкретних прикладах поясніть сутність диференціації навчально-

виховного процесу у США. 

 

Завдання 12 

Проаналізуйте пояснювальну записку навчальної програми з музичного 

виховання учнів загальноосвітніх шкіл. Як на вашу думку, в ній реалізуються 

принципи науковості, систематичності і доступності навчання? 

 

Завдання 13 

Складіть аргументований прогноз розвитку й удосконалення 

організаційних форм навчання до 2000 року з урахуванням засад педагогіки 

співробітництва. 

 

Завдання 14 

ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

Закон України “Про загальну середню освіту”. Статті 12, 14, 15, 16 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №4 

 

Завдання 1 

         Доведіть, що дидактика відноситься до методики, як теорія до практики 

і також як теорія до теорії 

Завдання 2 

         Змоделюйте схему шляху пізнання наукової істини. 

Завдання 3 

Розкрийте проблеми сучасної дидактики. 

Завдання 4 

Заповніть таблицю “Основні критерії і показники якості змісту освіти”: 

Критерії Показники 

1. 

... 

1. 

... 

 

Завдання 5 

Перерахуйте і поясніть зміст, принципи системи освіти, сформульовані 

у Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”). 

 

 Завдання 6 

На сторінках педагогічної газети в дискусії щодо загальнодоступності 

середньої освіти були висловлені різні думки. 



Дехто вважав, що педагоги міркували про загальнодоступність навчання 

ще з часів Я. А. Коменського, і цю тему вже вичерпано. 

Деякі автори листів пропонували повернутися ледь чи не до довоєнних 

програм, зокрема з точних наук, мотивуючи свою думку тим, що сучасний 

науковий рівень навчального матеріалу є непідсильним для школярів. 

Було висловлено й таку пропозицію: оскільки середню освіту дістають усі, 

треба зробити її легшою, простішою, адже не кожен поступатиме до вузу, а 

на підприємстві або в колгоспі особливі наукові мудрощі не потрібні. Той 

же, хто прагне поглиблених знань може відвідувати факультативи, 

займатися в різних гуртках тощо. 

Проаналізуйте висловлювання педагогів. Яким є ваш погляд на суть 

принципу доступності? Чи можна вважати доступність і науковість 

рівнозначними поняттями? В якій залежності перебувають поняття 

“доступність” і “перевантаження”? Чи є поняття “доступність” соціально й 

історично зумовленим? Якщо так, то що з цього випливає? 

 

 Завдання 7 

       Розмежуйте суть понять “методи навчання” і ”методи дидактичного 

дослідження”. 

Методи 

навчання дидактичного дослідження 

Спостереження 

Моделювання 

Інші 

Спостереження 

Моделювання 

Інші 

 

  Завдання 8 

       Визначте роль комп’ютера у школі. Позитивні і негативні моменти 

роботи учнів з ЕОМ. 

Завдання 9 

Обґрунтуйте і розмежуйте традиційні і сучасні форми дидактичного 

контролю: 

Традиційні Сучасні 

Методи 

Форми 

 

Завдання 10 

Чи не гальмують низькі оцінки розвиток особистості дітей? 

 

Завдання 11 

Класифікуйте основні причини суб’єктивного оцінювання педагогом 

знань, вмінь і навичок учнів. Як, на Вашу думку, можна цього уникнути? 

 

Завдання 12 

Проаналізуйте пояснювальну записку навчальної програми з 

образотворчого мистецтва учнів загальноосвітніх шкіл. Сформулюйте 

головні завдання, що стоять перед вашою навчальною дисципліною. 



 

Завдання 13 

Розкажіть про організацію навчання обдарованих учнів у США. 

 

Завдання 14 

         ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

Закон України “Про загальну середню освіту” Статті 30, 31, 32, 33. 

 

 Тематика індивідуально-дослідних завдань для студентів 

 

1. Виникнення і розвиток педагогіки як науки.  

2. Роль виховання в житті суспільства. 

3. Місце та роль початкової школи в системі безперервної освіти. 

4. Особливості навчально-виховного процесу в загальноосвітніх 

закладах “нового”     типу. 

