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ЗМІСТ  
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ДИДАКТИКА» 

 

 Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності. 
 

 Навчальна програма дисципліни. 
 

 Робоча навчальна програма дисципліни. 
 

 Програма   навчальної,   технологічної   і   професійної  
практик(не передбачено навчальним планом). 

 
 Засоби діагностики навчальних досягнень студентів. 

 
 Навчальні наочні посібники, технічні засоби навчання тощо. 

 
 Конспект лекцій з дисципліни. 

 
 Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт, тестові 

контрольні роботи (які завантажені на освітній простір). 
 

 Інструктивно-методичні  матеріали  до  семінарських,  
Практичних і лабораторних занять. 

 
10.Завдання на курсові та дипломні проекти (не передбачено 

навчальним планом).  
11.Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять.  
12.Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети, тести для 

підсумкового контролю (що завантажені на освітній простір).  
13.Методичні рекомендації та розробки викладача. 
14.Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів.  
15.Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми  
навчання. 

16.Інші матеріали. 
 
 
 
 

 

  



Профіль освітньої програми зі спеціальності 013 «Початкова освіта» 

 

1 Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського, Факультет педагогічної та 

соціальної освіти, кафедра початкової освіти 

Ступінь вищої освіти Перший  рівень вищої освіти, вчитель початкової 

школи, бакалавр початкової школи 

Офіційна назва освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма зі спеціальності 

013 Початкова освіта . 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТСТ, 

термін навчання – 4 роки 

Наявність акредитації Програма впроваджується  

Цикл/рівень HPK України – 6 рівень, FQ-EHEА – перший цикл, QF-

LLL – 6 рівень 

Передумови Наявність загальної середньої освіти та/або ступеня 

молодший бакалавр 

Мови викладання Програма викладається українською мовою, а також 

за потреби – англійською мовою. 

Термін дії освітньої 

програми 

Програма впроваджується у 2021 році та діє до введення 

нових станлартів вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

 

2 Мета програми 

 Загальною метою програми є підготовка випускників, 

здатних до 

здійснення педагогічної, навчально-виховної, науково-

методичної, організаційно-управлінської діяльності в 

навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. 

Мета 1. Задоволення потреб особистості в 

інтелектуальному, культурному і моральному розвитку 

шляхом отримання вищої освіти з напряму підготовки 

«Початкова освіта». 

Мета 2. Організація базової бакалаврської підготовки, 

що дозволяє всім випускникам спеціальності 

«Початкова освіта» продовжити свою освіту як з метою 

отримання диплома магістра, так і з метою подальшого 

самовдосконалення. 

Мета 3. Задоволення потреб суспільства у кваліфікованих 

кадрах шляхом підготовки фахівців у галузі знань 

«Педагогічна освіта» напряму підготовки «Початкова 

освіта». 

3 Характеристика програми 

Предметна галузь, напрям «Педагогічна освіта», «Початкова освіта». 



Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Вчитель початкової школи. 

Ключові слова: початкова освіта, Державний стандарт 

початкової загальної освіти, Концепція «Нова школа», 

вчитель початкової школи. 

Орієнтація програми Програма ґрунтується на загальновідомих наукових та 

практичних результатах із врахуванням нинішнього 

стану початкової освіти, орієнтує на актуальні 

спеціальності та спеціалізації, в рамках яких можлива 

подальша професійна кар`єра (у т.ч. – практичного 

психолога 

або вихователя дошкільної освіти). 

Особливості програми Програма також викладається англійською мовою. 

4 Придатність випускників до працевлаштування та продовження освіти 

Придатність до 

працевлаштування 
 Навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації; 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів, дошкільні навчальні заклади (ДНЗ); 

 обласні, міські та районні центри соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді; 

 Департаменти праці та соціального захисту населення; 

  психологічні служби; 

 Благодійні фонди; 

 позашкільні заклади освіти. 

Подальше навчання Магістерські програми в педагогічній освіті, міждисциплінарні 

програми, близькі до педагогічної освіти. 

5 Викладання та оцінювання 

 

Викладання та 

навчання 

Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття; 

самостійна та індивідуальна робота; студентсько-центроване 

навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання; 

навчальна та виробнича практики, курсові роботи; тренінги, 

вебінари, консультації із викладачами. 

Система 

оцінювання 

Письмові та усні екзамени, проекти та презентації, поточний 

кредитний та кредитно-модульний контроль, підсумкова 

атестація (випускові екзамени) або захист бакалаврської 

роботи (за вибором). 

6 Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у професійно-педагогічній діяльності початкової 

освіти, що передбачають застосування теоретичних положень і методів педагогіки, 

психології та окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальноп

редметні: 

ЗК-1. Здатність діяти відповідально та свідомо на засадах поваги до 

прав і свобод людини й громадянина; реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства; усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства та необхідність його сталого 

розвитку (громадянська компетентність). 

ЗК-2. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, 

спілкування із представниками інших професійних груп 

різного рівня (соціальна компетентність). 

ЗК-3.  
 

Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну 

культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; 



здатність до вираження національної культурної ідентичності, 

творчого самовираження (культурна компетентність). 

ЗК-5. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання 

проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька 

компетентність). 

ІІ. Фахові:  

 
ФК-1. Предметна компетентність. Здатність до застосування знань, 

умінь і навичок із циклу професійно-наукових дисциплін, що є 

теоретичною основою побудови змісту освітніх галузей 

Держстандарту початкової освіти. 

ФК – 

5. 

Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність 

актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, 

вміння, настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, 

здобутий досвід комунікативної діяльності, а також 

індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного 

здійснення в конкретних умовах педагогічної комунікативної 

діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами.  

ФК –

5.2. 

Вербально-логічна. Здатність педагога володіти доцільними 

формами вербального професійного спілкування в колективі, 

сприймати, осмислювати й відтворювати зміст і основну думку 

усних і письмових висловлювань, коригувати власне й чуже 

мовлення; здатність опрацьовувати, групувати навчальну 

інформацію, адекватно усвідомлювати комунікативний сенс 

повідомлень, запам’ятовувати й у разі необхідності 

актуалізовувати в пам’яті професійні знання, фактичні дані, 

навчальну інформацію.  

ФК – 

5.3. 

Інтерактивна. Здатність педагога організовувати ефективну 

спільну навчально-виховну діяльність і педагогічне спілкування; 

здатність співпрацювати для досягнення поставленої мети, 

знаходячи при цьому шляхи взаємодії зі всіма суб’єктами 

навчально-виховного середовища.  

ФК – 

5.4. 

Соціально-комунікативна. Здатність учителя в будь-якій 

педагогічній ситуації орієнтуватися на всіх учасників навчально-

виховного середовища, приймати правильні рішення і, як 

наслідок, досягати поставленої мети навчання й виховання.  

 ФК – 

5.6. 

Предметно-змістова. Володіння змістовим аспектом 

комунікації, термінологією, мовленнєвими конструкціями, що 

притаманні всім предметам, визначеним навчальним планом 

початкової школи та здатність до розв’язання певного кола питань 

у конкретній ситуації педагогічної діяльності вчителя початкових 

класів. 

 



 



 



 



Анотація 

Робоча програма нормативної дисципліни «Педагогіка (загальна та історія 

педагогіки, дидактика початкової освіти)» розроблена кафедрою початкової освіти на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до освітньої 

галузі знань: 01 Освіта фахівців спеціальності 013 Початкова освіта.  

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до 

освітньо-кваліфікаційної характеристики, вивчення навчального матеріалу дисципліни, 

необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 

Опрацювання запропонованого курсу передбачає опанування системи знань про 

загально-методологічні основи педагогіки; теорію і практику процесу виховання; 

основи корекційної педагогіки; управління в освітніх навчальних закладах; дидактику 

як теорію освіти і навчання; набути необхідних загальних педагогічних вмінь та 

навичок фахівця-організатора навчально-виховного процесу в освітньому закладі, що 

сприятиме формуванню необхідної ефективної, діяльності. 

Ключові слова: педагогіка, предмет вивчення педагогіки, категорія, дидактика, 

методи, принципи, виховання, освіта, навчання, розвиток, методологічні основи 

педагогіки, структура педагогічної науки, міжпредметні зв’язки, методологія 

педагогічних досліджень. 

 

Abstract. 

The working program of the normative discipline «Pedagogy (general and history of 

pedagogy, didactics of primary education)» was developed by the Department of Primary 

Education on the basis of educational-professional program of bachelors in accordance with 

the educational field of knowledge: 01 Education of specialists in specialty 013 Primary 

education. 

The program identifies general knowledge that requires student involvement in 

accordance with the educational and qualification characteristics, the study of educational 

material of the discipline, the need for methodological support, storage and technology for 

assessing student achievement. 

Elaboration of the proposed course involves mastering the system of knowledge about the 

general methodological foundations of pedagogy; theory and practice of the process of 

education; basics of correctional pedagogy; management in educational institutions; didactics 

as a theory of education and training; to acquire the necessary general pedagogical skills and 

abilities of the specialist-organizer of the educational process in the educational institution, 

which will contribute to the formation of the necessary effective activities. 

 

Keywords: pedagogy, subject of pedagogy study, category, didactics, methods, 

principles, upbringing, education, training, development, methodological bases of pedagogy, 

structure of pedagogical science, interdisciplinary connections, methodology of pedagogical 

researches. 

 

  



Робоча програма нормативної дисципліни «Педагогіка (загальна та історія 

педагогіки, дидактика початкової освіти)» розроблена кафедрою початкової освіти на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до освітньої 

галузі знань: 01 Освіта фахівців спеціальності 013 Початкова освіта.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є загальні основи педагогіки та 

історія педагогіки, методи науково-педагогічного дослідження, педагогічна діяльність 

та майстерність вчителя, дидактики. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні 

та за кордоном. 

Міждисциплінарні зв’язки: знаходять своє відображення в завданнях, змісті, 

методах, формах та засобах навчання. Але особливо це стосується змісту навчального 

курсу, який вимагає знання з філософії, соціології, загальної психології (мислення, 

увага, уява та ін.), вікової психології, ОПМ,  та історії педагогіки, історії України, з 

історією Західної Європи, культурологією, історією мистецтв, літературою. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та історія 

педагогіки, дидактика початкової освіти)» є формування у студентів уявлення про 

предмет, мету і завдання педагогіки та історії педагогіки, про методи науково-

педагогічного дослідження, про сутність педагогічної діяльності і майстерності вчителя 

та її значення для навчання і виховання дітей; підготовка майбутніх вчителів 

початкової школи до проектування навчального процесу, забезпечення умов 

застосування студентами знань при плануванні власної педагогічної діяльності в 

закладах освіти та у міжособистісних взаєминах з оточуючими.  

Завдання: 

 ознайомити з основними категоріями педагогіки, її предметом дослідження; 

 виробити практичні вміння і навички використання методів науково-

педагогічного дослідження під час написання рефератів, статей, курсових та 

магістерських робіт; 

 ознайомити студентів з особливостями розвитку, формування і виховання 

особистості школяра, з віковими особливостями дітей; 

 навчити студентів використовувати навчальний матеріал у конкретних умовах 

педагогічної ситуації, спираючись на засвоєні теоретичні положення; 

підготувати до свідомого оволодіння дидактичними уміннями та технологіями; 

залучати до діяльності творчого характеру (виступу, доповіді, плану дії тощо); 

 ознайомити з історію становлення виховання та освіти на різних історичних 

етапах на Україні та в Східній і Західній педагогічній думці; зміст основних 

державних документів; історію виховання і педагогіки рідного народу; 

педагогічну діяльність і погляди видатних просвітителів, освітніх діячів, учених;  

 усвідомлювати взаємовплив народної та наукової педагогіки, джерела історії 

педагогіки, зв’язок історії педагогіки з іншими науками; 

 навчити студентів працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну 

літературу, оперувати поняттями педагогіки, розкривати гуманістичні та 

демократичні засади розвитку національної школи і педагогіки за роки різних 

епох розвитку української держави, застосовувати ідеї та засоби різний 

концепцій; співвідносити історичний досвід виховання з потребами сучасної 

освіти. 

 розвиток у майбутніх спеціалістів педагогічного мислення, здатності до 

аналітичного розуміння педагогічної діяльності, навчання їх творчим підходам 

до визначення педагогічних дій у нестандартних педагогічних ситуаціях. 

 

Навчальна дисципліна складається з 12 кредитів. 

 



Очікувані результати навчання: 

Програмні результати навчання:  
ПРН – 1. Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН – 2. Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби 

початкової освіти, суть процесів навчання, виховання та розвитку учнів 

молодших школярів на уроках й у позаурочній діяльності. 

ПРН – 4. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, у тому 

числі – сучасні освітні технології. 

ПРН – 6. Знати зміст нормативних документів, що регламентують початкову 

освіту: Державний стандарт початкової освіти, освітні (типові й нетипові) 

програми, вимоги Концепції Нової української школи. 

ПРН – 16. Здатність до навчання упродовж життя й подальшого удосконалення 

власної професійно-педагогічної кваліфікації. 

ПРН – 17. Готовність аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтацій. 

І. Загальнопредметні:  

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у професійно-педагогічній діяльності початкової 

освіти, що передбачають застосування теоретичних положень і методів педагогіки, 

психології та окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК-1. Здатність діяти відповідально та свідомо на засадах поваги до прав і свобод 

людини й громадянина; реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого 

розвитку (громадянська компетентність). 

ЗК-2. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування із 

представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна 

компетентність). 

ЗК-3. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, 

багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження 

національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна 

компетентність). 

ЗК-5. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність). 

ІІ. Фахові:  

СК-1. Предметна компетентність. Здатність до застосування знань, умінь і 

навичок із циклу професійно-наукових дисциплін, що є теоретичною основою 

побудови змісту освітніх галузей Держстандарту початкової освіти. 

ФК – 5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність 

актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, 

настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід 

комунікативної діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості 

задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної комунікативної 

діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами.  

ФК –5.2. Вербально-логічна. Здатність педагога володіти доцільними формами 

вербального професійного спілкування в колективі, сприймати, осмислювати й 

відтворювати зміст і основну думку усних і письмових висловлювань, коригувати 

власне й чуже мовлення; здатність опрацьовувати, групувати навчальну 

інформацію, адекватно усвідомлювати комунікативний сенс повідомлень, 

запам’ятовувати й у разі необхідності актуалізовувати в пам’яті професійні знання, 

фактичні дані, навчальну інформацію.  



ФК – 5.3. Інтерактивна. Здатність педагога організовувати ефективну спільну 

навчально-виховну діяльність і педагогічне спілкування; здатність співпрацювати 

для досягнення поставленої мети, знаходячи при цьому шляхи взаємодії зі всіма 

суб’єктами навчально-виховного середовища.  

ФК – 5.4. Соціально-комунікативна. Здатність учителя в будь-якій педагогічній 

ситуації орієнтуватися на всіх учасників навчально-виховного середовища, 

приймати правильні рішення і, як наслідок, досягати поставленої мети навчання й 

виховання.  

ФК – 5.6. Предметно-змістова. Володіння змістовим аспектом комунікації, 

термінологією, мовленнєвими конструкціями, що притаманні всім предметам, 

визначеним навчальним планом початкової школи та здатність до розв’язання 

певного кола питань у конкретній ситуації педагогічної діяльності вчителя 

початкових класів. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 360 годин / 12 кредитів ECTS. 

КРЕДИТ 1. ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІКИ, ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

КУРСУ. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Тема 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. 

Педагогіка як наука її завдання, основні педагогічні категорії: освіта, навчання, 

виховання. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

Характеристика складових народної педагогіки. Козацька педагогіка, її основні 

завдання, зміст. Розвиток Духовної педагогіки. Погляди християнських теологів, 

філософів та церковних діячів щодо навчання і виховання (Квінт Септимій Флоренс 

Тертулліан (прибл. 160—222), Августин (Блаженний) Аврелій, Фома Аквінський 

(1225— 1274), Ян Амос Коменський (1592— 1670).) Світська педагогіка про цілі, зміст 

і правила виховної діяльності. 

Тема 2. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження –  емпіричних:  

а) вивчення педагогічної літератури, документів та результатів діяльності; б) 

спостереження;  

в) опитування (інтерв’ювання, анкетування, бесіда); г) оцінювання (рейтинг, 

консиліум); д) вивчення i узагальнення педагогічного досвіду; е) діагностика 

(тестування, шкалування); ж) педагогічний експеримент (природний, моделюючий, 

лабораторний). Характеристика методів науково-педагогічного дослідження – 

теоретичних: а) теоретичний аналіз та синтез; б) узагальнення, класифікація, 

порівняння; в) моделювання.  

Науково-дослідницька робота студентів як обов’язковий елемент системи 

підготовки в університеті. Основні завдання і форми науково-дослідної роботи у ВНЗ. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. Вимоги до написання 

реферату. Тези доповіді та наукова стаття. Підготовка магістерської роботи як 

кваліфікаційного дослідження 

 

КРЕДИТ 2. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО 

ШКОЛЯРА. 

Тема 3. Розвиток і формування особистості молодшого школяра. 

Спадковість і розвиток особистості. 

Основні поняття проблеми: «людина», «особистість», «індивідуальність», 

«розвиток», «виховання», «формування особистості». Роль спадковості у розвитку і 

формуванні особистості. Роль середовища у розвитку і формуванні особистості. 

Особливості розвитку молодших школярів, які необхідно враховувати: в процесі 



пізнавальної діяльності; в спілкуванні. Роль діяльності та спілкування в формуванні 

особистості. Провідні види діяльності учнів. 

Тема 4. Становлення особистості у процесі соціалізації. Вікові етапи в 

розвитку особистості школяра, їх характеристика. 

Виховання, як педагогічний процес індивідуального становлення особистості. 

Дитина як суб’єкт виховання. Взаємозв’язок процесів виховання й розвитку. Вікові 

етапи в розвитку особистості школярів, їх характеристика. Видатні педагоги про вікову 

періодизацію: Арістотель, Ян Амос Коменський, Жан-Жак Руссо, та ін. Акселерація. 

Аналіз сучасних теорій розвитку особистості. Врахування закономірностей вікового та 

індивідуального розвитку дітей в процесі навчання та виховання молодших школярів. 

 

КРЕДИТ 3. МЕТА ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ. 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ. 

Тема 5. Мета виховання в історії педагогіки. 

Значення мети для педагогічної теорії та практики. Історичний та класовий 

характер мети виховання. Структурні компоненти всебічного розвитку особистості, їх 

взаємозв’язок. Комплексний підхід до виховання, як умова забезпечення всебічного 

розвитку особистості. 

Тема 6. Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя. 

Поняття педагогічної діяльності. Основні компоненти педагогічної діяльності. 

Функції педагогічної діяльності вчителя. Поняття педагогічної майстерності, її основні 

компоненти.  Поняття гуманістичної спрямованості. Роль основних складових 

педагогічної компетентності для майстерності вчителя. Характеристика основних 

педагогічних здібностей вчителя. Педагогічна ситуація і педагогічна задача. 

Майстерність педагогічного спілкування. Техніка мовлення вчителя. 

 

КРЕДИТ 4. ВИНИКНЕННЯ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ У 

ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ЗА ЧАСІВ ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 

Тема 7. Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві. Сім’я 

українців з найдавніших часів до сучасності. 

Виникнення виховання як суспільного явища. Теорії про походження виховання: 

біологізаторська,психологічна, релігійна, трудова, соціологізаторська. Виховання у 

первісному суспільстві: вікові i статеві відмінності у вихованні дітей; поява перших в 

історії закладів для життя i виховання підростаючих людей – будинки молоді. Функції 

та характерні риси української родини. Сім’я та родинне виховання у найдавніші часи 

на Україні. 

Тема 8. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 

Виховання і школа в Стародавній Греції:   Спартанська система виховання; 

Афінська система виховання.  Виховання і школа в Стародавньому Римі.  Педагогічні  

погляди  грецьких  і римських філософів:  Платона, Сократа, Арістотеля, Демокріта, 

Квінтіліана. 

 

КРЕДИТ 5. ВИХОВАННЯ, ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В 

УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (9-13 СТ.), ТА В ЕПОХУ 

УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ (16-I ПОЛ. 18 СТ). 

Тема 9. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів Київської 

Русі (9-13 століття). 

Соціальні умови становлення писемності східних слов’ян.  Виникнення перших 

шкіл у Київській Русі (Школи грамоти та «книжного вчення», Монастирські школи): 

зміст та організація навчання. Кормильство – як форма домашнього виховання дітей 

феодальної знаті.  Педагогічна думка Київської Русі. Твори перекладні: «Пчела», 

«Златоуст», «Златоструй», «Ізборнік» Святослава 1073 р., «Ізборнік» Святослава 1076 р. 



і ін. Твори оригінальні (вітчизняного походження):  «Слово про закон і благодать» 

Ілларіона, «Слово деякого калугера про читання книг» Іоанна, «Повість временних літ» 

Нестора, «Повчання дітям» Володимира Мономаха і ін. 

Тема 10. Становлення і розвиток національної системи виховання та освіти 

в епоху Українського Відродження (16 – I пол. 18 століття). 