5. Особливості застосування методів науково-педагогічного 

дослідження. 

6. Народна педагогіка про особистість, її розвиток, виховання і 

формування. 

7. Активність особистості у власному розвитку, вихованні, 

формуванні. 

8. Значення педагогічної професії в розвитку суспільства.  

9. Особистість учителя початкової школи. 

10. Народна педагогіка про досконалу людину.  

11. Виховний ідеал української народної педагогіки.  

12. Сенс знання вчителем вікових особливостей дітей. 

13. Формування особистості молодшого школяра. 
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КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ 

(Знайдіть правильні відповіді) 

1. Що таке педагогіка? 

а) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими 

частинами якої є освіта і навчання; 

б) наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості; 

в) цілеспрямований та організований процес формування особистості. 

2. Назвати основні педагогічні категорії. 

а) загальна педагогіка, вікова педагогіка, професійна педагогіка, спеціальна 

педагогіка, історія педагогіки, порівняльна педагогіка, галузеві педагогіки, соціальна 

педагогіка; 

б) навчання, виховання; 

в) виховання, освіта, навчання. 

3. Що є предметом педагогіки? 

а) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими 

частинами якої є освіта і навчання; 

б) процес виховання, навчання і розвитку особистості; 

в) процес засвоєння систематизованих знань і формування на їх основі світогляду, 

розвитку пізнавальних можливостей. 

4. Хто з учених вперше виділив педагогіку як науку? 

а) Френсіс Бекон; 

б) Джон Локк; 

в) Ян-Амос Коменський. 

5. Назвати розділи загальної педагогіки. 

а) дошкільна педагогіка, педагогіка загальноосвітньої школи; 

б) педагогіка професійно-технічної освіти, педагогіка вищої школи; 

в) основи педагогіки, теорія навчання та освіти, теорія виховання, теорія 

управління навчально-виховним процесом. 

6. Що таке метод? 

а) усвідомлене уявлення кінцевого результату певної діяльності; 

б) спосіб дослідження психолого-педагогічних процесів формування особистості, 

встановлення об'єктивної закономірності виховання і навчання; 

в) шлях досягнення поставленої мети. 

7. Які дисципліни складають систему педагогічних наук? 

а) загальна педагогіка, вікова педагогіка, професійна педагогіка, дефектологія, 

історія педагогіки, методики викладання окремих предметів, шкільна гігієна, порівняльна 

педагогіка, галузеві педагогіки, соціальна педагогіка; 

б) загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка, історія педагогіки, 

шкільна гігієна, порівняльна педагогіка, соціальна педагогіка; 

в) основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство. 

8. Що таке метод педагогічного спостереження? 

а) спосіб дослідження психолого-педагогічних процесів формування особистості, 

встановлення об'єктивної закономірності виховання і навчання; 

б) організоване дослідження педагогічного процесу в природних умовах; 

в) послідовність здійснюваних пізнавальних і перетворюючих дій, операцій та 

впливів, спрямованих на вирішення дослідницьких завдань. 

9. Назвати методи педагогічних досліджень. 

а) бесіда, диспут, дискусія, педагогічна вимога, виховна ситуація; 

б) педагогічне спостереження, бесіда, інтерв'ю, експеримент, вивчення продуктів 

діяльності, соціологічні методи, соціометричні методи, тестування; 

в) метод реєстрування, метод ранжування, метод моделювання. 

10. Обґрунтуйте поняття індивідуальність. 

а) несхожість на інших; 



б) рівень інтелектуального розвитку; 

в) сукупність зовнішніх та внутрішніх особливостей людини, що формують її 

своєрідність, відмінність від інших людей. 

11. Дати визначення поняття “особистість”. 

а) соціальне зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається 

замученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин; 

б) процес становлення людини, вдосконалення її фізичних та духовних сил під 

впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, серед яких 

найважливішими є цілеспрямоване виховання й навчання; 

в) людина як представник людської спільноти, соціуму. 

12. За спадковістю від батьків до дітей передаються: 

а) знання; 

б) уміння, навички, досвід; 

в) біологічні особливості одного з батьків. 