Загальна характеристика культури й освіти українського Відродження. Система 

освіти на Україні в період Відродження: а) елементарна освіта; б) середня освіта; в) 

вища освіта. Виникнення братських шкіл. Вищі заклади освіти в Україні: Львівський 

університет, Острозька школа-академія; Києво-Могилянська академія. Діяльність 

козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні та ін.). Система виховання лицаря-

козака. Діяльність січових і козацьких шкіл на Україні. Козацька читанка. Козацька 

педагогіка (ступені козацького виховання: фізичне, психофізичне, моральне, трудове, 

військово - спортивне виховання молоді). 

КРЕДИТ 6. ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Я.А.КОМЕНСЬКОГО ТА К.Д.УШИНСЬКОГО 

Тема 11. Педагогічна система Я.А. Коменського – засновника педагогічної 

науки та реформатора школи. 

Життєвий шлях Я.А.Коменського. Формування й основні риси світогляду 

Я. А. Коменського. Вчення Я.А.Коменського про школу. Організація навчання.  

Обгрунтування класно-урочної системи навчання. Дидактичні погляди 

Я.А.Коменського. Педагогічні  ідеї Я.А.Коменського. «Велика дидактика» – основа 

теорії і практики виховання та навчання. Роль вчителя і вимоги до нього в педагогічної 

спадщини Я.А.Коменського.  Значення педагогічної спадщини Я.А.Коменського для 

сучасної школи 

Тема 12. Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський. 

Життя, педагогічна діяльність і умови формування світогляду К. Д. Ушинського. 

К. Д. Ушинський про педагогіку (в вужчому і ширшому розумінні цього поняття) то як 

науку і мистецтво виховання. Розробка К. Д. Ушинським принципу народності 

виховання і національної системи виховання. К. Д. Ушинський про застосування в 

навчанні і вихованні народної педагогіки. Дидактичні погляди К. Д. Ушинського. 

Вимоги до вчителя. К. Д. Ушинський про моральне і трудове виховання. Вплив 

К. Д. Ушинського на розвиток школи і педагогіки інших народів. 

 

КРЕДИТ 7. ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД. 

Тема 13. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. Педагогічна 

теорія та практика А.С. Макаренка. 

Система народної освіти  України в 20–30 роки, особливості розвитку її ланок, 

суперечності цього процесу. Основні віхи життя і педагогічної діяльності 

А.С.Макаренка. Теорія та практика А.С.Макаренка у формуванні учнівського 

колективу. А.С.Макаренко про поєднання навчання з трудовим вихованням. 

Неоднозначність сучасної оцінки педагогічної спадщини А.С.Макаренка. 

Тема 14. Основні ідеї радянської педагогіки (40-80рр. ХХ ст.). Видатний 

український педагог В.О. Сухомлинський. 

Освіта і педагогіка в Україні в повоєнні роки (40-55-ті). Освіта, виховання і 

педагогіка в Україні в 50-80-х роках. Життя і педагогічна діяльність 

В.О.Сухомлинського. Питання морального, трудового і естетичного виховання учнів в 

теорії і практиці В.О.Сухомлинського. Проблеми виховання громадянина. 

 

КРЕДИТ 8. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИДАКТИКИ 

Тема 15. Дидактика як галузь педагогіки. 



Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки. Зв’язок 

дидактики з іншими науками. Завдання сучасної дидактики початкового навчання. 

Види і методи дидактичних досліджень. 

Тема 16. Особливості змісту початкової освіти. Характеристика Державного 

стандарту початкової освіти. 

Поняття про зміст освіти. Реформування змісту початкової освіти. Зміна 

Державного стандарту початкової освіти в умовах Нової української школи. Навчальні 

плани і програми для початкових шкіл. Підручники для початкової школи. 

 

КРЕДИТ 9. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Тема 17. Сутність та структура процесу навчання у початковій школі. 

Сутність процесу навчання. Принципи і правила навчання. Етапи навчального 

процесу. Організація диференційованого навчання. Мотивація учіння молодших 

школярів. Гуманізація навчального спілкування. Організація навчального 

співробітництва. Емоційність процесу навчання. Формування в молодших школярів 

уміння вчитися як ключової компетентності. 

Тема 18. Принципи навчання 

Номенклатура принципів навчання та їх реалізація. Системний підхід до 

реалізації принципів навчання. Особливості реалізації принципів  навчання у практиці 

сучасної початкової школи. Правила навчання. 

 

КРЕДИТ 10. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ 

ШКОЛІ 

Тема 19. Характеристика методів та засобів навчання у початковій школі. 

Сутність і функції методів навчання. Класифікація методів навчання. Методи 

усного викладу навчального матеріалу. Наочні методи навчання. Практичні методи 

навчання. Дидактичні ігри. Самостійна робота учнів як метод навчання. Формування в 

молодших учнів досвіду пошукової діяльності. Вибір і поєднання методів навчання. 

 

КРЕДИТ 11. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.  

Тема 20. Форми організації процесу навчання у початковій школі. 

З історії розвитку організаційних форм навчання у початковій школі. 

Визначення цілей уроків. Добір змісту й методичного забезпечення уроку. 

Багатоваріантність структури уроків. Дидактичні особливості уроків для учнів 

шестирічного віку. Дидактичні особливості інтегрованих уроків. 

Тема 21. Структура комбінованого уроку в початковій школі. 

Методика проведення комбінованого уроку, критерії ефективності 

комбінованого уроку. Рефлексивний висновок підсумкового етапу уроку. Нетрадиційні 

форми навчання у ПШ. 

КРЕДИТ 12. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.  

Тема 22. Інтерактивні технології навчання учнів початкової школи 

Поняття «технологія» і «навчальна технологія». Методики реалізації технологій. 

Методики проведення інтерактивних вправ. 

Тема 23. Ігрові технології навчання молодших школярів 

Виникнення гри. Теорії гри. Гра як метод навчання. Значення педагогічної гри. 

Функції гри. 
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4.Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен.  

 

5.Засоби діагности успішності навчання: 
Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни 

здійснюється на основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю 

знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, 

самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка розуміння й засвоєння програмового матеріалу, уміння самостійно 

опрацьовувати тексти, написання і захист реферативних робіт, створення 

мультимедійних презентацій, здатності публічно чи письмово представляти певний 

матеріал. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. Тестування, міні контрольні роботи, модульні контрольні 

роботи, мультимедійні презентацій, творчі роботи, диспути, виступи, конференція. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності 

балів).  

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний).  

● Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 ● Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн формі за 

погодженням із викладачем. 

  

http://www.uazakon.com/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://pidruchniki.com/.../pedagogika/osnovni_etapi_rozvitku_pedagogiki
http://www.mon.gov.ua/


 



 



Анотація 

Робоча програма нормативної дисципліни «Педагогіка (загальна та історія 

педагогіки, дидактика початкової освіти)» розроблена кафедрою початкової освіти на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до освітньої 

галузі знань: 01 Освіта фахівців спеціальності 013 Початкова освіта.  

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до 

освітньо-кваліфікаційної характеристики, вивчення навчального матеріалу дисципліни, 

необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 

Опрацювання запропонованого курсу передбачає опанування системи знань про 

загально-методологічні основи педагогіки; теорію і практику процесу виховання; 

основи корекційної педагогіки; управління в освітніх навчальних закладах; дидактику 

як теорію освіти і навчання; набути необхідних загальних педагогічних вмінь та 

навичок фахівця-організатора навчально-виховного процесу в освітньому закладі, що 

сприятиме формуванню необхідної ефективної, діяльності. 

Ключові слова: педагогіка, предмет вивчення педагогіки, категорія, дидактика, 

методи, принципи, виховання, освіта, навчання, розвиток, методологічні основи 

педагогіки, структура педагогічної науки, міжпредметні зв’язки, методологія 

педагогічних досліджень. 

 

Abstract. 

The working program of the normative discipline «Pedagogy (general and history of 

pedagogy, didactics of primary education)» was developed by the Department of Primary 

Education on the basis of educational-professional program of bachelors in accordance with 

the educational field of knowledge: 01 Education of specialists in specialty 013 Primary 

education. 

The program identifies general knowledge that requires student involvement in 

accordance with the educational and qualification characteristics, the study of educational 

material of the discipline, the need for methodological support, storage and technology for 

assessing student achievement. 

Elaboration of the proposed course involves mastering the system of knowledge about the 

general methodological foundations of pedagogy; theory and practice of the process of 

education; basics of correctional pedagogy; management in educational institutions; didactics 

as a theory of education and training; to acquire the necessary general pedagogical skills and 

abilities of the specialist-organizer of the educational process in the educational institution, 

which will contribute to the formation of the necessary effective activities. 

 

Keywords: pedagogy, subject of pedagogy study, category, didactics, methods, 

principles, upbringing, education, training, development, methodological bases of pedagogy, 

structure of pedagogical science, interdisciplinary connections, methodology of pedagogical 

researches. 

 



Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 12 
Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка Нормативна 

Загальна кількість 

годин – 360 

Спеціальність 

013  Початкова освіта 

 

Рік підготовки: 

1-й, 2-й 

Семестр 

1-й, 2-й, 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

1 сем. – 1,3 

2 сем. – 3,3 

2 сем. – 3,3 

 

 

Ступінь 

Бакалавра 

40 год. 

Практичні, семінарські 

80 год. 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

240 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 360 год: 120 год –  

аудиторні заняття,  240 год – самостійна робота (33%/67%). 

. 

 

 

 

 

 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка (загальна та історія 

педагогіки, дидактика початкової освіти)» є формування у студентів уявлення про 

предмет, мету і завдання педагогіки та історії педагогіки, про методи науково-

педагогічного дослідження, про сутність педагогічної діяльності і майстерності вчителя 

та її значення для навчання і виховання дітей; підготовка майбутніх вчителів 

початкової школи до проектування навчального процесу, забезпечення умов 

застосування студентами знань при плануванні власної педагогічної діяльності в 

закладах освіти та у міжособистісних взаєминах з оточуючими.  

Завдання: 

 ознайомити з основними категоріями педагогіки, її предметом дослідження; 

 виробити практичні вміння і навички використання методів науково-

педагогічного дослідження під час написання рефератів, статей, курсових та 

магістерських робіт; 

 ознайомити студентів з особливостями розвитку, формування і виховання 

особистості школяра, з віковими особливостями дітей; 

 навчити студентів використовувати навчальний матеріал у конкретних умовах 

педагогічної ситуації, спираючись на засвоєні теоретичні положення; 

підготувати до свідомого оволодіння дидактичними уміннями та технологіями; 

залучати до діяльності творчого характеру (виступу, доповіді, плану дії тощо); 

 ознайомити з історію становлення виховання та освіти на різних історичних 

етапах на Україні та в Східній і Західній педагогічній думці; зміст основних 

державних документів; історію виховання і педагогіки рідного народу; 

педагогічну діяльність і погляди видатних просвітителів, освітніх діячів, учених;  

 усвідомлювати взаємовплив народної та наукової педагогіки, джерела історії 

педагогіки, зв’язок історії педагогіки з іншими науками; 

 навчити студентів працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну 

літературу, оперувати поняттями педагогіки, розкривати гуманістичні та 

демократичні засади розвитку національної школи і педагогіки за роки різних 

епох розвитку української держави, застосовувати ідеї та засоби різний 

концепцій; співвідносити історичний досвід виховання з потребами сучасної 

освіти. 

 розвиток у майбутніх спеціалістів педагогічного мислення, здатності до 

аналітичного розуміння педагогічної діяльності, навчання їх творчим підходам 

до визначення педагогічних дій у нестандартних педагогічних ситуаціях. 

 

Передумови для вивчення дисципліни:  

Вікова психологія, загальна психологія, історія педагогіки, спеціальні методики 

викладання навчальних дисциплін, корекційна педагогіка, основи педагогічної 

майстерності. 

 

Навчальна дисципліна складається з 12 кредитів. 

 

Програмні результати навчання:  
ПРН – 1. Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. 

ПРН – 2. Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби 

початкової освіти, суть процесів навчання, виховання та розвитку учнів 

молодших школярів на уроках й у позаурочній діяльності. 



ПРН – 4. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, у тому 

числі – сучасні освітні технології. 

ПРН – 6. Знати зміст нормативних документів, що регламентують початкову 

освіту: Державний стандарт початкової освіти, освітні (типові й нетипові) 

програми, вимоги Концепції Нової української школи. 

ПРН – 16. Здатність до навчання упродовж життя й подальшого удосконалення 

власної професійно-педагогічної кваліфікації. 

ПРН – 17. Готовність аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні 

проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтацій. 

І. Загальнопредметні:  

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у професійно-педагогічній діяльності початкової 

освіти, що передбачають застосування теоретичних положень і методів педагогіки, 

психології та окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

ЗК-1. Здатність діяти відповідально та свідомо на засадах поваги до прав і свобод 

людини й громадянина; реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого 

розвитку (громадянська компетентність). 

ЗК-2. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування із 

представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна 

компетентність). 

ЗК-3. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, 

багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження 

національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна 

компетентність). 

ЗК-5. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність). 

ІІ. Фахові:  

СК-1. Предметна компетентність. Здатність до застосування знань, умінь і 

навичок із циклу професійно-наукових дисциплін, що є теоретичною основою 

побудови змісту освітніх галузей Держстандарту початкової освіти. 

ФК – 5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність 

актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, 

настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід 

комунікативної діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості 

задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної комунікативної 

діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами.  

ФК –5.2. Вербально-логічна. Здатність педагога володіти доцільними формами 

вербального професійного спілкування в колективі, сприймати, осмислювати й 

відтворювати зміст і основну думку усних і письмових висловлювань, коригувати 

власне й чуже мовлення; здатність опрацьовувати, групувати навчальну 

інформацію, адекватно усвідомлювати комунікативний сенс повідомлень, 

запам’ятовувати й у разі необхідності актуалізовувати в пам’яті професійні знання, 

фактичні дані, навчальну інформацію.  

ФК – 5.3. Інтерактивна. Здатність педагога організовувати ефективну спільну 

навчально-виховну діяльність і педагогічне спілкування; здатність співпрацювати 

для досягнення поставленої мети, знаходячи при цьому шляхи взаємодії зі всіма 

суб’єктами навчально-виховного середовища.  

ФК – 5.4. Соціально-комунікативна. Здатність учителя в будь-якій педагогічній 

ситуації орієнтуватися на всіх учасників навчально-виховного середовища, 

приймати правильні рішення і, як наслідок, досягати поставленої мети навчання й 



виховання.  

ФК – 5.6. Предметно-змістова. Володіння змістовим аспектом комунікації, 

термінологією, мовленнєвими конструкціями, що притаманні всім предметам, 

визначеним навчальним планом початкової школи та здатність до розв’язання 

певного кола питань у конкретній ситуації педагогічної діяльності вчителя 

початкових класів. 

 

1. Програма навчальної дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 360 годин / 12 кредитів ECTS. 

КРЕДИТ 1. ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІКИ, ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

КУРСУ. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Тема 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. 

Педагогіка як наука її завдання, основні педагогічні категорії: освіта, навчання, 

виховання. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

Характеристика складових народної педагогіки. Козацька педагогіка, її основні 

завдання, зміст. Розвиток Духовної педагогіки. Погляди християнських теологів, 

філософів та церковних діячів щодо навчання і виховання (Квінт Септимій Флоренс 

Тертулліан (прибл. 160—222), Августин (Блаженний) Аврелій, Фома Аквінський 

(1225— 1274), Ян Амос Коменський (1592— 1670).) Світська педагогіка про цілі, зміст 

і правила виховної діяльності. 

Тема 2. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження –  емпіричних:  

а) вивчення педагогічної літератури, документів та результатів діяльності; б) 

спостереження;  

в) опитування (інтерв’ювання, анкетування, бесіда); г) оцінювання (рейтинг, 

консиліум); д) вивчення i узагальнення педагогічного досвіду; е) діагностика 

(тестування, шкалування); ж) педагогічний експеримент (природний, моделюючий, 

лабораторний). Характеристика методів науково-педагогічного дослідження – 

теоретичних: а) теоретичний аналіз та синтез; б) узагальнення, класифікація, 

порівняння; в) моделювання.  

Науково-дослідницька робота студентів як обов’язковий елемент системи 

підготовки в університеті. Основні завдання і форми науково-дослідної роботи у ВНЗ. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. Вимоги до написання 

реферату. Тези доповіді та наукова стаття. Підготовка магістерської роботи як 

кваліфікаційного дослідження 

 

КРЕДИТ 2. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО 

ШКОЛЯРА. 

Тема 3. Розвиток і формування особистості молодшого школяра. 

Спадковість і розвиток особистості. 

Основні поняття проблеми: «людина», «особистість», «індивідуальність», 

«розвиток», «виховання», «формування особистості». Роль спадковості у розвитку і 

формуванні особистості. Роль середовища у розвитку і формуванні особистості. 

Особливості розвитку молодших школярів, які необхідно враховувати: в процесі 

пізнавальної діяльності; в спілкуванні. Роль діяльності та спілкування в формуванні 

особистості. Провідні види діяльності учнів. 

Тема 4. Становлення особистості у процесі соціалізації. Вікові етапи в 

розвитку особистості школяра, їх характеристика. 

Виховання, як педагогічний процес індивідуального становлення особистості. 

Дитина як суб’єкт виховання. Взаємозв’язок процесів виховання й розвитку. Вікові 

етапи в розвитку особистості школярів, їх характеристика. Видатні педагоги про вікову 



періодизацію: Арістотель, Ян Амос Коменський, Жан-Жак Руссо, та ін. Акселерація. 

Аналіз сучасних теорій розвитку особистості. Врахування закономірностей вікового та 

індивідуального розвитку дітей в процесі навчання та виховання молодших школярів. 

 

КРЕДИТ 3. МЕТА ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ. 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ. 

Тема 5. Мета виховання в історії педагогіки. 

Значення мети для педагогічної теорії та практики. Історичний та класовий 

характер мети виховання. Структурні компоненти всебічного розвитку особистості, їх 

взаємозв’язок. Комплексний підхід до виховання, як умова забезпечення всебічного 

розвитку особистості. 

Тема 6. Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя. 

Поняття педагогічної діяльності. Основні компоненти педагогічної діяльності. 

Функції педагогічної діяльності вчителя. Поняття педагогічної майстерності, її основні 

компоненти.  Поняття гуманістичної спрямованості. Роль основних складових 

педагогічної компетентності для майстерності вчителя. Характеристика основних 

педагогічних здібностей вчителя. Педагогічна ситуація і педагогічна задача. 

Майстерність педагогічного спілкування. Техніка мовлення вчителя. 

 

КРЕДИТ 4. ВИНИКНЕННЯ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ У 

ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ЗА ЧАСІВ ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 

Тема 7. Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві. Сім’я 

українців з найдавніших часів до сучасності. 

Виникнення виховання як суспільного явища. Теорії про походження виховання: 

біологізаторська,психологічна, релігійна, трудова, соціологізаторська. Виховання у 

первісному суспільстві: вікові i статеві відмінності у вихованні дітей; поява перших в 

історії закладів для життя i виховання підростаючих людей – будинки молоді. Функції 

та характерні риси української родини. Сім’я та родинне виховання у найдавніші часи 

на Україні. 

Тема 8. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 

Виховання і школа в Стародавній Греції:   Спартанська система виховання; 

Афінська система виховання.  Виховання і школа в Стародавньому Римі.  Педагогічні  

погляди  грецьких  і римських філософів:  Платона, Сократа, Арістотеля, Демокріта, 

Квінтіліана. 

 

КРЕДИТ 5. ВИХОВАННЯ, ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В 

УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (9-13 СТ.), ТА В ЕПОХУ 

УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ (16-I ПОЛ. 18 СТ). 

Тема 9. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів Київської 

Русі (9-13 століття). 

Соціальні умови становлення писемності східних слов’ян.  Виникнення перших 

шкіл у Київській Русі (Школи грамоти та «книжного вчення», Монастирські школи): 

зміст та організація навчання. Кормильство – як форма домашнього виховання дітей 

феодальної знаті.  Педагогічна думка Київської Русі. Твори перекладні: «Пчела», 

«Златоуст», «Златоструй», «Ізборнік» Святослава 1073 р., «Ізборнік» Святослава 1076 р. 

і ін. Твори оригінальні (вітчизняного походження):  «Слово про закон і благодать» 

Ілларіона, «Слово деякого калугера про читання книг» Іоанна, «Повість временних літ» 

Нестора, «Повчання дітям» Володимира Мономаха і ін. 

Тема 10. Становлення і розвиток національної системи виховання та освіти 

в епоху Українського Відродження (16 – I пол. 18 століття). 

Загальна характеристика культури й освіти українського Відродження. Система 

освіти на Україні в період Відродження: а) елементарна освіта; б) середня освіта; в) 



вища освіта. Виникнення братських шкіл. Вищі заклади освіти в Україні: Львівський 

університет, Острозька школа-академія; Києво-Могилянська академія. Діяльність 

козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні та ін.). Система виховання лицаря-

козака. Діяльність січових і козацьких шкіл на Україні. Козацька читанка. Козацька 

педагогіка (ступені козацького виховання: фізичне, психофізичне, моральне, трудове, 

військово - спортивне виховання молоді). 

КРЕДИТ 6. ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Я.А.КОМЕНСЬКОГО ТА К.Д.УШИНСЬКОГО 

Тема 11. Педагогічна система Я.А. Коменського – засновника педагогічної 

науки та реформатора школи. 

Життєвий шлях Я.А.Коменського. Формування й основні риси світогляду Я. А. 

Коменського. Вчення Я.А.Коменського про школу. Організація навчання.  

Обгрунтування класно-урочної системи навчання. Дидактичні погляди 

Я.А.Коменського. Педагогічні  ідеї Я.А.Коменського. «Велика дидактика» – основа 

теорії і практики виховання та навчання. Роль вчителя і вимоги до нього в педагогічної 

спадщини Я.А.Коменського.  Значення педагогічної спадщини Я.А.Коменського для 

сучасної школи 

Тема 12. Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський. 

Життя, педагогічна діяльність і умови формування світогляду К. Д. Ушинського. 

К. Д. Ушинський про педагогіку (в вужчому і ширшому розумінні цього поняття) то як 

науку і мистецтво виховання. Розробка К. Д. Ушинським принципу народності 

виховання і національної системи виховання. К. Д. Ушинський про застосування в 

навчанні і вихованні народної педагогіки. Дидактичні погляди К. Д. Ушинського. 

Вимоги до вчителя. К. Д. Ушинський про моральне і трудове виховання. Вплив К. Д. 

Ушинського на розвиток школи і педагогіки інших народів. 

 

КРЕДИТ 7. ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД. 

Тема 13. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. Педагогічна 

теорія та практика А.С. Макаренка. 

Система народної освіти  України в 20–30 роки, особливості розвитку її ланок, 

суперечності цього процесу. Основні віхи життя і педагогічної діяльності 

А.С.Макаренка. Теорія та практика А.С.Макаренка у формуванні учнівського 

колективу. А.С.Макаренко про поєднання навчання з трудовим вихованням. 

Неоднозначність сучасної оцінки педагогічної спадщини А.С.Макаренка. 

Тема 14. Основні ідеї радянської педагогіки (40-80рр. ХХ ст.). Видатний 

український педагог В.О. Сухомлинський. 

Освіта і педагогіка в Україні в повоєнні роки (40-55-ті). Освіта, виховання і 

педагогіка в Україні в 50-80-х роках. Життя і педагогічна діяльність 

В.О.Сухомлинського. Питання морального, трудового і естетичного виховання учнів в 

теорії і практиці В.О.Сухомлинського. Проблеми виховання громадянина. 

 

КРЕДИТ 8. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИДАКТИКИ 

Тема 15. Дидактика як галузь педагогіки. 

Предмет і функції дидактики, становлення дидактики як науки. Зв’язок 

дидактики з іншими науками. Завдання сучасної дидактики початкового навчання. 

Види і методи дидактичних досліджень. 

Тема 16. Особливості змісту початкової освіти. Характеристика Державного 

стандарту початкової освіти. 

Поняття про зміст освіти. Реформування змісту початкової освіти. Зміна 

Державного стандарту початкової освіти в умовах Нової української школи. Навчальні 

плани і програми для початкових шкіл. Підручники для початкової школи. 

 



КРЕДИТ 9. ПРОЦЕС НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Тема 17. Сутність та структура процесу навчання у початковій школі. 

Сутність процесу навчання. Принципи і правила навчання. Етапи навчального 

процесу. Організація диференційованого навчання. Мотивація учіння молодших 

школярів. Гуманізація навчального спілкування. Організація навчального 

співробітництва. Емоційність процесу навчання. Формування в молодших школярів 

уміння вчитися як ключової компетентності. 

Тема 18. Принципи навчання 

Номенклатура принципів навчання та їх реалізація. Системний підхід до 

реалізації принципів навчання. Особливості реалізації принципів  навчання у практиці 

сучасної початкової школи. Правила навчання. 

 

КРЕДИТ 10. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ 

ШКОЛІ 

Тема 19. Характеристика методів та засобів навчання у початковій школі. 

Сутність і функції методів навчання. Класифікація методів навчання. Методи 

усного викладу навчального матеріалу. Наочні методи навчання. Практичні методи 

навчання. Дидактичні ігри. Самостійна робота учнів як метод навчання. Формування в 

молодших учнів досвіду пошукової діяльності. Вибір і поєднання методів навчання. 

 

КРЕДИТ 11. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.  

Тема 20. Форми організації процесу навчання у початковій школі. 

З історії розвитку організаційних форм навчання у початковій школі. 

Визначення цілей уроків. Добір змісту й методичного забезпечення уроку. 

Багатоваріантність структури уроків. Дидактичні особливості уроків для учнів 

шестирічного віку. Дидактичні особливості інтегрованих уроків. 

Тема 21. Нестандартні уроки у початковій школі. 

Види нестандартних уроків. Методика проведення нестандартних уроків, 

критерії ефективності нестандартних уроків. Рефлексивний висновок підсумкового 

етапу уроку. Нетрадиційні форми навчання у ПШ. 

 

КРЕДИТ 12. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.  

Тема 22. Інтерактивні технології навчання учнів початкової школи 

Поняття «технологія» і «навчальна технологія». Методики реалізації технологій. 

Методики проведення інтерактивних вправ. 

Тема 23. Ігрові технології навчання молодших школярів 

Виникнення гри. Теорії гри. Гра як метод навчання. Значення педагогічної гри. 

Функції гри. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л п ср  

Кредит 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

Тема 1. Педагогіка як наука, її  предмет, завдання 

навчального курсу. Виникнення, становлення та розвиток 

педагогічної науки. 

13 1 4 8 



Тема 2. Характеристика методів науково-педагогічного 

дослідження. Науково-дослідницька робота студентів. 

13 1 4 8 

Усього годин 26 2 8 16 

Кредит 2. Чинники формування особистості молодшого школяра. 

Тема 3. Розвиток і формування особистості молодшого 

школяра. Спадковість і розвиток особистості. 

17 2 4 11 

Тема 4. Становлення особистості у процесі соціалізації. 

Вікові етапи в розвитку особистості школяра, їх 

характеристика. 

17 2 4 11 

Усього годин 34 4 8 22 

Кредит 3. Мета виховання в історії педагогіки. Педагогічна діяльність та 

майстерність вчителя. 

Тема 5. Мета виховання в історії педагогіки. 17 2 4 11 

Тема 6. Сутність педагогічної діяльності та майстерності 

вчителя. 
17 2 4 11 

Усього годин 34 4 8 22 

Кредит 4. Виникнення виховання. Виховання у первісному суспільстві та за 

часів давніх цивілізацій. 

Тема 7. Виникнення виховання. Виховання в первісному 

суспільстві. Сім’я українців з найдавніших часів до 

сучасності. 

16 1 4 11 

Тема 8. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому 

Римі. 

14 1 2 11 

Усього годин 30 2 6 22 

Кредит 5. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів Київської 

Русі (9-13 ст.), та в епоху Українського Відродження (16-I пол. 18 ст). 

Тема 9. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні 

за часів Київської Русі (9-13 століття). 

14 2 2 10 

Тема 10. Становлення і розвиток національної системи 

виховання та освіти в епоху Українського Відродження 

(16 – I пол. 18 століття). 

16 2 4 10 

Усього годин 30 4 6 20 

Кредит 6. Життя та педагогічна діяльність Я.А.Коменського та 

К.Д.Ушинського 

Тема 11. Педагогічна система Я.А. Коменського – 

засновника педагогічної науки та реформатора школи. 

13 1 2 10 

Тема 12. Видатний вітчизняний педагог 

К.Д. Ушинський. 

15 1 4 10 

Усього годин 28 2 6 20 

Кредит 7. Школа і педагогічна думка в радянський період. 

Тема 13. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-

го ст. Педагогічна теорія та практика А.С. Макаренка. 

12 2 2 8 

Тема 14. Основні ідеї радянської педагогіки (40-80рр. 

ХХ ст.). Видатний український педагог В.О. 

Сухомлинський. 

14 2 4 8 

Усього годин 26 4 6 16 

 208 22 48 138 

ДИДАКТИКА 

Кредит 8. Теоретичні основи дидактики 

Тема 15. Дидактика як галузь педагогіки. 14 2 2 10 



Тема 16. Особливості змісту початкової освіти. 

Характеристика Державного стандарту початкової 

освіти. 

14 2 2 10 

Усього годин 28 4 4 20 

Кредит 9. Процес навчання у початковій школі 

Тема 17. Сутність та структура процесу навчання у 

початковій школі. 

18 2 4 12 

Тема 18. Принципи навчання 18 2 4 12 

Усього годин 36 4 8 24 

Кредит 10. Методи та засоби навчання в початковій школі 

Тема 19. Характеристика методів та засобів навчання у 

початковій школі. 

18 2 4 12 

Усього годин 18 2 4 12 

Кредит 11. Особливості форм організації навчання у початковій школі. 

Тема 20. Форми організації процесу навчання у 

початковій школі. 

18 2 4 12 

Тема 21. Нестандартні уроки у початковій 

школі. 

16 2 4 10 

Усього годин 34 4 8 22 

Кредит 12. Застосування сучасних технологій навчання у початковій школі. 

Тема 22. Інтерактивні технології навчання учнів 

початкової школи 

18 2 4 12 

Тема 23. Ігрові технології навчання молодших школярів 18 2 4 12 

 36 4 8 24 

 152 18 32 102 

Усього годин 360 40 80 240 

 

3. Теми лекційних занять 

№ 

п/п 

Назва теми К-ть 

год. 

1 Тема 1. Педагогіка як наука, її  предмет, завдання навчального курсу. 

Виникнення, становлення та розвиток педагогічної науки. 

1 

2 Тема 2. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

Науково-дослідницька робота студентів. 

1 

Усього годин 2 

Кредит 2. Чинники формування особистості молодшого школяра. 

3 Тема 3. Розвиток і формування особистості молодшого школяра. 

Спадковість і розвиток особистості. 

2 

4 Тема 4. Становлення особистості у процесі соціалізації. Вікові етапи 

в розвитку особистості школяра, їх характеристика. 

2 

Усього годин 4 

Кредит 3. Мета виховання в історії педагогіки. Педагогічна діяльність та 

майстерність вчителя. 

5 Тема 5. Мета виховання в історії педагогіки. 2 

6 Тема 6. Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя. 2 

Усього годин 4 

Кредит 4. Виникнення виховання. Виховання у первісному суспільстві та за 

часів давніх цивілізацій. 

7 Тема 7. Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві. 

Сім’я українців з найдавніших часів до сучасності. 

1 



8 Тема 8. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 1 

Усього годин 2 

Кредит 5. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів Київської 

Русі (9-13 ст.), та в епоху Українського Відродження (16-I пол. 18 ст). 

 Тема 9. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів 

Київської Русі (9-13 століття). 

2 

10 Тема 10. Становлення і розвиток національної системи виховання та 

освіти в епоху Українського Відродження (16 – I пол. 18 століття). 

2 

Усього годин 4 

Кредит 6. Життя та педагогічна діяльність Я.А.Коменського та 

К.Д.Ушинського 

11 Тема 11. Педагогічна система Я.А. Коменського – засновника 

педагогічної науки та реформатора школи. 

1 

12 Тема 12. Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський. 1 

Усього годин 2 

Кредит 7. Школа і педагогічна думка в радянський період. 

13 Тема 13. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. 

Педагогічна теорія та практика А.С. Макаренка. 

2 

14 Тема 14. Основні ідеї радянської педагогіки (40-80рр. ХХ ст.). 

Видатний український педагог В.О. Сухомлинський. 

2 

Усього годин 4 

  22 

Кредит 8. Теоретичні основи дидактики 

15 Тема 15. Дидактика як галузь педагогіки. 2 

16 Тема 16. Особливості змісту початкової освіти. Характеристика 

Державного стандарту початкової освіти. 

2 

Усього годин 4 

Кредит 9. Процес навчання у початковій школі 

17 Тема 17. Сутність та структура процесу навчання у початковій 

школі. 

2 

18 Тема 18. Принципи навчання 2 

 Усього годин 4 

Кредит 10. Методи та засоби навчання в початковій школі 

19 Тема 19. Характеристика методів та засобів навчання у початковій 

школі. 
2 

Усього годин 2 

Кредит 11. Особливості форм організації навчання у початковій школі. 

20 Тема 20. Форми організації процесу навчання у початковій школі. 2 

21 Тема 21. Нестандартні уроки у початковій школі. 2 

 Усього годин 4 

 Кредит 12. Застосування сучасних технологій навчання у початковій 

школі. 

22 Тема 22. Інтерактивні технології навчання учнів початкової школи 2 

23 Тема 23. Ігрові технології навчання молодших школярів 2 

 Усього годин 4 

 Усього  18 

 Усього годин 40 

 

5. Теми практичних (семінарських) занять 

 



№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

год. 

Кредит 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

1 Тема 1. Педагогіка як наука, її  предмет, завдання навчального курсу. 

Виникнення, становлення та розвиток педагогічної науки. 

4 

2 Тема 2. Характеристика методів науково-педагогічного 

дослідження. Науково-дослідницька робота студентів. 

4 

 Усього годин 8 

Кредит 2. Чинники формування особистості молодшого школяра. 

3 Тема 3. Розвиток і формування особистості молодшого школяра. 

Спадковість і розвиток особистості. 

4 

4 Тема 4. Становлення особистості у процесі соціалізації. Вікові 

етапи в розвитку особистості школяра, їх характеристика. 

4 

 Усього годин 8 

Кредит 3. Мета виховання в історії педагогіки. Педагогічна діяльність та 

майстерність вчителя. 

5 Тема 5. Мета виховання в історії педагогіки. 4 

6 Тема 6. Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя. 4 

 Усього годин 8 

Кредит 4. Виникнення виховання. Виховання у первісному суспільстві та за 

часів давніх цивілізацій. 

7 Тема 7. Виникнення виховання. Виховання в первісному 

суспільстві. Сім’я українців з найдавніших часів до сучасності. 

4 

8 Тема 8. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 2 

 Усього годин 6 

Кредит 5. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів Київської 

Русі (9-13 ст.), та в епоху Українського Відродження (16-I пол. 18 ст). 

9 Тема 9. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів 

Київської Русі (9-13 століття). 

2 

10 Тема 10. Становлення і розвиток національної системи виховання 

та освіти в епоху Українського Відродження (16 – I пол. 18 

століття). 

4 

 Усього годин 6 

 Кредит 6. Життя та педагогічна діяльність Я.А.Коменського та 

К.Д.Ушинського 

11 Тема 11. Педагогічна система Я.А. Коменського – засновника 

педагогічної науки та реформатора школи. 

2 

12 Тема 12. Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський. 4 

 Усього годин 6 

Кредит 7. Школа і педагогічна думка в радянський період. 

13 Тема 13. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. 

Педагогічна теорія та практика А.С. Макаренка. 

2 

14 Тема 14. Основні ідеї радянської педагогіки (40-80рр. ХХ ст.). 

Видатний український педагог В.О. Сухомлинський. 

4 

 Усього годин 6 

  48 

 ДИДАКТИКА 

Кредит 8. Теоретичні основи дидактики 



15 Тема 15. Дидактика як галузь педагогіки. 2 

16 Тема 16. Особливості змісту початкової освіти. Характеристика 

Державного стандарту початкової освіти. 

2 

 Усього годин 4 

Кредит 9. Процес навчання у початковій школі 

17 Тема 17. Сутність та структура процесу навчання у початковій 

школі. 

4 

18 Тема 18. Принципи навчання 4 

 Усього годин 8 

Кредит 10. Методи та засоби навчання в початковій школі 

19 Тема 19. Характеристика методів та засобів навчання у початковій 

школі. 

4 

 Усього годин 4 

 Кредит 11. Особливості форм організації навчання у початковій школі. 

20 Тема 20. Форми організації процесу навчання у початковій школі. 4 

21 Тема 21. Нестандартні уроки у початковій школі. 4 

 Усього годин 8 

Кредит 12. Застосування сучасних технологій навчання у початковій школі. 

22 Тема 22. Інтерактивні технології навчання учнів початкової школи 4 

23 Тема 23. Ігрові технології навчання молодших школярів 4 

 Усього годин 8 

  32 

 Усього годин 80 

6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

год. 

Кредит 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. 

Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

1 Тема 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. Виникнення, 

становлення та розвиток педагогічної науки. 

8 

2 Тема 2. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

Науково-дослідницька робота студентів 

8 

 Усього годин 16 

Кредит 2. Чинники формування особистості молодшого школяра. 

3 Тема 3. Розвиток і формування особистості молодшого школяра. 

Спадковість і розвиток особистості. 

11 

4 Тема 4. Становлення особистості у процесі соціалізації. Вікові етапи 

в розвитку особистості школяра, їх характеристика. 

11 

 Усього годин 22 

Кредит 3. Мета виховання в історії педагогіки. Педагогічна діяльність та 

майстерність вчителя. 

5 Тема 5. Мета виховання в історії педагогіки. 11 

6 Тема 6. Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя. 11 

 Усього годин 22 

Кредит 4. Виникнення виховання. Виховання у первісному суспільстві та за 

часів давніх цивілізацій. 

7 Тема 7. Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві. 

Сім’я українців з найдавніших часів до сучасності. 

11 



8 Тема 8. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 11 

 Усього годин 22 

Кредит 5. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів Київської 

Русі (9-13 ст.), та в епоху Українського Відродження (16-I пол. 18 ст). 

9 Тема 9. Виховання, освіта та педагогічна думка в Україні за часів 

Київської Русі (9-13 століття). 

10 

10 Тема 10. Становлення і розвиток національної системи виховання та 

освіти в епоху Українського Відродження (16 – I пол. 18 століття). 

10 

 Усього годин 20 

 Кредит 6. Життя та педагогічна діяльність Я.А.Коменського та 

К.Д.Ушинського 

11 Тема 11. Педагогічна система Я.А. Коменського – засновника 

педагогічної науки та реформатора школи. 

10 

12 Тема 12. Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський. 10 

 Усього годин 20 

Кредит 7. Школа і педагогічна думка в радянський період. 

13 Тема 13. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. 

Педагогічна теорія та практика А.С. Макаренка. 

8 

14 Тема 14. Основні ідеї радянської педагогіки (40-80рр. ХХ ст.). Видатний 

український педагог В.О. Сухомлинський. 

8 

 Усього годин 16 

  138 

Кредит 8. Теоретичні основи дидактики 

15 Тема 15. Дидактика як галузь педагогіки. 10 

16 Тема 16. Особливості змісту початкової освіти. Характеристика 

Державного стандарту початкової освіти. 

10 

 Усього годин 20 

Кредит 9. Процес навчання у початковій школі 

17 Тема 17. Сутність та структура процесу навчання у початковій школі. 12 

18 Тема 18. Принципи навчання 12 

 Усього годин 24 

Кредит 10. Методи та засоби навчання в початковій школі 

19 Тема 19. Характеристика методів та засобів навчання у початковій 

школі. 

12 

 Усього годин 12 

Кредит 11. Особливості форм організації навчання у початковій школі. 

20 Тема 20. Форми організації процесу навчання у початковій школі. 12 

21 Тема 21. Нестандартні уроки у початковій школі. 10 

 Усього годин 22 

Кредит 12. Застосування сучасних технологій навчання у початковій школі. 

22 Тема 22. Інтерактивні технології навчання учнів початкової школи 12 

23 Тема 23. Ігрові технології навчання молодших школярів 12 

  24 

  102 

 Усього годин 240 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Вік і виявлення індивідуальності молодшого школяра. 



2. Особливості виховання молодших школярів. 

3. Особистість учителя у висловлюваннях представників вітчизняної та зарубіжної 

педагогіки, діячів науки, культури 

4. Гуманізація навчального спілкування. Організація навчального співробітництва. 

5. Навчально-виховний процес у мало комплектній школі. 

6. Специфіка побудови уроків у класах комплектах 

7. Організація виховної роботи в малокомплектній школі. 

8. Гендерні ролі та стереотипи 

9. Народна педагогіка про вимоги до батьків. Традиції сімейного виховання в українській 

родинній педагогіці 

10. Специфіка позакласної і позашкільної виховної роботи 

11. Позашкільні навчально-виховні заклади 

12. Педагогічна спадщина та педагогічні  погляди  Г.С. Сковороди  

13. Порівняльна характеристика шкільних навчальних програм. 

14. Умови оптимального вибору методів навчання. 

15. Нетрадиційні форми організації навчальних занять. 

16. Диференціація навчання учнів. 

17. Формування у школярів загальнонавчальних умінь і навичок. 

18. Індивідуалізація навчання учнів. 

19. Формування пізнавального інтересу школярів. 

20. Шляхи реалізації на уроках розвивальної функції навчання. 

21. Формування у школярів уміння працювати з книгою. 

22. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні школярів. 

23. Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху». 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

 

Зміст курсу поділений на 6 кредитів. Кожний кредит включає в себе лекції, 

семінарські заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим 

контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

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 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 



поточного контролю є систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового 

матеріалу, уміння самостійно опрацьовувати тексти, написання і захист реферативних 

робіт, створення мультимедійних презентацій, здатності публічно чи письмово 

представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. Тестування, міні контрольні роботи, модульні контрольні 

роботи, диспути, виступи, конференція. 

 

Критерії оцінювання відповідей на студентів на семінарських заняттях 

Враховується: 

1. Рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. Рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. Повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. Використання додаткової літератури; 

5. Порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї 

чи іншої теми, вільне оперування різноманітними 

класифікаціями. Відповідь на поставлені питання повна, 

насичена глибокими та розгорнутими судженнями. Викладений 

матеріал має доказовий, логічний і послідовний характер. 