13. Які особливості характеризують людину як особистість? 

а) розумність, відповідальність, свобода, особиста гідність, індивідуальність; 

б) працьовитість, низька адаптація до темряви, пластичність, акуратність; 

в) відповідальність, емоційність, ідеали. 

14. У якій залежності перебуває суспільних, природний, історичний і 

онтогенетичний розвиток людини? 

а) зумовлений спадковістю; 

б) все взаємообумовлене; 

в) поза всякою залежністю. 

15. Дитиною здобуте переважно за спадковістю від батьків; 

а) людський мозок, його пластичність, людські задатки, риси темпераменту і 

характеру; 

б) людські задатки, тип нервової системи, розум; 

в) інтереси, органи чуття, задатки, тип вищої нервової діяльності. 

16. Назвати можливий термін вікової кризи. 

а) до 1 місяця; 

б) до 1 року; 

в) до 2 років. 

17. Назвати вікову періодизацію чеського педагога Яна Амоса Коменського. 

а) дитинство, отроцтво, змужнілість; 

б) немовлячий вік, переддошкільний, дошкільний, молодший шкільний вік, 

підлітковий, юнацький, старший юнацький вік, зрілість; 

в) дитинство, отроцтво, юність, змужнілість. 

18. Яка увага переважає в молодшому шкільному віці? 

а) довільна увага; 

б) мимовільна увага; 

в) мимовільна та довільна. 

19. Якими умовиводами швидше оволодівають молодші школярі? 

а) індуктивними та дедуктивними умовиводами; 

б) індуктивними умовиводами; 

в) дедуктивними умовиводами. 

20. Переддошкільний вік охоплює: 

а) 3-5 років; 

б) 3-6 років; 

в) 1-3 роки. 

21. Дати визначення поняття “темперамент”. 

а) психологічні риси, що відрізняють одну людину від іншої; 

б) індивідуально-типологічна характеристика людини, яка виражається в силі, 

напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її психічних процесів; 

в) природні особливості людини, які є передумовою для розвитку індивіда. 



22. Назвати ланки системи освіти в сучасній Україні. 

а) дошкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища 

освіта; 

б) початкова освіта, основна середня освіта, повна середня освіта; 

в) дошкільна освіта, загальна середня освіта, позашкільна освіта, професійно-

технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, аспірантура, докторантура, самоосвіта. 

23. Початкова школа – це навчальний заклад: 

а) І-ІІ ступеня; 

б) І ступеня; 

в) Ш ступеня. 

24. Що становлять собою гімназії, ліцеї, колегіуми?  

а) забезпечують поліфонічність школи і право дитини на реалізацію своїх освітніх 

інтересів шляхом диференціації навчально-виховного процесу; 

б) загальноосвітні навчальні заклади ІІ-Ш ступенів із поглибленим вивченням 

окремих предметів; 

в) загальноосвітні навчальні заклади з профільним навчанням і допрофесійною 

підготовкою. 

25. Назвати компоненти державного стандарту: 

а) державний компонент, освітньо-кваліфікаційний компонент, зміст освіти; 

б) державний, галузевий, компонент навчального закладу; 

в) освітньо-професійна програма, зміст освіти, компонент навчального закладу. 

26. Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено: 

а) три рівні акредитації; 

б) п'ять рівнів акредитації; 

в) чотири рівні акредитації. 

27. Якого рівня акредитації коледж? 

а) І рівня; 

б) П рівня; 

в) Ш рівня. 

28. Що таке загальноосвітня школа-інтернат? 

а) загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують корекції фізичного 

та (або) розумового розвитку; 

б) загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов 

виховання; 

в) загальноосвітній навчальний заклад із частковим або повним державним 

утриманням дітей, які потребують соціальної допомоги. 

29. Загальноосвітній навчальний заклад III ступеня філософсько-філологічного та 

культурно-естетичного профілю – це: 

а) гімназія; 

б) ліцей; 

в) колегіум. 

30. Коли прийнято Закон України “Про загальну середню освіту”? 

а) 13 травня 1993 р.; 

б) 13 травня 1999 р.; 

в) 13 травня 2000 р. 
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