Студент володіє способами концентрованого викладу 

матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 

переформатуванні запитання. У відповіді майже не 

трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо 

розгорнутий характер. Понятійна основа базується на обраній 

класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у 

послідовності викладу. Недостатньо виваженою та 

аргументованою є доказова база. Студент вільно оперує 

знаннями, може застосовувати їх у новій навчальній ситуації. У 

відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають 

недостатньо стійкий та послідовний характер. Вони 

застосовуються переважно для виконання завдань 

репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання 

на фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь 

має формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. 

Студент використовує лише окремі знання у новій навчальній 

ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює 

лише окремі фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає 

відповідь у формі висловлювання (судження). Наявні грубі 

фактичні та мовленнєві помилки. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти за залік 

 



Поточне тестування та самостійна робота Залік 

Накопичу-

вальні бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

 

  

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

 300 
Практичні 

заняття 

15 15 15 15 15 15 

Самостійна 

робота (включно 

контрольні 

роботи) 

70 50 50   

 КР 1 – 20 КР2 – 20 

Усього 100 100 100  300 

 

Розподіл балів, які отримують студенти за іспит 

 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит 

Накопич

у-вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 

4  

Кредит 

5  

Кредит  

6 

Кредит 

7  

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

300 

 
Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

Т1

4 

Практичні 

заняття 
10 10 10 10 10 10 15 15 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

30 40 40 40 

КР 1 – 20 КР 2 – 20 КР3 – 20  

Усього 70 80 80 70 100 400 

 

Розподіл балів, які отримують студенти за іспит 

 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит 

Накопи

чу-

вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 

8  

Кредит 

9  

Кред

ит  

10 

Кредит 

11  

 

Кредит  

12 

 

 

 

200 

 

 

 

300  Т15 Т16 Т 17 Т18 Т19 Т20 Т2

1 

Т22 Т

2

3 

Практичні 

заняття 

10 

  

10 10 

 

10 

 

10  10 10 10 

 

1

0 

Самостійна 

робота 
20 40 30 20 20 

КР 1 – 20  КР2 – КР3 – 20 КР4 – 



(включно 

контрольні 

роботи) 

20 20 

Усього 60 60 60 60 60 200 500 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
опитування, ІНДЗ, творчі завдання, мультимедійні презентації, тестування, контрольні 

роботи. 

11. Методи навчання 

Провідна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання 

впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем 

самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод. 

Структура семінарського заняття містить: письмову роботові, питання для обговорення, 

практичні завдання, дискусію, підведення підсумків та рекомендовану літературу, 

інтерактивні методи (метод проєктів, мозковий штурм, метод ПРЕС, кейс-технології, 

дебати, тренінги, групові дискусії); пояснювально-ілюстративні методи; проблемно-

пошукові методи; використання ІКТ. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

20. Анєнкова І. П., Байдан М. А. Педагогіка. Навчальний посібник. Львів: Новий 

світ-2000, 2018. 567 с. 

21. Васюк О. В. Історія педагогіки та освіти в Україні : підручн. Київ : ЦП 

«Компринт», 2019. 519 с. 

22. Васюк О. В., Сопівник І. В. Історія української педагогіки і освіти : навч. посіб.-

хрестоматія. 2-ге вид., доп. і перероб. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2015. 644 с. 

23. Джаман Т. В. Історія педагогіки України: навчальний посібник  Львів: Новий світ-

2000, 2018.  288 с. 

24. Дидактика вищої школи : навч. посіб. / О. О. Біляковська, І. Я. Мищишин, С. Б. 

Цюра. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. 360 с. 

25. Житник Б. О. Методичний порадник : форми і методи навчання. Харків : Вид. 

группа «Основа», 2014. 128 с 

26. Зайченко І.В. Педагогіка: підручник. 3-тє видання, перероблене та доповнене К.: 

Видавництво Ліра-К, 2016. 608 с. 

27.  Історія педагогіки: навчально-методичний посібник / Т. К. Завгородня, 

Л. М. Прокопів, І. В. Стражнікова.  Івано-Франківськ, 2014. 160 с. 

28. Кодлюк Я.П. Дидактика початкової школи: практичний курс: навчально-

методичний посібник.Тернопіль : Астон, 2013. 160 с.  

29. Левківський М. В. Історія педагогіки: підручник. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2016. 376 с. 

30. Левківський М.В. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. Вид. 4-те. Навч. 

Пос. К.: Центр учбової літератури, 2016.  190 с. 

31. Малафіїк, І. В. Дидактика новітньої школи : навч. посіб. Київ : Слово, 2015.  632 

с. 

32. Маценко Л. М. Теорія і методика виховання: навчальний посібник Вид. 2- ге, 

доп., перероб. К. : ЦП «Компринт», 2017. 319 с. 

33. Педагогіка : хрестоматія ; навч. посібн. / укладачі Оксана Вікторівна Васюк; 

Світлана Володимирівна Виговська. Київ, 2016.  712 с. 

34. Педагогіка: навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. 

Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. 400 с. 

35. Пономарьова Г., Репко І., Одарченко В. Практикум з педагогіки: навч. посібник. 

– Харків: ТО Ексклюзив, 2017. – 243с. 



36. Савченко, О. Я. Дидактика початкової освіти : підруч. для студентів вищ. навч. 

закл. Київ : Грамота, 2012. 504 с. 

37. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. пос. К.: Академвидав, 2014. – 456 c. 

38. Червінська І. Б. Дидактика початкової школи : практичний курс : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. 200 с 

 

Допоміжна 

33. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. – 

К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. 

34. Барбашова І. А Загальні основи педагогіки: навч. посібник для ст-тів ВНЗ 

2-е видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. 126 с. 

35. Білоус І.І.  Ділові ігри з педагогічної етики /упоряд. Ж. М. Сташко. Київ : 

Вид. група «Шк.світ», 2016. 144 с. 

36. Бондар В. І. Дидактика [Электронный ресурс] : підручник для студ. вищ. 

пед. навч. закладів; М-во освіти і науки України. Київ : Либiдь, 2005. 264 с.  

37. Вишне

вський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навчальний посібник. 

Київ : Знання, 2008. 566 с.  

38. Волкова Н. П. Педагогіка : навчальний посібник. К. : Академвидав, 2007. 

616 c. 

39. Галузинський В.М.,Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. К.: Вища 

школа. 1995. 237 с. 

40. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 

376 с.  

41. Гончаров Н.К. Педагогічна система Ушинського К. Д. М.: 

Педагогіка,1974. 

42. Дидактика. Навчальний посібник / Малафіїк І. В. К.: Кондор, 2009.- 406 c. 

43. Зайченко І. В. Історія педагогіки. Удвох книгах. Книга 2. Школа, освіта і 

педагогічна думка в Україні: навчальний посібник. Київ : Видавничий Дім «Слово», 

2010. 1032 с. 

44. Каюков В.І. Цілющий елексир козацької педагогіки. // Рад.школа 1993 №1 

45. Коновець О.Ф. Просвітницький рух в Україні: ХІХ – перша третина ХХ 

ст. К., 1992. 

46. Кузьмінсъкий А. І., Вовк Л. П., Омеляненко В. Л. Педагогіка: завдання і 

ситуації: Практикум. К.: Знання-Прес, 2003. 398с. 

47. Кузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб. К. : 

Знання, 2010. 335 с. 

48. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Г. Історія української 

педагогіки. К., 1998. 

49. Максимюк С. П. Педагогіка: навчальний посібник. Київ : Кондор, 2009. 

670 с. 

50. Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні. 

К., 2003. 335 с. 

51. Мельничук О. С. Історія педагогіки України: Навч. посіб.  Кіровоград: 

Імекс ЛТД, 2001. 179 с.. 

52. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. К., 2001. 608 с. 

53. Педагогічні ідеї К. Д. Ушинського. К.: Вища шк.,1974. 338с. 

54. Полякова Г. А., Борова Т. А .Педагогіка : навчальний посібник– Х. : ВД: 

«ІНЖЕК», 2011. 374 с. 

55. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / за ред.. М.Д.Ярмаченко. 

К., 1991. 381 с. 



56. Сисоєва С., Соколова І. Нариси з історії розвитку педагогічної думки. – 

К., 2003. 308 с. 

3. Ситаров В. А. Дидактика: Учебное пособие /Под ред. В. А. Сластенина. М., 2002. 

57. Служинська З. Спадковість людини. Львів: Галицька видавнича спілка, 2012. 

365с. 

58. Сухомлинська О.В. Біографія В.О.Сухомлинського у світлі наукового аналізу. 

Рідна школа 1993.№ 8.С 33-35 

4. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн.1: навчальний посібник / за ред. О. 

В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. 624 с. 

59. Ушинський К. Д. Вибр. пед. твори. В 2-х т. – Т. 1 –К.: Рад.школа –1983. 488 с.  

60. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник для студ. вищих педагогічних 

закладів освіти. К.: Академія, 2002. 528 с 

61. Хомич В. Формування особистості вчителя : компетентнісний вимір. 

Рідна школа. 2012.  № 11. C. 18-22. 

62. Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. К. : 

Академвидав, 2011. 240 с. 

63. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. К.: Либідь, 2002. 560 с. 

64. Bernlehr G., Johnson L. Das Praktikum in sozialen Berufen. Eine 

systimatisches Modell zur Anleitung .Weinheim und Basel : Beltz, 1995. 145 s. 83. 

Gesamptverbandliches Ausbildungskonzept. Qualität in unserer Ausbildung. Berlin. 2012. 46 

s. 84. Lauermann K, Knapp G. Sozialpädagogik in Österreich. Perspektiven in Theorie und 

Praxis. Mohorjeva Verlag, 2003.503 s. 

15. Інформаційні ресурси 

13. Видатні українські педагоги ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] 

// Українська педагогіка[сайт]. Текст. Б. м., 2017. URL: http://ukped.com/statti/istorija-

pedagogiki/3319-vydatni-ukrainskipedahohy-xix-pochatku-xx-st.html  

14. Государственная научная педагогическая библиотека имени К. Д. 

Ушинского URL: http://www.gnpbu.ru 

15. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) URL: 

www.uazakon.com  

16. Закон України «Про освіту» Документ 2145-VIII, чинний, поточна 

редакція — Редакція від 09.08.2019, підстава - 2745-VIII URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 11.  

17. Державний стандарт початкової загальної освіти в Україні. – постанова 

Кабінету міністрів України постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 

р. № 87. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ 

18. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського URL:  

http://www.nbuv.gov.ua/ 

19. Основні етапи розвитку педагогіки. Навчальні матеріали он лайн, 2017. - 

URL: http://pidruchniki.com/.../pedagogika/osnovni_etapi_rozvitku_pedagogiki  

20. Розвиток педагогічної думки - Історія педагогіки: курс лекцій.  Освіта, 

2011. - URL:  www.info-library.com.ua/books-text-532.html 

21. Сайт Міністерства освіти та науки України. URL: http://www.mon.gov.ua/ 

22. Становлення і розвиток педагогіки як науки про виховання людини. 

Навчальні матеріали он лайн, 2017. URL: 

http://pidruchniki.com/73644/pedagogika/stanovlennya_rozvitok_pedagogiki_ 

nauki_vihovannya_lyudinivihovannya_lyudini 

23. . Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. URL 

: http://www.mon.gov.ua/images/files/ news/12/05/4455.pdf.  
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ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ 

ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 

 Критерії оцінювання 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів здійснюється на 

основі результатів проведення поточного підсумкового контролю знань (залік, іспит). 

Критеріями оцінювання є: 

а) при усних відповідях: 

- повнота розкриття питання; 

- логіка викладання, культура мови; 

- впевненість, емоційність та аргументованість; 

- використання основної та додаткової літератури; 

- аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

- якість публічно представляти розроблений матеріал; 

б) при виконанні письмових завдань: 

- повнота розкриття питання; 

- цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння формулювати 

висновки; 

- акуратність оформлення письмової роботи; 

- підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних 

технічних засобів 

- самостійність опрацювання матеріалу, підготовка діагностичних 

методик, написання звіту, реферату; 

- здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення до певної 

психодидактичної проблеми; 

- якість опрацювання завдань. 

 РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ: 

 Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

 Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

 Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

 Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево й 

фрагментарно. 

 Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано 

мотивувати. 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: 

Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

- КР; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 

- поточні тести; 

- творчі завдання; 



- реферати; 

- мультимедійні презентації; 

- індивідуальні завдання. 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

 На лекціях (за семестр): 

1. Тестування на лекціях (3 бали за одне тестування); 

2. Ведення конспектів лекцій (5 балів); 

3. Активність на заняттях (3 бали за лекцію); 

4. Регулярність відвідування занять (10 балів); 

5. Підготовка та виступ з рефератом (10 балів); 

6. Творча робота (5 балів за одну роботу); 

7. Участь у дослідно-експериментальній роботі (20 балів); 

8. Участь у науковій студентській конференції, виступ з доповіддю, 

друкування статті у збірнику роботи конференції (30 балів); 

9. Заохочувальний бал (5 балів). 

 На практичних заняттях ( за семестр): 

1. Тестування, опитування на практичних заняттях (2 бали за одне заняття); 

2. Ведення робочих зошитів (3 бали); 

3. Активність на заняттях (3 бали за одне заняття); 

4. Регулярність відвідування занять (5 балів); 

5. Виконання домашніх завдань (5 балів за одне заняття); 

6. Своєчасність виконання домашніх завдань (5 балів); 

7. Якість конспектів (5 балів); 

8. Виконання контрольних робіт (20 балів × 2 роб. = 40 балів); (20 балів х 4 

роб.= 80 балів) 

9. Своєчасність виконання і подання контрольної роботи на перевірку (3 

бали); 

10. Виконання системи завдань підвищеної складності (5 балів); 

11. Заохочувальний бал (2 бали); 

12. Підготовка рефератів до теми (5 балів за розробку); 

13. Підбір цікавих завдань до теми заняття (5 балів завдань); 

14. Аналіз передового педагогічного досвіду та конспектування статей (5 

балів за 1 статтю). 

15.  

Поточне тестування та самостійна робота Залік 

Накопичу-

вальні бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3   

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

 300 Практичні 

заняття 

15 15 15 15 15 15 

Самостійна 

робота (включно 

контрольні 

роботи) 

70 50 50   

 КР 1 – 20 КР2 – 20 

Усього 100 100 100  300 



16. Розподіл балів, які отримують студенти за іспит 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит 

Накопич

у-вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 

4  

Кредит 

5  

Кредит  

6 

Кредит 

7  

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

300 

 
Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

Практичні 

заняття 
10 10 10 10 10 10 15 15 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

30 40 40 40 

КР 1 – 20 КР 2 – 20 КР3 – 20  

Усього 70 80 80 70 100 400 

 

17. Розподіл балів, які отримують студенти за іспит 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит 

Накопич

у-вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 

8  

Кредит 

9  

Кре

дит  

10 

Кредит 

11  

 

Кредит  

12 

 

 

 

200 

 

 

 

300  Т15 Т16 Т 17 Т18 Т19 Т20 Т2

1 

Т22 Т2

3 

Практичні 

заняття 

10 

  

10 10 

 

10 

 

10  10 10 10 

 

10 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

20 40 30 20 20 

КР 1 – 20  
КР2 

– 20 
КР3 – 20 КР4 – 20 

Усього 60 60 60 60 60 200 500 

 

  



КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

 
ЛЕКЦІЯ 1-2 

Тема: Педагогіка як наука, її становлення і розвиток 

Мета лекції: дидактична: ознайомитися із метою, предметом і завданнями 

навчальної дисципліни «педагогіка»; засвоїти основні педагогічні категорії; з’ясувати 

особливості зв’язку педагогіки з іншими науками. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План 

1. Педагогіка як наука її завдання, основні педагогічні категорії. 

2. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

3. Виникнення та розвиток педагогічної науки 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка. – К.: Вища школа, 1986 

2. Педагогічна психологія /МЛ.Проклієнко, Д.Ф.Ніколаєнко, – К.: Вища 

школа, 1991, розд.1. 

3. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальна книга. – Тернопіль, 1997. 

4. Хофман Франц. Мудрость воспитания. Педагогия. Педагогика. –М.: 

Педагогика, 1979 – С. 160. 

 

ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА, ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК. 

Наука – одна із форм людської свідомості на рівні з мистецтвом, правом, етикою, 

релігією. Педагогіка – наука про закономірності виховання, навчання, освіти 

підростаючого покоління і дорослих людей. Закономірність – відображення у 

свідомості людини найбільш суттєвих, об’єктивно існуючих, повторювальних зв’язків 

між явищами, фактами. 

Назва науки походить від від грецького "paida" – "дитина" та "ago" – 

"вести". В дослівному перекладі „пайдагогос” означає дітоводіння. 

В Стародавній Греції педагогами називали людей, які водили дітей багатих і 

знатних до школи та наглядали за ними. Поступово слово педагогіка стало вживатися 

більш загально: для визначення мистецтва вести дитину протягом життя, тобто 

виховувати, навчати, давати освіту. З часом накопичення знань про виховання і 

навчання спричинило виникнення окремої галузі науки. 

Педагогіка розширила свої межі й охопила виховання людини в цілому. Тому 

буде правильним твердження, що сучасна педагогіка – це сукупність теоретичних та 

прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку людини. Це 

наука про закони освіти і виховання дітей та дорослих. 

Найкоротше, загальне і разом з тим відносно точне визначення педагогіки – це 

наука про виховання. 

Отже предметом педагогіки є виховання як цілеспрямований вплив на 

розвиток особистості вихованця, що здійснюється спеціально підготовленими 

фахівцями (педагогами). 

В наш час педагогіка – ключова галузь людських знань. Оскільки об’єктом 

навчання і виховання є людина, тому педагогіка відноситься до наук про людину, це 

галузь людинознавства. Від неї залежить прогрес людства, всебічний гармонійний 

розвиток особистості, піднесення економіки і культури. 

 Для визначення педагогіки як науки важливо встановити ряд факторів, 



 які характеризують її як і будь-яку іншу науку. 

 наука педагогіка має свій предмет дослідження – виховання. 

 об’єктом пізнання в педагогіці є дитина; 

 наука виникла з практичної потреби суспільства під час вивчення, 

узагальнення та передачі раніше накопичених історичних цінностей; 

 педагогічна наука вивчає закони освіти і виховання. Вона узагальнює 

різноманітні факти, встановлює причини і зв’язки між явищами, прогнозує події, 

відповідає на питання, чому і які зміни відбуваються у розвитку людини під впливом 

навчання і виховання; 

 для вивчення свого предмету дослідження наука педагогіка використовує 

методи наукового дослідження (анкетування, спостереження, метод тестів, 

інтерв’ювання, метод вивчення шкільної документації, бесіду, експеримент тощо); 

 як і будь-яка інша наука, педагогіка має свої основні категорії (виховання, 

освіта, навчання). 

Предмет педагогіки – виховна діяльність, що здійснюється в закладах освіти 

людьми, уповноваженими на це суспільством. 

 На всіх етапах розвитку людського суспільства виховну діяльність 

«обслуговує» педагогічна наука, виконуючи розкриті нижче функції. 

 Дослідження законів і закономірностей педагогічних явищ і процесів. 

Головними педагогічними законами, зокрема, є: закон обов’язкового засвоєння 

підростаючим поколінням соціального досвіду старших поколінь як необхідна умова 

входження в суспільне життя, спадкоємності поколінь, життєзабезпечення суспільства, 

окремого індивіда і розвитку сил кожної особистості; обов’язкової відповідності змісту, 

форм, методів навчання і виховання вимогам розвитку виробничих сил суспільства; 

 Теоретичне обґрунтування змісту, принципів, методів і форм навчання та 

виховання. Ця функція передбачає розкриття змісту й технології реалізації, наприклад, 

конкретного принципу навчання чи виховання, використання певного методу 

виховання залежно від віку школяра та ін. 

 Вивчення передового педагогічного досвіду і створення на його базі 

педагогічної теорії. Йдеться про виявлення передового і новаторського педагогічного 

досвіду вчительських колективів і окремих учителів, умов і причин успішності та 

ефективності їх діяльності, підготовки відповідних методичних матеріалів, 

педагогічних рекомендацій. 

 Експериментальні дослідження педагогічної діяльності. Мета цих 

досліджень – побудова на їх основі моделей реформування цієї діяльності, втілення 

досягнень педагогічної науки в практику діяльності закладів освіти з метою її 

вдосконалення. 

 Вироблення педагогічної техніки. Йдеться про стиль поведінки і 

спілкування вчителя з учнями (як і де стояти в класі, як говорити, як жестикулювати й 

артикулювати тощо). 

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 

Як і кожна наука, педагогіка має свій понятійний апарат, тобто систему 

педагогічних понять, які виражають наукові узагальнення. Ці поняття називають 

категоріями педагогіки. 

До основних категорій педагогіки належать „виховання”, „освіта”, 

„навчання”. Вони охоплюють сукупність реальних явищ, теоретичних і практичних 

питань, що належать до предмета педагогічної науки. Правильне їх розуміння 

потрібне передусім для пізнання педагогічних закономірностей. 

а) Виховання – цілеспрямований процес взаємодії дорослих з дітьми, у ході 

якої відбувається розвиток і формування особистості. Воно носить національний 

характер. Виховання – соціальне явище, властиве тільки людям, є однією із сфер 



суспільно необхідної діяльності. Виховання цілеспрямований та організований процес 

формування особистості. 

Основне його призначення полягає у забезпеченні життєвої наступності 

поколінь, що неможливе без засвоєння і розвитку новими поколіннями суспільно- 

трудового досвіду. 

Проблеми виховання людини вивчають різні суспільні науки – психологія, 

історія, філософія та інші. Педагогіка досліджує виховання як педагогічний процес, як 

систему засобів педагогічного управління, як складний комплекс виховних впливів. 

Виховання – найважливіше поняття, яке має характер категорії. 

В педагогіці можна зустріти поняття „виховання”, яке вживається в чотирьох 

значеннях: 

 у широкому соціальному, коли йдеться про виховний вплив на людину, 

всього суспільства і всієї дійсності, яка містить у собі не лише позитивну 

спрямованість, а й конфлікти й протиріччя; тут особистість може не тільки 

формуватися під впливом соціального середовища, а й деформуватись, або навпаки. 

загартовуватися у боротьбі з труднощами, „робити саму себе”; 

 у широкому педагогічному, коли мається на увазі виховання в діяльності 

шкіл, вузів та інших закладів, де персонал керується педагогічною теорією та її 

практичними, методичними рекомендаціями; 

 у вузькому педагогічному, коли виховання є цілеспрямованою виховною 

діяльністю педагога (наприклад, класного керівника в школі), щоб досягти певної мети в 

колективі учнів; 

 у гранично вузькому, коли педагог, або батько розв’язують конкретну 

індивідуальну проблему виховання або перевиховання (наприклад, у хлопчика 

прагнуть виховати чесність, ввічливість). 

Нерідко крім категорії виховання виділяють ще дві категорії того ж ряду: 

самовиховання і перевиховання. 

 Виховання є: 

 вічним: воно з’явилось із появою суспільства і зникне разом з ним; 

 соціальним: властиве тільки людям, а в світі тварин існують складні 

інстинкти збереження роду; 

 історичним: на різних етапах розвитку суспільства його цілі й завдання 

змінюються в залежності від рівня розвитку суспільства, його потреб; 

 класовим: в антагоністичному суспільстві виховання завжди захищало 

інтереси пануючих класів. 

Національне виховання – виховання на основі культурно-історичного досвіду 

народу. 

б) Навчання – цілеспрямований процес взаємодії учителя з учнями, в ході якого 

діти засвоюють знання, у них формується науковий світогляд та розвиваються уміння і 

навички. 

в) Освіта – процес і кінцевий результат засвоєння основ різних наук. Політехнічна 

освіта - це ознайомлення учнів у процесі навчання з різними видами виробництва. 

Професійна освіта – це отримання професії у навчальних закладах. 

Основним шляхом і засобом здобуття освіти є навчання, в процесі якого 

реалізуються цілі освіти. 

Термін „освіта” вживається на означення не тільки процесу розумового 

виховання і підготовки до виконання певних суспільних функцій, а й результату цього 

процесу: певного рівня освіченості, ступеня озброєності знаннями, уміннями і 

навичками, а також характеру освіченості (неповна середня, повна середня або вища, 

загальна чи професійна освіта). Здобуття повної освіти відповідає і певному статусу 

людини в суспільстві, її вченому ступеню (згідно зі ст. 37 Закону „Про освіту” 



бакалавр, магістр, кандидат, доктор наук). Таким чином, „освіта” – це результат 

навчання. 

Поняття „освіта” означає також сукупність і функціонування освітньо-виховних 

установ різних типів та ступенів (початкових, середніх та вищих шкіл, курсів, 

дошкільних та позашкільних закладів, тощо). Йдеться про організацію освітньої справи 

за певними її принципами, завданнями, масштабами. Саме такий сенс терміну „освіта” 

міститься у виразах „система народної освіти”, „ступені освіти”, „управління освітою”, 

та ін. 

Головним способом здобуття освіти, засвоєння суспільно-історичного досвіду, 

найважливішим способом опанування здобутками людської культури є навчання. 

Зв’язок між поняттями „навчання” та „освіта” настільки тісний, що їх іноді вважають 

ідентичними. 

Навчання – це цілеспрямована взаємодія вчителя і учнів, у процесі якої 

засвоюються знання, формуються уміння та навички. Це двосторонній процес, це 

спільна діяльність вчителя та учня, коли перший передає свої знання та керує процесом 

навчання, а другий (учень) вчиться, тобто засвоює знання і виробляє на їх основі уміння і 

навички. Вчитель здійснює діяльність викладання, а учень – діяльність учіння. Таким 

чином, навчання являє собою діяльність викладача і учня. 

Навчання – цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої 

засвоюються знання, формуються вміння й навички. 

Теорія навчання та освіти зветься в педагогіці дидактикою. 

Виховання, освіта та навчання – три найважливіші напрями педагогічної 

діяльності, які органічно пов’язані між собою та доповнюють один одного. Їх 

взаємозв’язок – одна з основних педагогічних закономірностей. Адже освіта як процес, 

як результат інтелектуальної та практичної підготовки людини до життя передбачає 

навчання в певних його формах, зокрема й самоосвіту. Вона тісно пов’язана з 

вихованням. Правильно організований процес виховання відкриває можливості для 

свідомого та глибокого опанування науковими знаннями. Це стосується і навчання, у 

процесі якого формуються світогляд, внутрішній світ учнів, їхня самооцінка, ставлення 

до людей, до праці, до життя взагалі. 

Навчання неодмінно виконує виховну функцію, а у виховній роботі, в яких би 

формах її не здійснювали обов’язкові певні елементи навчання: використання і 

застосування знань, пояснення, показ, наслідування, засвоєння та інше. Виховання – 

найбільш загальне і всеосяжне поняття. Як процес, діяльність воно спрямоване на 

вироблення певних норм поведінки людини. Освіта сприяє формуванню світогляду, 

набуттю певної суми знань. Це складова виховання. Навчання ж – процес здобуття 

освіти, у якому взаємодіють учитель та учень. Отже, попри те, що виховання, освіта та 

навчання тісно взаємопов’язані їх не можна ототожнювати оскільки вони мають свою 

специфіку, свої особливості. 

На кожному етапі свого розвитку українське національне виховання вбирало 

кращі здобутки світової культури, акумульовані в народних традиціях і звичаях, що 

стверджують добро, любов, красу, справедливість в усіх сферах життя. Правильно 

організоване національне виховання формує повноцінну особистість, індивідуальність, 

яка цінує свою національну й особисту гідність, совість і честь. Так формується 

національний характер. 

Сучасні завдання педагогіки: 

а)визначення і удосконалення змісту освіти (чому навчати? який обсяг?); 

б)розробка нових засобів у навчанні та навчального обладнання (дошка, зошити, 

книжки); 

в)підготовка нових підручників до змісту освіти; г)комп’ютеризація навчального 

процесу; д)розробка нових форм і методів навчання; 



е)вдосконалення змісту і методики навчання та виховання; є)вдосконалення 

профорієнтаційної роботи; 

ж)розробка питань гуманізації, демократизації освіти; з)прогнозування розвитку 

освіти; 

и)розробка освітніх виховних технологій. 

 

1. СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК. ЗВ’ЯЗОК ПЕДАГОГІКИ З 

ІНШИМИ НАУКАМИ. ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ 

Система педагогічних наук – зв’язки та відношення, що склалися в процесі 

історичного розвитку різних галузей педагогічних знань. 

Система педагогічних наук: 

а)загальна педагогіка – основи виховання і навчання; 

б)історія педагогіка – вивчає педагогічні погляди, системи навчання і виховання 

на різних етапах розвитку; 

в)порівняльна педагогіка – вивчає освітньо-виховні системи в різних країнах; 

 г)вікова педагогіка: переддошкільна, дошкільна, педагогіка середньої школи, 

педагогіка середньої спеціальної освіти, педагогіка вищої освіти, педагогіка 

професійно-технічної освіти, педагогіка дорослих (андрогогіка); 

д)спеціальна педагогіка: 

 сурдопедагогіка (навчання глухих і тих, хто погано чує); 

 тифлопедагогіка (навчання і виховання дітей з поганим зором, сліпих); 

 олігофренопедагогіка (навчання і виховання розумово відсталих дітей); 

 логопедія (виправлення недоліків мовлення); е)методика викладання різних 

дисциплін; 

є)професійна педагогіка (військова, інженерна, виробнича, медична); 

ж)соціальна педагогіка – навчання і виховання дітей в позашкільних навчально-

виховних закладах. 

Спеціальна педагогіка: 

- сурдопедагогіка; 

- тифлопедагогіка; 

- олігофренопедагогіка ; 

-логопедія 

Форми зв’язку з іншими науками: 

а)педагогіка спирається на ідеї інших наук (людина формується в діяльності); 

б)методи бере з різних наук; 

в)використовує дослідження інших наук; г)проводить дослідження з  

Загальна педагогіка вивчає головні теоретичні й практичні питання виховання, 

навчання і освіти, досліджує загальні проблеми навчально-виховного процесу. 

Вікова педагогіка (дошкільна, шкільна педагогіка, педагогіка дорослих) 

досліджує закони та закономірності виховання, навчання й освіти, організаційні форми й 

методи навчально-виховного процесу стосовно різних вікових груп. 

Корекційна педагогіка вивчає і розробляє питання виховання, навчання та 

освіти дітей з різними вадами: сурдопедагогіка (навчання й виховання глухих і 

глухонімих), тифлопедагогіка (навчання і виховання сліпих і слабкозорих), 

олігофренопедагогіка (навчання й виховання розумово відсталих і дітей із затримками 

розумового розвитку), логопедія (навчання і виховання дітей з порушеннями 

мовлення), виправно-трудова педагогіка (перевиховання неповнолітніх і дорослих 

злочинців). 

Галузеві педагогіки – військова, спортивна, вищої школи, профтехосвіти та 

ін. Серед галузей педагогіки, зосереджених на педагогічних проблемах дорослих, 

швидко розвивається педагогіка вищої школи, яка розкриває закономірності навчально-



виховного процесу у вищих закладах освіти, специфічні проблеми здобуття вищої 

освіти. 

До системи педагогічних наук належить також історія педагогіки і школи, 

що вивчає розвиток педагогічних ідей і практику освіти в різні історичні епохи. 

Окрема група педагогічних наук – часткові, або предметні, методики, 

предметом дослідження яких є закономірності викладання і вивчення конкретних 

навчальних дисциплін у закладах освіти всіх типів. 

Наприкінці XX ст. намітився стрімкий розвиток соціальної педагогіки як галузі, 

що вивчає закономірності та механізми становлення й розвитку особистості в процесі 

здобуття освіти та виховання в різних соціальних інститутах, а також соціально 

орієнтовану діяльність освітніх, наукових, культурних та інших закладів, установ і 

соціальних служб, які сприяють формуванню соціальної активності дітей та молоді в 

процесі розв’язання суспільних, політичних, економічних та інших проблем 

суспільства [5;3]. 

Зв’язок педагогіки з іншими науками відбувається в різних напрямах. По- 

перше, це спільність об’єктів (понять, закономірностей, концепцій, предметів, процесів, 

критеріїв, методів). По-друге, взаємодія, взаємовплив, взаємопроникнення, інтеграція 

педагогіки та інших наук. По-третє, педагогіка спирається на ідеї інших наук (людина 

формується у діяльності – з філософії); використовує методи дослідження інших наук 

(анкетування – із соціології), результати досліджень інших наук (насамперед 

психології); проводить дослідження спільно з іншими науками; дає замовлення іншим 

наукам на дослідження певних явищ. 

На сучасному етапі педагогіка покликана вирішувати, зокрема, такі завдання: а) 

вдосконалення змісту освіти; б) вироблення принципово нових засобів навчання, 

навчального обладнання; в) підготовка підручників відповідно до вдосконалення змісту 

освіти; г) комп’ютеризація праці вчителя; ґ) вироблення нових і модернізація наявних 

форм і методів навчання; д) підсилення виховної ролі уроку; е) вдосконалення змісту й 

методики виховання; є) удосконалення політехнічної підготовки учнів, їх професійної 

орієнтації та підготовки до праці; ж) вироблення шляхів демократизації та гуманізації 

життя й діяльності школи. 

Суспільний прогрес супроводжується накопиченням знань, розширенням запасів 

інтелектуального багатства у всіх галузях людської діяльності. Не є виключенням і 

галузь освіти. Зі зростанням запасів нових знань, розширенням сфер проникнення 

наукової думки в реальне життя відбувається розширення галузей педагогіки. 

Виникають нові галузі теоретичних та прикладних даних, фундаментальних уявлень 

про закономірності в нових галузях педагогіки. Серед галузей педагогіки є зовсім 

„молоді”. Ряд галузей науки про виховання мають багатовікову історичну давність. 

Такий розвиток педагогіки цілком природно призвів до того, що її вже визначають як 

систему наук про виховання і навчання дітей та дорослих. 

Загальноприйнятий перелік наукових дисциплін, що складають структуру 

педагогіки, в наш час прийнято включати доволі значну їх кількість. У цілому ця 

структура виглядає наступним чином. 

1. Загальна педагогіка. Вивчає і формулює принципи, форми і методи 

навчання і виховання, які є загальними для всіх вікових груп та навчально-виховних 

закладів. Складається з чотирьох розділів: 

 основа педагогіки (її філософські засади, характеристика систем освіти); 

 теорія навчання та освіти (дидактика – сутність процесу навчання та змісту 

освіти); 

 теорія виховання (сутність процесу виховання, організація виховного 

процесу); 

 теорія управління навчально-виховним процесом (школознавство – система 

управління школою і діяльність органів освіти). 



2. Вікова педагогіка. Вивчає закономірності виховання й навчання, 

організаційні форми й методи навчально-виховного процесу стосовно різних вікових 

груп. Її поділяють на такі напрями: 

 Ясельна педагогіка вивчає закономірності й умови виховання немовлят. За 

своїм віком це відносно молода галузь педагогіки. Однак її значення по мірі 

проникнення наукової думки в секрети напрямленого впливу на розум, здоров’я, 

емоційну, соціальну сфери формування дитини стрімко зростає. Характерною 

особливістю ясельної педагогіки є її взаємодія з іншими галузями знань: психологією, 

фізіологією, медициною 

 Дошкільна педагогіка представляє собою науку про закономірності 

розвитку, формування особистості дітей дошкільного віку. В наш час існують галузі 

дидактики дошкільного навчання, теорія та методика виховання дошкільників, 

міжнародні стандарти дошкільного розвитку дитини, теорія та практика професійної 

підготовки спеціалістів з дошкільного виховання та освіти. Розробляються теоретичні 

основи та технології виховання дошкільників в державних, приватних, недержавних 

навчально- виховних закладах та в умовах одно-, двох- і багатодітних повних, неповних 

сімей. 

 Педагогіка загальноосвітньої школи належить до найбагатших і 

найрозвинутіших галузей науки про виховання. Тисячоліття її існування у світовій 

історії дозволили накопичити незмінні цінності досвіду керівництва розвитком, 

формуванням підростаючих поколінь в різних соціально-економічних умовах. 

Дослідження освітніх моделей різних цивілізацій, формацій, держав, ідеологій, 

політичних устроїв дають повчальні уроки шкільної справи, її впливу на соціальний 

прогрес. Шкільна педагогіка як наука є базою для побудови вузівської педагогіки, яка 

виступає основою формування вчительського й викладацького професіоналізму. 

3. Професійна педагогіка. Досліджує і розробляє питання підготовки 

фахівців для різних галузей народного господарства. Залежно від рівня освіти існують 

такі напрями: 

 Педагогіка професійно-технічної освіти (підготовка кваліфікованих 

робітників і фахівців середньої ланки для різних галузей народного господарства). Ця 

педагогіка вивчає закономірності, принципи, технології виховання й освіти людини, 

орієнтованої на конкретну професійну діяльність. Підготовка молоді за робочими 

професіями в наш час у зв’язку з кризою профтехосвіти архівується. Не виключено, що 

в майбутньому вітчизняна система освіти за мірою потреби знову звернеться до неї. 

Педагогіка середньої спеціальної освіти, як самостійна галузь науки, знаходиться на 

стадії становлення. Її теоретичний фонд в наш час розвивається за рахунок перейняття, 

адаптації наукових і прикладних положень шкільної і вузівської педагогіки. 

 Педагогіка вищої школи в системі педагогічних наук займає особливе 

місце. Її розвиток зумовлений декількома факторами. По-перше, фактор наукового 

потенціалу. Майбутніх спеціалістів навчають представники вищої кваліфікації: доктори 

наук, професори, академіки, автори наукових теорій, творці інноваційних технологій в 

своїх спеціальних галузях. Багато хто з них бере участь у створенні нових дидактичних 

конструкцій вищої освіти, розробляють оригінальні методики навчання студентів. По- 

друге, специфічна особливість педагогіки вищої школи полягає в її схожості зі 

шкільною педагогікою. Велику кількість теоретичних істин навчання та виховання 

майбутніх спеціалістів в різних галузях виробництва відображають закони 

послідовності загальної і професійної освіти. Загально прийнято, що педагогіка школи, 

як найбільш розвинена галузь наукових знань, є джерелом збагачення інших галузей 

наук про виховання. 

4. Спеціальна педагогіка (дефектологія). Вивчає проблеми і розробляє 

методи виховання, навчання та освіти дітей з різними фізичними або психічними 



вадами. Залежно від виду дефектів педагогічні знання цієї галузі поділяють на такі 

напрями: 

 сурдопедагогіка (навчання і виховання глухонімих, глухих і туговухих 

дітей); 

 логопедія (навчання і виховання дітей з порушеннями мовлення); 

 тифлопедагогіка (навчання і виховання сліпих та слабозорих дітей); 

 олігофренопедагогіка (навчання і виховання розумововідсталих і дітей із 

уповільненим розумовим розвитком). 

5. Історія педагогіки. Висвітлює процес розвитку теорії та практики 

навчання і виховання в різні історичні епохи, різних країн і народів. Історико-

педагогічні дослідження нерозривно пов’язані з дослідженнями громадянської історії, 

етнографії, археології. Пошуки вчених в галузі історії освіти та виховання узгоджені з 

відомими загальними періодизаціями розвитку людства, де виділяються епохи 

первісного, рабовласницького, феодального, капіталістичного,

 соціалістичного, постсоціалістичного розвитку суспільства. В історії 

педагогіки умовно виділяються періоди: давньої, середньовічної, нової і новітньої 

історії освіти. Така узгодженість пояснюється належністю історії педагогіки до історії 

матеріальної і духовної культури в суспільному прогресі. 

6. Методики викладання окремих предметів. Вивчають закономірності 

викладання і вивчення конкретних навчальних дисциплін у закладах освіти різних 

типів. Методики – це окремі дидактики. В них містяться специфічні окремі 

закономірності управління розвитком мислення учнів. Дослідники методик викладання 

збагачують науку не лише вузькими предметними істинами навчання конкретній 

дисципліні, виховання її засобами. Накопичені ними знання приймають надпредметне 

значення і розширюють арсенал загальної теорії освіти – дидактики. 

7. Порівняльна педагогіка досліджує закономірності функціонування та 

розвитку освітніх і виховних систем в різних країнах шляхом порівняння і знаходження 

спільного і відмінного. Пошуки спільного та специфічного в освітніх системах у різних 

народів дозволяє знаходити, давати наукове тлумачення освітнім традиціям, системам, 

узагальнювати національну педагогічну культуру за рахунок міжнародного досвіду. 

8. Галузеві педагогіки. До них належать спортивна, авіаційна, військова, 

інженерна, медична, культурно-освітня; педагогіка виправно-трудової системи, 

педагогіка підвищення кваліфікації та перекваліфікації спеціалістів, робітничих кадрів. 

Наприклад, військова педагогіка розкриває закономірності, здійснює теоретичне 

обґрунтування, розробляє принципи, методи, форми навчання і виховання 

військовослужбовців всіх рангів. Елементи військової педагогіки зустрічаються в 

загальноосвітніх школах і в системі вузівської освіти. Основне застосування 

педагогічні відкриття і розробки мають в військових освітніх закладах і частинах 

Збройних Сил, де молодь засвоює військові спеціальності. Виправно-трудова 

педагогіка містить теоретичні обґрунтування і розробки практики перевиховання осіб, 

що знаходяться в ув’язненні за скоєння злочинів. Інші її назви – „педагогіка 

пенітенціарних закладів”. Існує дитяча і доросла галузі наук по перевихованню людей, 

що відбувають покарання за скоєні злочини. Виправно-трудова педагогіка 

взаємопов’язана з юриспруденцією та правознавством. 

9. Соціальна педагогіка містить теоретичні і прикладні розробки в галузі 

позашкільної освіти і виховання дітей і дорослих. Останнім часом укорінюється 

поняття „другої освіти”, яку дають багато профільні освітньо-виховні заклади. В 

клубах, на станціях юних техніків, в будинках народної творчості, на спортивних базах, в 

студіях музичного і театрального мистецтва діти і молодь знаходять можливість 

задовольняти свої творчі потреби, залучаються до корисних форм дозвілля, отримувати 

необхідні, в тому числі і професійні знання. Завдяки науковим дослідженням 



позашкільна система зайнятості дітей і дорослих отримує можливість ефективного 

розвитку, перетворюється в джерело підвищення культури суспільства. 

10. Педагогіка третього віку розробляє систему освіти розвитку людей 

пенсійного віку. Світова практика роботи з людьми похилого віку, що припинили 

активну професійну діяльність, показує різноманітність варіантів зайнятості осіб, що 

перейшли на ступінь післявиробничого віку. Педагогіка третього віку знаходиться в 

стадії становлення. Велика кількість педагогічних розробок для створення оптимальної 

реалізації досвіду людей похилого віку, їх нормального, здорового режиму 

життєдіяльності ведуться на межах медицини і такої специфічної галузі знань як 

геронтологія. За даними дослідників, завдяки впровадженню педагогічних розробок, 

що відносяться до третього віку, суспільство попереджує втрату величезного 

інтелектуального потенціалу і знижує жах людей перед неминучою втратою активної 

ролі в житті суспільства. 

11. Лікувальна педагогіка порівняно нова галузь педагогіки. Розвивається 

вона на межі з медициною. Основним предметом її являється система освітньо-

виховної діяльності педагогів зі школярами, що нездужають, недомагають і хворіють. У 

зв’язку зі збільшенням хвороб серед школярів виникає проблема розробки бережливих 

освітньо-виховних конструкцій. Виникає інтегрована медико-педагогічна наука. 

12. Шкільна гігієна. Вивчає і визначає санітарно-гігієнічні умови життя 

учнів, організацію навчального процесу залежно від віку, стану здоров’я. 

Такий склад педагогічних наук, що відображують сучасний стан педагогічної 

думки України. 

 

3.ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ 

Педагогіка – сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси 

виховання, навчання і розвитку особистості. 

Термін походить від грецьких слів «pais» («paidos») – дитя і «ago» – веду, 

виховую, тобто «дітоводіння», «дітоводство». 

У Давньому Вавилоні, Єгипті, Сирії «пайдагогос» найчастіше були жерці, а в 

Давній Греції – найрозумніші, найталановитіші вільнонаймані громадяни: педономи, 

педотриби, дидаскали, педагоги. У Давньому Римі цю роботу доручали державним 

чиновникам, які добре оволоділи науками, багато мандрували, знали мови, культуру і 

звичаї різних народів. 

У середні віки педагогічною діяльністю займалися переважно священики, ченці, 

однак у міських школах та університетах – дедалі частіше люди зі спеціальною 

освітою. 

У Давньоруській державі педагогів називали «майстрами». Упродовж багатьох 

століть тут не існувало спеціальних навчальних закладів для підготовки вчителів. Ними 

були і дяки з піддячими, і священнослужителі, і мандрівні дидаскали – «школярі- 

книжники». Відомості про те, як ставилися до них, містить «Слово о том, яко не 

забиваті учителей своих» Кирила Туровського. 

Стадії розвитку педагогіки: 

а) народна педагогіка (створена народом): емпіричні (з народного досвіду) 

знання про навчання, виховання, розвиток дітей; 

б) духовна педагогіка: галузь педагогічних знань про навчання і виховання 

дітей засобами релігії; 

в) світська педагогіка: пройшла тривалий час розвитку і досить довго 

розвивалась в рамках філософії. 

І. НАРОДНА ПЕДАГОГІКА 

Народна педагогіка. Термін «народна педагогіка» уперше вжив український 

письменник, культурний діяч, педагог Олександр Духнович (1803–1865) у підручнику 

«Народна педагогия в пользу училищ и учителей сельских». 



Народна педагогіка – галузь педагогіки, що охоплює накопичений віками 

народний досвід, погляди на мету, завдання, засоби і методи виховання та 

навчання підростаючого покоління. 

Якщо народна педагогіка охоплює емпіричні педагогічні знання без вказівки на 

їх походження, то етнопедагогіка пов’язана з конкретною етнічною належністю 

педагогічних традицій. Отже, педагогіка виконує різноманітні завдання як на 

загальнодержавному, так і на галузевому й регіональному рівнях, спрямовані на 

забезпечення навчання, виховання і розвитку підростаючого покоління. 

Етнопедагогіка досліджує можливості й ефективні шляхи реалізації 

прогресивних педагогічних ідей певного народу в сучасній науково-педагогічній 

практиці, способи поєднання народної педагогічної мудрості з педагогічною наукою; 

аналізує педагогічне значення явищ народного життя і визначає їх відповідність 

сучасним завданням виховання. Етнопедагогіка є складовою народознавства й 

водночас – педагогіки народознавства. 

Народознавство – у вузькому значенні (етнографія) є наукою про походження й 

розселення народу, його культуру, побут, традиції, звичаї, обряди; у широкому 

значенні – сукупністю сучасних наук про певний народ, його культуру, історію, 

духовність. 

Педагогіка народознавства – напрям сучасної педагогіки, який вивчає шляхи та 

засоби практичного засвоєння учнями культурно-історичних надбань минулих 

поколінь: традицій, звичаїв, обрядів свого народу. 

Невід’ємними складовими народної педагогіки є родинна педагогіка, 

педагогічна деонтологія, педагогіка народного календаря. 

Родинна педагогіка – складова народної педагогіки, в якій зосереджено знання й 

досвід щодо створення і збереження сім’ї, започаткування та продовження сімейних 

традицій (трудових, моральних, мистецьких). 

Родинна педагогіка сприяє формуванню в дітей любові до матері і батька, бабусі і 

дідуся, поваги до пам’яті померлих. 

Актуальні для сучасної педагогіки питання стосунків між вихователями і 

вихованцями розглядає педагогічна деонтологія. 

Педагогічна деонтологія (гр. deontos – належне, потрібне, необхідне) – народні 

знання про виховні обов’язки батьків перед дітьми, вчителів перед учнями, вихователів 

перед вихованцями, про етичні норми, необхідні для виконання педагогічних функцій. 

Значні виховні можливості закладено в педагогіці народного календаря, який 

попри певні універсальні особливості закорінений у буттєвий досвід кожного народу. 

Педагогіка народного календаря – складова народної педагогіки, що передбачає 

виховання дітей та молоді шляхом залучення їх до сезонних робіт, підтримання звичаїв, 

участі у святах і обрядах. 

Великі потенційні можливості національного виховання, зокрема формування 

патріотичних рис, має педагогіка, джерелом якої є історична пам’ять про оборонців 

рідної землі, традиції формування мужнього воїна – захисника вітчизни. У контексті 

педагогіки українського народу нею є козацька педагогіка. 

Козацька педагогіка – педагогіка українського народу, спрямована на 

формування мужнього громадянина (козака – лицаря) з яскраво вираженою 

українською національною свідомістю, твердою волею і характером. 

Вершина української народної педагогіки – козацька педагогіка, що втілила в 

собі „національну психологію, характер, правосвідомість, мораль та інші компоненти 

національної свідомості, духовності народу”. Основними завданнями козацької 

педагогіки були: 

 виховання фізично загартованих мужніх воїнів-захисників рідного народу 

від чужоземних поневолювачів; 

 виховання у підростаючого покоління українського характеру і світогляду, 



поваги до національних та 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. 

Козацька педагогіка мала три ступені: 

1) Сімейне виховання, яке утверджувало високий статус батьківського та 

материнського виховання й навчання. Специфічною була роль батьків, що полягала в 

цілеспрямованому загартуванні дітей, формуванні в них лицарської честі, гідності, 

підготовки до подолання життєвих труднощів, до захисту рідної землі, власної свободи. 

2) Родинно-шкільне виховання. У козацьких школах найважливішими 

були родинні, духовні та материнські цінності, що переростали в загальнонаціональні 

та включали в себе релігійно-моральні цінності. 

3) Вища освіта. Молодь, яка прагнула знань, продовжувала навчання в 

колегіумах і академіях, європейських університетах. Після закінчення вищих 

навчальних закладів юнаки одержували систематичне фізичне, психофізичне, 

моральне, естетичне, трудове загартовування, національно-патріотичну підготовку, 

спортивно-військовий вишкіл у сотнях, полках, у Запорозькій Січі. 

Новий сплеск інтересу до надбань козацької педагогіки стався з набуттям 

Україною державної незалежності. 

ІІ. ДУХОВНА ПЕДАГОГІКА 

Духовна педагогіка найбільшого розвитку набула в епоху середньовіччя, коли 

церква монополізувала духовне життя суспільства, спрямовуючи виховання в релігійне 

річище. Педагогічна думка, яка до того часу розвивалася на ґрунті філософії, стала 

елементом теології (богослов’я). У церковних і монастирських школах на Заході, у 

мусульманських мектебах (початкових школах) на арабському Сході, у школах 

брахманів (жерців) у Індії виховання набуло яскраво вираженого теологічного 

характеру. 

Духовна педагогіка – галузь педагогічних знань, що передбачає пріоритет 

релігії у вихованні й навчанні особистості. 

Значний внесок у розвиток духовної педагогіки зробили християнські теологи, 

філософи та церковні діячі Квінт Септимій Флоренс Тертулліан (прибл. 160–222), 

Августин (Блаженний) Аврелій, Фома Аквінський (1225– 1274). 

Питанням релігійного виховання великого значення надавав чеський педагог Ян-

Амос Коменський (1592– 1670). Він писав, що людина в цьому світі має три завдання: 

бути розумною, володарювати над іншими створіннями на землі, бути образом Божим. 

Відповідно індивід повинен розвинути в собі три якості: освіченість, моральність, 

релігійність. 

К. Ушинський також наголошував на зв’язку духовної і світської педагогіки, 

релігійного і світського виховання. За його словами, є тільки один ідеал досконалості, 

перед яким схиляються всі народи, – це ідеал, що подає християнство. Воно дає життя і 

вказує найвищу мету всякому вихованню, воно ж і повинно служити для виховання 

кожного християнського народу джерелом світла й істини. Це невгасимий світоч, що 

йде вічно, як вогненний стовп у пустелі, попереду людини і народів, за ним повинен 

прямувати розвиток кожної народності і будь-яке істинне виховання, що йде разом з 

народністю. 

Повернення до основ релігії є важливою гранню соціального життя в Україні на 

рубежі XX–XXI століть. Вплив духовної педагогіки на вітчизняну педагогічну думку 

виявляється в акценті на етичні орієнтації, що базуються на принципах свободи й 

унікальності особистості, альтруїстичних цінностях, увазі до внутрішнього світу 

особистості, вихованні моральних чеснот. 

ІІІ. СВІТСЬКА ПЕДАГОГІКА 



Своїм корінням вона сягає педагогічних пошуків давнього світу. У Давніх Китаї, 

Індії, Греції, Римі було зроблено перші спроби узагальнити досвід виховання, 

сформулювати основні педагогічні ідеї. Саме на той час припадають перші педагогічні 

міркування щодо проблеми співвідношення політики і виховання, особистості й 

держави, а також про цілі, зміст і правила виховної діяльності. 

Вагомий внесок у розвиток світської педагогічної думки зробили давньогрецькі 

філософи. Так, Демокрит вважав, що людину формує передусім життєвий досвід. 

Сократ і Платон обстоювали думку, що для формування людини необхідно пробудити в 

її свідомості те, що в ній закладено від народження. Учень Платона Аристотель 

обґрунтував залежність мети і засобів виховання від політичних завдань держави. 

Джерелом пізнання він визнавав матеріальний світ, не відкидаючи при цьому ідеї 

першопоштовху, Творця світу. Твір давньоримського філософа і педагога Марка 

Квінтіліана «Про виховання оратора» упродовж тривалого часу був основним 

посібником з педагогіки, за яким навчали в усіх риторичних школах. 

В епоху Відродження в багатьох країнах Європи набули значного поширення 

гуманістичні ідеї. їх пропагували видатні філософи – гуманісти, письменники, педагоги 

Вітторіно да Фельтре (1378–1446) в Італії, Луїс Вівес (1492–1540) в Іспанії, Франсуа 

Рабле (1494–1553) і Мітель Монтень (1533–1592) у Франції, Еразм Роттердамський 

(1469–1536) у Голландії. Гуманісти проголосили людину найвищою цінністю і 

стверджували, що її всебічного розвитку можна досягти вихованням. 

Англійський філософ і педагог Дж. Локк (1632–1704) у своїй праці «Думки про 

виховання» зосереджується на проблемі виховання джентльмена – людини, в якій 

поєднуються високоосвіченість з діловими якостями, тверді моральні переконання з 

відповідними манерами поведінки. 

У 1623 році філософ Ф.Бекон написав трактат "Про розвиток і збільшення 

наук", в якому виділив педагогіку як окрему науку. Її статус закріпив чеський 

педагог Ян Амос Коменський. Його "Велика дидактика" вийшла в світ у 1632 і 

обґрунтовувала класно-урочну систему навчання. 

До надбань світської педагогіки належить і доробок Я.-А. Коменського. У своїй 

головній книзі «Велика дидактика», яка містить засади світської педагогіки, 

Коменський з позиції гуманізму трактує основні педагогічні категорії – «виховання», 

«навчання» й «освіта» – як процеси, що відбуваються відповідно до законів 

природи й залежать від особливостей дитини. У численних його працях окреслено всі 

найважливіші питання педагогічної науки, яку він розглядав як науку про виховання 

дитини. Запропоновані Я.-А. Коменським принципи, методи, форми навчання стали 

підґрунтям багатьох педагогічних теорій, чимало його ідей актуальні й нині. 

Англійський філософ і педагог Джон Локк у своїй праці «Думки про виховання» 

основну увагу приділяє проблемі виховання джентльмена – людини, в якій 

поєднуються високоосвіченість із діловими якостями, тверді моральні переконання з 

відповідними манерами поведінки. 

Французькі матеріалісти й просвітники XVIII ст. Дені Дідро (1713–1784), Клод- 

Адріан Гельвецій (1715–1771), Поль-Анрі Гольбах (1723–1789), Жан-Жак Руссо (1712– 

1778) єдиним джерелом знань, розвитку інтелекту, моральних сил та естетичних 

уподобань дитини вважали чуттєвий досвід, обстоювали ідею природо-відповідності у 

вихованні. 

Демократичні ідеї французьких просвітників розвинув видатний швейцарський 

педагог Йоган-Генріх Песталоцці (1746–1827). Головне завдання виховання він також 

убачав у розвитку здібностей людини відповідно до законів природи, теоретично 

обґрунтував доцільність поєднання праці та навчання. Пропагуючи принципи 

наочності, поступовості й послідовності у навчанні, Песталоцці створив методику 

елементарного навчання. 



Значний внесок у розвиток світської педагогіки зробив німецький педагог 

Йоган-Фрідріх Гербарт (1776– 1841). Йому належать ідеї чотириступеневої структури 

уроку, поєднання навчання з вихованням. Для втілення у життя своїх ідей Гербарт 

створив систему вправ, спрямованих на розвиток дитини. 

Знаний німецький педагог Фрідріх-Адольф-Вільгельм Дістервег (1790–1866) 

виступав проти авторитарного виховання, обстоював усебічний гармонійний розвиток 

людини, вивчав внутрішні суперечності педагогічних явищ, сформулював принципи 

відповідності виховання природі та культурі народу, самодіяльності у вихованні й 

навчанні. 

СВІТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ 

В Україні педагогічна думка на всіх етапах розвивалася на рівні світової. Ще в 

Київській Русі сформувалася система виховання на засадах любові до батьківщини, 

гуманного ставлення до людини, дисципліни, поваги до старших, сумлінності у праці, 

мужності, хоробрості й водночас терпимості та релігійності. 

У XI–XIII ст. у Київській Русі побачила світ низка перекладних і оригінальних 

книг – збірників статей, серед яких були й педагогічні статті та роздуми («Палеї», 

«Златоусты», «Ізмарагд», «Пчела», «Злата матиця» та ін.). 

У «Повчанні Володимира Мономаха дітям» (1096) відомий державний діяч 

висловлював переконаність у необхідності виховання у дітей любові до Батьківщини, 

праці, милосердного ставлення до дітей – сиріт і жінок – удів, розвитку поваги до 

навчання, прагнення до освіти. 

Загалом, у Київській Русі педагогічна система передбачала виховання любові до 

рідної землі, гуманного ставлення до людини, дисциплінованості, поваги до старших, 

сумлінності у праці, мужності, хоробрості, терпимості та релігійності. 

У XVI–XVII ст. передові педагогічні думки втілюються у діяльності українських 

братств. Основою навчально-виховного процесу в них були православні цінності та 

патріотизм, що стало противагою тодішній освітній політиці польської шляхти та 

католицької церкви, яка спрямовувалася на національне і соціальне поневолення 

українського народу. 

Великий вплив на розвиток національної світської педагогіки мали ідеї 

видатного українського філософа, письменника і педагога Григорія Сковороди (1722 – 

1790). 

Новими ідеями збагатили вітчизняну світську педагогіку видатні мислителі й 

письменники XIX ст. – Іван Котляревський (1769–1838), Тарас Шевченко (1814–1861) 

та ін. Гостро критикуючи просвітницьку політику уряду царської Росії, вони 

обстоювали ідеї виховання всебічно розвиненої людини (з багатогранними знаннями і 

високими моральними якостями), трудівника, патріота, борця за свободу народу. Т. 

Шевченко уклав підручник для недільних шкіл – «Букварь Южнорусский», який так і 

не було допущено в українські школи. 

Особливе місце в розвитку педагогічної теорії належить видатному 

вітчизняному вченому Костянтину Ушинському. Його педагогічні погляди викладено в 

праці «Людина як предмет виховання» і втілено у підручниках «Рідне слово» і 

«Дитячий світ», за якими навчалося не одне покоління дітей. 

Значну роль у розвитку педагогічної думки і практичному вирішенні багатьох 

проблем виховання відіграв видатний український педагог Антон Макаренко (1888– 

1939). Він розробив і реалізував на практиці принципи створення дитячого колективу і 

педагогічного керівництва ним, методику трудового виховання, виховання свідомої 

дисципліни. Педагогічні ідеї Макаренка було втілено у діяльності виховних установ, 

якими він керував, у його книгах «Педагогічна поема», «Прапори на баштах», багатьох 

наукових і публіцистичних працях. 
Розвитку педагогічної науки сприяла діяльність відомого педагога Василя 

Сухомлинського (1918–1970), який протягом чверті століття керував школою в с. 
Павлиш на Кіровоградщині. Його публіцистичні, наукові праці, найпомітніші серед 



яких – «Народження громадянина», «Серце віддаю дітям», «Як виховати справжню 
людину», є своєрідним осмисленням суті й завдань виховання, ролі сім’ї та школи в 
цьому процесі, розкривають особистий педагогічний досвід автора. 

В українській національній педагогіці важливе місце посідає спадщина 
видатного педагога Григорія Ващенка (1878–1967). У своїй праці «Виховний ідеал» він 
усебічно обґрунтував таку важливу мету тогочасної української національної школи, як 
формування виховного ідеалу. Цінним є і його підручник для педагогів «Загальні 
методи навчання», в якому детально проаналізовано філософсько-психологічні основи 
навчально-пізнавальної діяльності дітей, принципи і методи навчання, шляхи 
активізації пізнавальних зусиль учнів у процесі використання різних методів навчання. 

«Головна заслуга цього педагога, – на думку Анатолія Погрібного, – полягає у 
створенні національної педагогіки, яка відповідає ментальності, історичній місії, 
потребам державного будівництва українського народу». 

Звільнившись від партійної опіки, марксистсько-ленінської ідеології, утисків 
тоталітарного режиму, нині українська національна педагогіка відроджується на 
принципах демократії та гуманізму. В ній окреслилися нові напрями: 

– педагогіка співробітництва – передбачає спільну діяльність учителя й 
учня, що ґрунтується на взаєморозумінні, єдності їхніх інтересів і прагнень, метою якої 
є особистісний розвиток школярів у процесі навчання й виховання; 

– особистісно-орієнтована педагогіка – покликана максимально наблизити 
зміст і методику навчально-виховного процесу до інтересів, нахилів, потреб і життєвих 
цілей особистості школяра; 

– педагогіка життєтворчості – проголошує необхідність творчого підходу 
до організації навчально-пізнавальної та позанавчальної діяльності школярів; 

– педагогіка толерантності – спирається на такий важливий у спілкуванні 
принцип, як терпимість до чужих думок і вірувань. 

Бурхливий розвиток людської цивілізації супроводжується виникненням нових 
гуманітарних проблем, які стосуються освітньо-виховної сфери. Це потребує посиленої 
уваги вітчизняної педагогіки до зарубіжної педагогічної теорії і практики, 
використання їх у вирішенні подібних проблем в умовах нашого суспільства, 
оптимального поєднання цього зарубіжного досвіду з національними педагогічними 
традиціями і новаторством. 

Педагогіка у своєму розвитку спирається на такі джерела: 
1. Педагогічну спадщину минулого. Чимало положень вищезазначених 

видатних педагогів минулого і нині є злободенними. 
2. Сучасні педагогічні дослідження. Вони збагачують педагогічну думку 

новими ідеями. 
3. Передовий педагогічний досвід. Різнобічне вивчення та узагальнення 

педагогічного досвіду дає змогу визначити певні закономірності, закони, що живлять 
нові теорії, концепції, прогнози. Отже, здобуте в процесі вивчення педагогічного 
досвіду знання стає джерелом існування та розвитку педагогічних наук. 

Структура педагогіки: 
а)педагогіка – наука, яка має свої закономірності; 
б)педагогіка – практика-реалізація теоретичних положень в практичній 

діяльності; 
 в)педагогіка – мистецтво-викладання вчителем на високу рівні майстерності. 

ЛЕКЦІЯ 2 
Тема: Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

Науково-дослідницька робота студентів як обов’язковий елемент системи 
підготовки в університеті 

Мета лекції: 
дидактична: ознайомитися із основними завданнями і формами науково-

дослідної роботи у ВНЗ; засвоїти основні методи науково-педагогічного дослідження; 
з’ясувати особливості підготовки і написання реферату, статті, магістерського 
дослідження. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 
мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 
співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 
План 
1. Основні завдання і форми науково-дослідної роботи у ВНЗ. 
2. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 
3. Вимоги до написання реферату 
4. Тези доповіді та наукова стаття 



5. Підготовка магістерської роботи як кваліфікаційного дослідження 
 
Конспект лекційного змісту 
1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ФОРМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

У ВНЗ. 
Науково-дослідна робота студентів (НДРС) – важливий засіб підвищення якості 

підготовки спеціалістів, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності новітні 
досягнення науково-технічного прогресу. 

 
Основними завданнями НДРС є: 
 оволодіння студентами науковими методами пізнання; 
 поглиблене і творче засвоєння навчального матеріалу; 
 оволодіння методикою самостійної постановки і вирішення наукових та 

технічних задач; 
 виховання навичок роботи у науковому колективі; 
 сприяння науково-технічному прогресові шляхом участі у розробці 

актуальних наукових і технічних задач.  
Залучення студентів до посильної дослідницької роботи - одна із умов 

формування творчого спеціаліста-педагога. Студент сучасного вузу зобов’язаний за 
роки навчання пройти так звану школу науково-дослідної діяльності. 

Наукова праця вимагає певних здібностей, які має майже кожен студент. 
Щоправда, вони потребують цілеспрямованого та постійного розвитку. 
Навчальний процес, якщо він базується на творчому підході до науки і ведеться 

педагогом-дослідником, – є головним джерелом формування дослідницьких інтересів у 
студентів, які не мали цих інтересів раніше, а також підтримкою і розвитком тих 
творчих інтересів, що склалися у студентів ще в школі. 

Форми науково-дослідної і творчої роботи студентів умовно поділяються на 
дві категорії: 

 форми НДРС, включені в навчальний процес; 
 форми НДРС, що виконуються в позанавчальний час. 
Основними найбільш дієвими формами науково-дослідницької роботи 

студентів в рамках навчального процесу, що використовуються у вузах України є: 
 читання лекцій для студентів молодших курсів (II-IV семестри) з методики 

і організації наукових досліджень, з наукової організації самостійної роботи, з методики 
роботи з науковою літературою і користуванням бібліотекою; 

 залучення студентів до реферативної роботи на практичних, семінарських, 
лабораторних заняттях. Виконані студентами реферативні роботи повинні включати 
елементи наукового пошуку, підбір та вивчення відповідних розділів монографій і 
наукових статей; 

 включення елементів наукових досліджень в лабораторні роботи, семінари, 
практикуми; 

 включення елементів наукового пошуку в домашнє завдання що видаються 
студентам з тих чи інших дисциплін навчального ну. Такі завдання є хорошим засобом 
інтенсифікації самостійної роботи студентів; 

 включення елементів наукової творчості в курсові та дипломні роботи. 
Теми дипломних робіт слід тісніше пов’язувати з науковою роботою кафедр; 

 включення елементів наукової творчості в педагогічну практику студентів. 
Науково-дослідна робота, включена в навчальний процес, студентів є 

обов’язковою. 
В позанавчальний час науково-дослідницька і творча робота студентів 

включає наступні форми: 
 робота в студентських наукових гуртках; 
 участь у виконанні держбюджетних та госпдоговір них робіт, а також 

індивідуальна робота на кафедрах; 
 робота в ролі керівників гуртків в дитячих клубах, шефська робота в 

школах за спеціальністю. 
Важливе місце в розвитку, удосконаленні та проведенні резутатів НДРС 

займають організаційно-масові заходи: 
 конкурси наукових робіт студентів: 
 студентські наукові конференції; 
 виставки наукової та науково-технічної творчості; 
 олімпіади. 



 огляди-конкурси на кращу організацію НДРС. 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
Для ведення дослідницької роботи студент перш за все повинен оволодіти 

методами наукового пізнання. До загальних методів відноситься аналіз явиш на основі 
діалектики, філософські методи. 

Педагогіка використовує методи гуманітарних та природничих наук: теоретичні, 
емпіричні і математичні (Таблиця ). 

Таблиця 
Теоретичні Емпіричні Математичні 

аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, 

порівняння, моделювання. 

спостереження анкети, бесіда, інтерв’ю, 

соціометрія, експеримент, вивчення 
документації. 

реєстрація, ранжування, 

шкалювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А тепер перейдемо до характеристики деяких із цих методів. 

 

1. Вивчення наукової літератури, робота над літературними 

джерелами. Не можна розпочинати дослідження, не вивчивши, що зроблено в науці з 

даного питанням до цього моменту. Приступаючи до дослідження, дуже важливо 

підкреслити інформацію про питання, що вивчаються. 

До числа літературних документів та джерел, залучених до вивчення 

педагогічних проблем, відносять: 

 нормативні документи держави з питань освіти та науки; 

 загальні та спеціальні роботи з педагогіки; 

 історико-педагогічна література, що включає праці видатних педагогів 

минулого, книги про виховання в різні історичні епохи, а також архівні документи та 

інших історико-педагогічних матеріалів; 

Методи педагогічного дослідження 

З учнями, 

вчителями, 

батьками 

Мимовільне в процесі 

постійного спілкування 
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 періодична педагогічна література; 

 художня література про школу, виховання, педагогічну працю; 

 літературний запис пам’яток народної творчості (прислів’я, приказки, 

загадки), в яких відображена народна педагогічна творчість; 

 наукова література з суміжних наук (психології, соціології, предметних 

методик); 

 довідкова педагогічна література (енциклопедії, педагогічні словники); 

 підручники, навчальні і методичні посібники з педагогічних дисциплін. 

Вивчення літератури дає можливість дізнатися, які сторони проблеми вже 

достатньо добре вивчені, з яких питань ведуться наукові диспути, що застаріло, а які 

питання ще не розв’язані, хоча й вже виникали. 

Робота з літературними джерелами передбачає використання таких 

загальнонародних методів, як складання бібліографії, анотування, реферування, 

конспектування, виписування даних та цитат. 

 

2. Спостереження. Під науковим спостереженням розуміють спеціально 

організоване сприйняття досліджуваного об’єкта, процесу чи явища в природних 

умовах. Наукове спостереження суттєво відрізняється від повсякденного життєвого. 

Головні відмінності такі: 

а) визначаються завдання, виділяються об’єкти, розробляється схема 

спостереження; 

б) результати обов’язково фіксуються; в) отримані дані опрацьовуються. 

Для підвищення ефективності спостереження воно повинно бути тривалим, 

систематичним, різнобічним, об’єктивним і масовим. Підкреслюючи важливість методу 

спостереження, необхідно вказати і на його недоліки: спостереження не розкриває 

внутрішньої сторони педагогічних явищ, при використанні цього методу неможливо 

забезпечити повну об’єктивність інформації. Тому, спостереження найчастіше 

використовують на початкових етапах дослідження разом з іншими методами. 

Опитувальні методи вивчення педагогічних проблем відносно прості і універсальні як 

засіб отримання даних широкого тематичного спектру. Використовують три 

загальновідомі різновиди опитувальних методів: бесіда, анкетування, інтерв’ювання. 

3. Бесіда – діалог дослідника з досліджуваним за заздалегідь розробленою 

програмою. Проводяться бесіди фронтально, по групах, індивідуально. За допомогою 

бесід вдається з’ясувати не лише інтереси, погляди, думки, але й мотиви вчинків, дій 

дітей, що є досить важливим. Успіх цього методу залежить від взаємовідносин 

учасників бесіди, від їх довіри, відвертості, взаємоповаги. Бесіда проводиться за 

заздалегідь наміченим планом з виділенням питань, що потребують з’ясування, у 

вільній формі, без запису відповідей співрозмовника 

 4. Різновидність бесіди, її нова модифікація – інтерв’ювання. Воно 

передбачає публічне обговорення: дослідник дотримується заздалегідь підготовлених 

питань, ставить їх в певній послідовності. Як і бесіда, так і інтерв’ю, продуктивніші в 

обстановці неофіційних контактів, симпатій, викликаних дослідником у досліджуваних. 

Не допускаються у педагогічній науці обидва опитувальні методи, що скидаються на 

допит. 

5. Анкетування –письмове опитування. Анкетування полягає в тому, що 

в досліджуваній групі пропонується перелік питань (анкета) для письмових відповідей 

за проблемою, що цікавить дослідника, для отримання масового матеріалу, що 

відображає суспільну думку, загальні причини і факти. Воно більш продуктивне, 

документальне, гнучке за можливістю отримання і опрацювання інформації. Вчені 

вважають анкету досить корисним методом вивчення дітей. Відомо три типи анкет. 

Відкрита анкета містить питання без супроводжуючих готових відповідей на вибір 



досліджуваного. Анкети закритого типу побудовані так, що на кожне питання даються 

готові для вибору респондента відповіді. Нарешті, змішане анкетування - анкети 

містять елементи відкритої і закритої анкети. Анкетування використовується з метою 

отримання таких даних, як дослідник не може отримати іншим шляхом. Ефективність 

опиту вальних методів багато в чому залежить від змісту і форми питань ще задаються, 

тактовного роз’яснення їх мети і призначення. Тому рекомендується, щоб питання були 

посильними, однозначними, коротки ми, зрозумілими, об’єктивними, не містили б в 

скритому вигляді навіювання, викликали б інтерес і бажання відповідати. 

Тест – це стандартизований метод, яким користуються для визначення якостей і 

здібностей особистості. Залежно від сфери, що підлягає діагностиці, розрізняють 

інтелектуальні тести, тести досягнень і спеціальних здібностей, особистісні тести, тести 

інтересів, мотивів, установок, цінностей тощо. Найважливішими характеристиками 

тесту є надійність і валідність. Надійність – ступінь узгодженості результатів, 

одержуваних при багаторазовому застосуванні тестової методики. Надійний тест 

заслуговує довіри, дає стійкі, повторювані результати. Наприклад, тест художніх 

здібностей повинен оцінювати людей однаково, скільки б разів його не повторювали, 

інакше він буде непридатним для дослідницької роботи. На ненадійний тест впливає 

настрій піддослідного чи настрій дослідника, який оцінює результат. Валідність - 

показник точності, з якою методика вимірює ту якість, для вимірювання якої вона 

призначена. Якщо тест призначений для вимірювання рівня інтелекту, а насправді 

вимірює лише словниковий запас, то його не можна вважати валідним. 

6. Вивчення документів і результатів діяльності вихованців – 

надзвичайно корисний метод педагогічного дослідження. 

Плани та звіти керівників шкіл, вчителів, керівників гуртків, щоденники 

школярів, класні журнали та інші документи, що характеризують життя школи містять 

певну інформацію про педагогічні процеси, умови їх протікання, ефективності, про 

особливості вихованців і їх колективів. Ще більше про дітей, їхні інтереси, схильності 

говорять продукти (результати) діяльності. Дуже багато для пізнання школярів дають 

твори. В них відображаються погляди, судження, ставлення до себе та інших людей. 

Крім творів, до результатів діяльності учнів слід віднести різного роду технічні 

доробки, наочні посібники та ін. 

- (журналів обліку успішності та відвідування, медичних карток, особових справ, 

зошитів і щоденників учнів, малюнків, протоколів зборів та інше). В цих документах 

відображено більшість об’єктивних даних, що допомагають встановити ряд причинних 

зв’язків, виявити деякі залежності (наприклад, між станом здоров’я та успішністю). 

7. Експеримент (від латинського дослід, випробовування) – відноситься 

до основних методів дослідження в педагогічній науці. Він має творчий характер. 

Експериментальним шляхом, наприклад, прокладають дорогу в практику нові 

прийоми, методи, форми, системи навчально-виховної діяльності. 

На відміну від спостереження, яке ведеться за тим досвідом, який вже є, за тим, 

що вже сформувалося в педагогічному процесі, експеримент передбачає втручання в 

навчальну-виховну практику, обов’язкова певна зміна в умовах протікання досліду, 

тобто експеримент обов’язково перетворює процес і ті умови, в яких відбувається 

досліджуване явище. 

Кожний експеримент повинен готуватися заздалегідь. Починається підготовка 

експерименту з визначення проблеми (теми) дослідження. На основі отриманих знань 

формулюється робоча гіпотеза, яка обґрунтовується, доводиться. Оформлення робочої 

гіпотези представляє значну складність. Часто молоді дослідники намагаються 

сформулювати гіпотезу як одне речення, як коротку, майже математичну формулу. Це 

необґрунтовані спроби. В педагогіці гіпотеза формулюється доволі просторово і іноді 

являє собою опис передбачуваних змін та очікуваних результатів в традиційному 

педагогічному процесі. 



Експеримент може проводитися в умовах лабораторії чи в природних умовах, де 

здійснюються процеси навчання та виховання. 

Визначивши місце та об’єкти для експерименту, створюються необхідні умови, 

розробляється процедура роботи, спостерігається і фіксується те, що відбувається. Для 

цього часто використовується спеціальна техніка, схеми, тести, анкети і т.д. 

Зібраний фактичний матеріал осмислюється, порівнюються рівні стану 

проблеми до експерименту і після нього, робляться теоретичні висновки, 

розробляються рекомендації для практики. 

8. Реєстрація – це метод виявлення присутності конкретної якості у 

кожного члена групи і загального підрахунку кількості тих, у кого ця якість є або 

відсутня (наприклад, кількість встигаючих і невстигаючих). 

9. Ранжування (або метод рангової оцінки) передбачає розміщення 

зібраних даних у визначеній послідовності, звичайно в порядку спаду або зростання 

показників, і відповідно визначення місця в цьому ряду кожного із досліджуваних 

(наприклад, складання списку учнів в залежності від числа пропущених уроків та ін.). 

10. Шкалювання, як кількісний метод дослідження, дає можливість вести 

цифрові показники і оцінку окремих сторін педагогічних явищ. Для цієї мети 

досліджуваним задаються питання, відповідаючи на які вони повинні вказати ступінь і 

форму оцінки, вибрану з числа даних оцінок, пронумерованих в конкретному порядку 

(наприклад, питання про заняття спортом з вибором відповідей: 

а) зацікавлений; 

б) займаюсь регулярно; в) займаюсь нерегулярно; 

г) не займаюсь ніяким видом спорту). 

Співставлення отриманих результатів з нормою передбачає  визначення 

відхилень від норми. Визначення середніх значень отриманих показників – середнє 

арифметичне (наприклад, середньої кількості помилок за контрольну роботу, 

виявлених в двох класах). 

11. Широко використовується соціометричний метод (метод вивчення 

групової диференціації), який дозволяє аналізувати внутрішньошкільні відносини. 

Школярів, наприклад, просять відповісти на питання типу: "З ким би ти хотів ..." (піти в 

похід, сидіти за однією партою та ін.). На кожне питання дається три "вибори", (тобто в 

першу чергу, в другу, в третю). В результаті, у одних членів колективу - найбільше 

число виборів, у других - найменше. За кількістю виборів можна визначити місце, роль, 

статус кожного члена колективу, наявність внутрішньо колективних угруповань, їх 

лідерів. Отримані данні дають змогу змоделювати внутрішньо колективні стосунки: 

рівень згуртованості колективу, способи його впливу на важкого учня та ін. Метод 

соціометрії використовують спільно з іншими методами, оскільки він не розкриває 

мотивів взаємин у колективі, а лише відображає загальну їх картину. 

 

3.ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

 

Найпростішим видом навчально-дослідницької роботи студента є реферат. 

Реферат (лат. referre – доповідати, повідомляти) – доповідь на певну тему, що 

передбачає огляд відповідних літературних та інших джерел; виклад змісту наукової 

роботи, книжки, статті. 

Із визначення даного поняття ми бачимо, що реферат може виконуватися з 

різною метою. У першому випадку – це ознайомлення із певною проблемою на основі 

вивчення існуючої джерельної бази. Така дослідницька робота передбачає самостійну 

роботу дослідника із пошуку різноманітної існуючої інформації з досліджуваної 

проблеми та наступний її опис із висловленням власних думок та формулювання 

висновків. У другому випадку – метою виконання реферату є ознайомлення із певною 

науковою працею (монографією, дисертацією, статтею). Базується він на описовому 



методі дослідження. Написання рефератів використовують для засвоєння студентами 

наявної наукової інформації з конкретної тематики на семінарських заняттях, при 

підготовці до екзамену, заліку, виконанні індивідуальних завдань та під час самостійної 

роботи. Особу, яка складає реферат, називають референтом, а сам процес 

– реферуванням. 

Реферат повинен містити такі обов’язкові компоненти: 

Вступ. Містить обґрунтування актуальності обраної теми, оцінку робіт, що 

реферуються, формулювання мети реферату. Як правило, не містить цитат, абстрактних 

розмірковувань. Орієнтовний обсяг вступу – 1 сторінка. 

Основна частина. Головне завдання референта при написанні даної частини 

реферату полягає у самостійному вичерпному викладенні суті наукової інформації з 

обраної теми. Може складатися з кількох глав або підглав, що залежить від теми, 

проблематики та обсягу матеріалу реферату. Для підтвердження або спростування 

певних думок, ідей часто використовують цитування (як дослівне, так і своїми 

словами). Проте необхідно пам’ятати, що цитований матеріал не повинен 

перевищувати 30% рефераті. Загальний обсяг головної частини складає близько 10-13 

сторінок. 

Висновки. Підсумовування результатів виконаної роботи. Передбачають 

коротке узагальнення автора з досліджуваної проблеми. Їх викладають чітко, точно, 

лаконічно, без будь-яких цитат, розмірковувань, 

припущень. Часто для зручності висновки нумерують. 

Окрім зазначений компонентів у рефераті подається список використаної 

літератури (у алфавітному порядку або в порядку використання джерельної бази), а за 

необхідності формуються додатки. У додатки можуть виноситися зразки документів, 

графічні схеми, діаграми, таблиці, фотографії. Кожен додаток, як правило, починається з 

нової сторінки та повинен мати заголовок. 

Обсяг реферату залежить від значущості проблеми, опанованого матеріалу. Як 

правило, він сягає в середньому 15 сторінок. 

Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого порядку: 

1. Вибір або формулювання теми. З’ясування форми реферату, яка б 

відповідала його меті. 

2. Обмірковування теми, складання попереднього плану реферату. 

3. Ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі роботи. Вибір 

джерел, що розкривають тему. 

4. Формулювання мети реферату, коригування первинного плану. 

5. Виклад матеріалу відповідно до складеного плану. 

 

Вимоги до оформлення реферату: 

 

Реферат друкують машинописним способом або за допомогою комп’ютера на 

одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) від двадцяти п’яти до 

тридцяти рядків на сторінці і не менше сорока знаків в рядку. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий – не 

менше 30 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 20 мм, нижній – не менше 

20 мм. Шрифт: Times New Roman та подібні. Розмір шрифту – 14. Інтервал – 1,5. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на 

наступних сторінках номер проставляють уверху справа сторінки без крапки в кінці. 

Підпитання нумерують у межах кожного питання. Номер підпитання складається 

з номера питання і порядкового номера підпитання, між якими ставлять крапку. У кінці 

номера підпитання повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третє підпитання 

другого питання). Потім у тому ж рядку йде заголовок підпитання. 



При написанні реферату необхідно здійснювати посилання на джерела, матеріали 

або окремі результати досліджень. Такі посилання дають змогу відшукати документи і 

перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну 

інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. 

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна 

посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до 

останнього видання. Посилання на джерела робляться згідно з їх переліком у 

квадратних дужках, наприклад, “ за С.Гончаренком, дидактика – це частина педагогіки, 

яка розробляє … [2, c. 88]”. 

Відповідний опис у переліку посилань: 

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 176с. 

Сильною стороною наукової праці є вміння автора на підтвердження своєї правоти 

посилатися на авторитетні джерела або дискутувати зі своїми опонентами. У цьому 

випадку академічний етикет вимагає правильно відтворювати текст цитати. 

Текст цитати береться в лапки, приводиться в тій же граматичній формі, що і 

відповідному джерелі, зі збереженням особливостей авторського тексту. 

При непрямому цитуванні (при викладі думок інших авторів своїми словами) 

варто гранично точно викладати авторські думки й коректно оцінювати думки 

опонента. Цитування не повинне бути ні надлишковим, ні недостатнім: надлишкове 

цитування створює враження компілятивного характеру роботи, а недостатнє – знижує 

наукову цінність роботи здобувача. В обов’язковому порядку кожна цитата повинна 

супроводжуватися посиланням на джерело. 

Оцінюють реферат, використовуючи такі критерії: 

 Відповідність темі змісту і форми реферату. 

 Глибина, повнота розкриття теми. 

 Логіка викладення матеріалу. 

 Термінологічна чіткість. 

 Рівень навичок самостійної роботи з науковою літературою та вміння 

критично оцінити її. 

 Власне бачення проблеми дослідником, творчий характер роботи. 

 Якщо реферат є основою усного повідомлення, враховують і вміння 

відібрати найсуттєвіший матеріал для короткого виступу. 

 

4. ТЕЗИ ДОПОВІДІ ТА НАУКОВА СТАТТЯ 

 

Наукова стаття – вид публікації, у якій подаються проміжні або кінцеві 

результати, висвітлюються конкретні питання за темою дослідження, фіксується 

науковий пріоритет автора. 

Відповідно до постанови Вищої атестаційної комісії (ВАК) України від 

15.01.2003 р. наукові статті зараховуються як фахові за умов наявності таких 

необхідних елементів (приклади наведено із статті «Молодіжні громадські організації 

як інститут формування громадянськості студентів»): 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

Приклад. Із проголошенням Україною державного суверенітету та 

незалежності виникла суспільна необхідність у вихованні підростаючого покоління я 

гідних громадян своєї країни. Одним із важливих інститутів виховання сучасної молоді є 

молодіжні громадські організації, які сприяють громадянському становленню, 

соціалізації, підвищенню політичної та правової культури, набуттю організаторських 

умінь та навичок, самореалізації, самовдосконаленню й формуванню багатьох інших 

суспільно значимих якостей особистості. 



 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, котрим присвячується стаття; 

Приклад. На сьогодні проблема виховання особистості у громадських 

організаціях є маловивченою. В.Кулік розглядає процес формування та розвитку 

молодіжного руху з історико-політологічної позиції. Соціологічні дослідження 

проводяться Державним інститутом проблем сім’ї та молоді. Вітчизняні педагоги 

досліджують: виховання дітей фізичною культурою у молодіжних організаціях 

(Мартин П.М.), діяльність скаутингу як виховної системи (Поліщук Ю.Й.), проте 

згадані автори практично не приділяють уваги питанню формування громадянських 

якостей у студентської молоді шляхом їх включення у діяльність молодіжних 

громадських організацій. 

 формулювання цілей статті; 

Приклад. Цілі статті: 1) розкрити регулятивну підсистему діяльності 

молодіжних громадських організацій як форми виховання у студентів громадянських 

якостей; 2) виявити можливості формування громадянськості у громадських 

організаціях; 3)визначити найбільш діяльні в Україні молодіжні громадські організації, 

які впливають на формування у студентської молоді рис громадянина. 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямі. 

Приклад. Отже, молодіжні громадські організації відіграють важливе значення 

у формуванні громадянськості студентів тому, що: по-перше, їх діяльність 

регламентована рядом законодавчих та нормативних актів, вони інститутами 

громадянського суспільства, що функціонують як складові політичної системи 

України, а залучення до їх діяльності студентів забезпечує формування у останніх 

політичної культури; по-друге, громадські організації є формою виховання лідерів, 

майбутніх керівників та організаторів членів трудових колективів; по-третє, 

організовуючи масові заходи національно-патріотичного змісту, студенти засвоюють 

національні традиції, культуру, історію; по-четверте, організований молодіжний рух в 

Україні відзначається різноманітністю за сферами діяльності (політичні, соціально 

спрямовані, мистецькі, виховні, релігійні, професійні). Подальша розробка проблеми 

можлива у напрямку дослідження системи формування громадянських якостей 

студентів у громадських організаціях. 

Як правило, обсяг кожної складової такий: постановка проблеми – 5-10 рядків; 

аналіз публікацій – 1/3 сторінки; цілі статті – 5-10 рядків; виклад основного матеріалу 6 

сторінок; висновки – 10 рядків. 

Незважаючи на те, що вимоги до оформлення статті у різних фахових виданнях 

можуть дещо відрізнятися, проте, як правило, користуються такою структурою: УДК 

(універсальна десяткова класифікація, пошук індексу УДК здійснюється у спеціальних 

каталогах бібліотеки), прізвище та ініціали автора (авторів), місце їх навчання (роботи), 

назва статті (виділяється жирним шрифтом та розміщується по середині сторінки), 

анотація (українською, російською та англійською мовами), зміст статті, список 

літератури (у алфавітному порядку або за порядком посилання у тексті). 

Тези (від. лат. tizzies – положення, твердження) – це коротко, точно, послідовно 

сформульовані ідеї, думки, положення наукової доповіді, повідомлення, статті або 

іншої наукової праці. Обсяг тез може бути в межах 2-3 сторінок машинописного тексту. 

Послідовність викладу змісту така: окреслення проблеми та її актуальність;  логіка або 

методика  проведення дослідження; виклад та аналіз результатів дослідження; 

узагальнення результатів та можливість їхнього використання. 



Окреслення проблеми та її актуальність - має бути відображена приблизно у 5- 

ти чітко побудованих фразах, що передбачає: формулювання проблеми, зазначення 

джерела у якому зафіксовано дану проблему, 

Логіка або методика проведення дослідження – коротко викладають 

методологічні засади теоретичного або основні моменти методики проведення 

експериментального дослідження. При розв’язані проблем теоретичного дослідження 

вказують на розробку нових теоретичних положень, здатних забезпечити адекватність 

емпіричного дослідження об’єкта пізнання. На основі цього обґрунтовується нове 

бачення щодо досліджуваного аспекта певної проблеми. При виконанні емпіричного 

дослідження зазначається методика його проведення, вказується на те, що запозичене, 

адатоване, а що вперше розроблене. 

Виклад та аналіз результатів дослідження – наводяться найважливіші та 

оригінальні результати. При висвітлені результатів теоретичного дослідження 

повідомляється про розробку, наприклад, нової теоретичної моделі (системи, 

технології, концепції, принципу, закону). При аналізі експериментального дослідження 

наводять, як правило, цифрові або емпіричні дані, а такод висвітлюються умови, що 

забезпечують відтворюваність отриманих результатів. 

Узагальнення результатів та можливість їхнього використання – проводиться 

за такою загальною схемою: 

 співставлення результатів, отриманих автором, з іншими подібними 

дослідженнями; 

 визначення адекватності результатів дослідження відповідним теоретичним 

уявленням в даній галузі наукового знання; 

 оцінка значущості результатів для теорії або визначення їхньої ролі й місця 

у практичній діяльності. 

Під час написання доповіді необхідно врахувати, що значна частина матеріалу 

викладена на слайдах (плакатах). На слайдах, як правило, подають: схеми, рисунки, 

таблиці, графіки, діаграми. Тому в доповіді подають коментарі до ілюстративного 

матеріалу. 

Приклад написання тез доповіді на конференцію розміщений у додатку. 

 

5. ПІДГОТОВКА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Магістерська робота – один із видів навчально-дослідницької роботи студентів, 

яка засвідчує відповідний рівень професійної освіти студента. Початковим етапом 

роботи при підготовці магістерського дослідження є вибір теми. Як правило, студентам 

пропонується орієнтовна тематика тем для магістерської роботи. Проте студенти 

можуть запропонувати свою тему дослідження за умови належного обґрунтування 

актуальності та доцільності такої роботи. Важливо, щоб тема магістерського 

дослідження була цікавою для студента та була близькою до його інтересів, захоплень, 

уподобань. 

А. Філіпченко пропонує такі основні етапи роботи над магістерським 

дослідженням: вибір теми дослідження, складання робочих планів, бібліографічний 

пошук літературних джерел, робота над рукописом, захист магістерської роботи. 

Обрати тему магістерської роботи пошукачеві можуть допомогти такі процедури: 

 Перегляд каталогів захищених робіт, ознайомлення з уже виконаними на 

кафедрі роботами. 

 Ознайомлення з новітніми результатами досліджень у суміжних галузях 

науки і техніки, оскільки на межі різних галузей знань можна знайти нові, часом не 

очікувані рішення. 



 Оцінка методів дослідження у конкретній галузі науки, передбачення 

можливості застосування методів, які засвідчили свою ефективність у суміжних 

галузях. 

 Перегляд відомих наукових рішень за допомогою нових методів, з нових 

теоретичних даних, із застосуванням нових суттєвих фактів. Вибір теми із врахуванням 

нових знань. 

Теми магістерських робіт закріплюють за студентами на основі їх особистих 

заяв. Обравши тему, магістрант повинен визначити мету, конкретні завдання та 

методику їх розв’язання. Для цього йому необхідно з’ясувати, у чому полягають суть 

запропонованої ідеї, її теоретична новизна й актуальність, практична цінність теми. 

Науковим керівником магістерської роботи призначають, як правило, професора 

чи доцента кафедри, у сфері наукової компетенції якої спеціалізується магістрант, а для 

робіт, що виконуються на межі наукових напрямів, – одного чи двох наукових 

консультантів. Науковий керівник допомагає магістрантові оцінити можливі варіанти 

рішень. Проте прийняття рішення є прерогативою дослідника. Тільки автор роботи 

відповідає за прийняті рішення, за правильність отриманих результатів та їх 

інтерпретацію. 

Складання робочих планів. Важливу роль відіграє і планування творчого процесу 

студента-магістранта. Розпочинається воно зі складання робочого плану, який можна 

вважати своєрідною наочною схемою дослідження. Його використовують на перших 

стадіях дослідження, маючи 

змогу ескізно уявити проблематику дослідження у різних варіантах, що суттєво 

полегшує науковому керівнику оцінку загальної композиції та рубрикації майбутньої 

роботи. 

Розробляють робочий план за безпосередньої участі наукового керівника, 

розпочинаючи його з визначення теми, тобто задуму майбутнього наукового 

дослідження. Основою такого задуму нерідко може бути гіпотеза (припущення). Але 

навіть за таких умов є змога систематизувати й узгодити всю роботу. 

На перших етапах робочий план лише в загальних аспектах характеризує 

предмет дослідження, надалі він може зазнати уточнень, проте основне завдання 

роботи загалом повинно залишатися незмінним. 

Робочий план може мати довільну форму. Складається він з переліку 

вертикально розташованих рубрик, пов’язаних внутрішньою логікою дослідження 

конкретної теми. Розташування рубрик вказує на їх доцільність значущість. З огляду на 

це, часто механічно переставляють рубрики, намагаючись знайти найточнішу для 

конкретного дослідження схему їх розташування. До складу робочого плану бажано 

включати заголовки, не лише виділені в окремий рядок, а й набрані в підбір із текстом, 

заголовки – текстові виділення (слова та словосполучення тексту, що визначають тему 

фрагмента). Це дає змогу зорієнтуватися, чи однакове підпорядкування невеличких 

заголовків у різних главах, параграфах магістерського дослідження. 

На пізніших стадіях дослідження складають план-проспект – реферативний 

виклад розташованих у логічному порядку питань, за якими в майбутньому буде 

систематизовано зібраний фактичний матеріал. План-проспект є основою для оцінки 

науковим керівником відповідності роботи магістранта меті й завданням майбутнього 

дослідження. На його підставі можна буде робити висновки про основні положення 

магістерської роботи, принципи розкриття теми, побудову та співвідношення обсягів її 

частин. Практично план-проспект становить чорновий варіант роботи з реферативним 

розкриттям змісту її глав і параграфів. Доцільність плану-проспекту зумовлюється і 

можливістю систематичного включення в нього нових даних, завдяки чому він набуває 

необхідної структурно-фактологічіної завершеності. 

У творчому дослідженні план завжди має динамічний, рухливий характер. Він 

не може і не повинен обмежувати розвиток ідеї, задумів дослідника. План має бути 



гнучким, відкритим для доповнень. При складанні його магістранту необхідно ретельно 

обміркувати те, що вже відомо з теми, і те, що необхідно з’ясувати, і на цій основі 

визначити початок і послідовність пошукових дій. Науковий керівник координує 

складання робочого плану, допомагаючи при цьому підібрати необхідну літературу, 

довідкові, статистичні та архівні матеріали, інші джерела, консультує магістранта з усіх 

питань, з яких у нього виникають труднощі. Особливо важлива роль керівника в 

оцінюванні змісту виконаного дослідження, наданні згоди на допуск магістерської 

роботи до захисту. 

Бібліографічний пошук літературних джерел. Ознайомлення з опублікованою 

літературою, що стосується теми дослідження, розпочинається з розроблення ідеї – 

задуму потенційного наукового дослідження, втіленого у темі та робочому плані. 

Усвідомленню ідеї майбутнього дослідження передує цілеспрямованому пошуку 

літературних джерел відповідної тематики, аналізу матеріалу, що міститься в 

опублікованих роботах вчених. Це особливо важливий пізнавальний етап, адже основні 

аспекти проблеми майбутнього дослідження майже завжди сформульовані в працях, 

результати яких уже опубліковані. 

Вивчення наукової літератури є серйозною роботою. Статтю або монографію 

доцільно читати, роблячи відповідні нотатки. У власному примірнику журналу, книги 

можна робити помітки на полях, що суттєво полегшує пошук необхідних матеріалів. 

Вивчення наукових публікацій, як правило, охоплює такі етапи: 

 загальне ознайомлення з роботою за її змістом; 

 побіжний перегляд усього тексту; 

 послідовне читання матеріалу; 

 вибіркове читання будь-якої частини твору; 

 виписування матеріалів, що становлять особливий інтерес; 

 критичне оцінювання, редагування занотованого фрагменту тексту 

майбутньої магістерської роботи. 

Нерідко під час вивчення наукових публікацій застосовують прийом, за яким 

сторінку зошита поділяють навпіл вертикальною рискою. З лівого боку від неї 

занотовують прочитане, з правого – свої міркування, підкреслюючи особливо важливі 

фрагменти текстів. 

Вивчення першоджерел не передбачає прямого їх копіювання. Передусім воно 

повинно конкретизувати напрям наукового пошуку магістранта, стимулювати його 

власні думки, послужити основою отримання нового знання. Безперечно, у процесі 

дослідження проблеми буде використано не всю інформацію, що міститься в 

першоджерелах, а лише ту, яка безпосередньо стосуватиметься теми магістерської 

роботи. Отже, раціональним критерієм оцінки прочитаного є реальна змога 

використати його у магістерській роботі. 

Особливо ретельно слід виписувати цінні для магістерської роботи фрагменти 

літературних джерел, дбаючи про абсолютну їх ідентичність з оригіналом і правильне 

бібліографічне оформлення. Працюючи над конкретним розділом, питанням, важливо 

постійно простежувати їх зв’язок із проблемою загалом, а розроблюючи широку 

проблему, вміти поділити її на частини, детально обмірковуючи кожну з них. 

Традиційно значна частина отриманих даних виявиться некорисною: дуже рідко 

вони використовуються повністю. Саме тому відбір та оцінка інформації стають одним 

із головних етапів роботи. Наукова робота передбачає частину чорнової роботи, 

пов’язаної з підбором основної та додаткової інформації, її узагальненням і наданням їй 

зручної для аналізу й висновків форми. Добір наукових фактів є далеко не простою, не 

механічною, а творчою, аналітичною справою, яка розгортається на основі глибокого 

знання та усвідомлення головної мети наукової роботи. У цій роботі вчений схожий на 



будівельника складної, оригінальної споруди, який дбайливо впорядковує за чітким 

планом необхідні деталі. Збирати слід лише наукові факти, а не будь-яку інформацію. 

Добираючи факти, необхідно дотримуватися максимальної наукової 

об’єктивності. Не слід ігнорувати факти лише тому, що їх важко пояснити або знайти 

їм практичне застосування. Насправді навіть досить масштабні наукові факти через 

недостатнє розкриття їх значення часто не були використані на практиці. 

Необхідно відбирати лише найсвіжіші дані, найавторитетніші джерела, 

обов’язково зазначаючи, звідки взяті матеріали. Дібрані з літературних джерел факти 

слід оцінювати критично, пам’ятаючи, що наука, техніка, культура постійно 

розвиваються, збагачуючись новими знаннями. Те, що донедавна вважалось 

абсолютною істиною, через деякий час може бути розцінено як абсурд. 

Особливою формою фактичного матеріалу є цитата (лат. сіtо – наводжу, 

проголошую) – дослівний фрагмент тексту, чиїсь слова, що наводяться письмово або 

усно, органічно доповнюючи текст роботи. Використовують їх для того, щоб без 

перекручувань, власних трактувань передати думку автора першоджерела, для 

ідентифікації поглядів при зіставленні різних точок зору тощо. Цитати є необхідною 

опорою автора роботи у процесі аналізу та синтезу інформації. Відштовхуючись від 

них, можна створити систему переконливих доведень, необхідних для об’єктивної 

характеристики явища, яке спостерігається і досліджується. Нерідко автори досліджень 

вдаються до цитувань авторитетів у конкретній галузі знань для посилення своєї позиції. 

Водночас утрата чуття міри у використанні цитат може суттєво зашкодити науковій 

роботі. Тому завжди, перед тим як вдатися до цитування, автор повинен під різними 

кутами зору перевірити його доцільність, уникати псевдотлумачень джерел. В одних 

випадках із першо-джерела можуть бути взяті слова, які не відповідають поглядам його 

автора, інших – цитати обмежуються словами, що містять лише частину думки, 

наприклад ту, яка найбільше відповідає інтересам автора роботи. Іноді в цитаті 

викладається точка зору не на той предмет, що розглядається у новому дослідженні. 

Можливі й інші смислові розходження. Крім прямого цитування, часто застосовують 

переказ тексту першоджерела, що теж нерідко призводить до викривлення його змісту, 

тому текст-інтерпретація має бути ретельно звірений із першоджерелом. 

Відібраний фактичний матеріал необхідно зареєструвати. Найпоширенішими 

формами реєстрації є: 

 занотовування результатів експериментальних досліджень, вимірів і 

спостережень, нотатки в польових щоденниках та записниках; 

 виписки з документів, що належить проаналізувати, літературних джерел 

(статей, книг, авторефератів, дисертацій). Виписаний текст повинен супроводжуватися 

зазначенням джерела запозичення, що, за необхідності, полегшує його пошук. 

Одночасно з реєстрацією матеріалу необхідно групувати, зіставляти його, 

порівнювати отримані цифрові дані тощо. Особливе значення при цьому має 

класифікація, без якої неможливі науково вивірені, аргументовані, переконливі 

висновки. Класифікація полегшує пошук шляхів розв’язання наукової проблеми, 

раніше не помічені зв’язки та взаємозалежності. Її здійснюють протягом усього процесу 

вивчення матеріалу. Вона є стрижнем методології кожного наукового дослідження. 

Робота над рукописом. Якою б ретельною не була підготовча робота, якими б 

результативними не були дослідницькі процедури, загальну оцінку магістерській роботі 

виставляють на підставі написаного і захищеного тексту. Тому підготовка її рукопису є 

особливо важливим етапом, який не тільки дає змогу належно осмислити, оцінити, 

інтерпретувати результати досліджень, а й засвідчує культуру думки, науковий стиль 

магістранта. 

Підготовка тексту магістерської, як і будь-якої іншої наукової роботи, є 

тривалим, багатоаспектним процесом. А остаточному (чистовому) її варіанту передує 

підготовка чорнового рукопису, який потім доводиться весь час збагачувати 



інформацією, вдосконалювати композиційно, а за потреби – і по кілька разів 

переписувати. 

Підготовка чорнового рукопису та викладення наукових матеріалів. Підготовку 

тексту недоцільно розпочинати зі вступу. Його краще написати пізніше, коли вже 

викристалізуються і будуть осмислені результати роботи. Спершу необхідно 

поміркувати над тим, що вже відомо з теми роботи і що потрібно з’ясувати. Ці 

міркування цілком досить занотувати не розлогими фразами, а ключовими словами, 

словосполученнями. 

Далі належить визначити найлогічнішу послідовність викладу результатів 

дослідження, звернути особливу увагу на його початок і розвиток. Компонування 

основної частини роботи доцільно розпочати з розкриття стрижневих її думок. 

Чорновий варіант основної частини варто підготувати якомога раніше, оскільки від 

тривалості роботи над ним залежатиме його остаточна якість. 

Після завершення роботи над основним текстом доходить черга до підготовки 

завершальної його частини, це дасть змогу переконатися, наскільки сформовані 

висновки відповідають меті й завданням магістерської роботи. Осмисливши 

підготовлений чорновий варіант, переходять до написання вступу, в якому стисло 

формулюють мету, завдання, актуальність, новизну роботи, можливість застосування її 

результатів на практиці. 

Наступний етап – редагування написаного. Завдання його полягає в 

забезпеченні лаконічності, прозорості, смислової чіткості, мовностилістичної культури 

тексту. Потім було б добре відкласти на певний час роботу. Це дуже корисно, адже, 

повернувшись до неї пізніше, можна буде об’єктивно сприйняти написаний текст, 

переконатися в доцільності й побачити можливості поліпшення його змісту. Під час 

підготовки тексту важливо прислухатися до порад керівника, хоч прийняття 

остаточного рішення залежить безпосередньо від автора роботи. Іноді між керівником і 

його підопічним можливе і розходження у поглядах на результати дослідження, 

конструктивне, взаємозацікавлене обговорення яких буде на користь роботі. 

Рукопис магістерської роботи, крім основної частини (два чи більше розділів), 

має охоплювати такі композиційні елементи: 

 вступ; 

 висновки та пропозиції (висновки); 

 бібліографічний перелік використаних літературних джерел; 

 додатки (таблиці, схеми, діаграми, інструкції); 

 покажчики (предметні, іменні, покажчики мов, формул, таблиць). 

Робота над чистовим варіантом рукопису. Внесення необхідних правок у 

чорновий варіант рукопису завершується підготовкою його чистового варіанту. 

Наступний важливий етап – шліфування тексту рукопису, під час якого перевіряють і 

критично оцінюють міркування, висновки, формули, таблиці, кожне речення, слово, 

іноді під час цієї роботи авторові доводиться вносити суттєві зміни у великі фрагменти 

тексту, оптимізуючи логіку викладу, аргументації, стилістичні прийоми, коригуючи 

суперечливі місця, повтори тощо. 

Доречно ще раз перевірити, наскільки назва роботи та назви глав і параграфів 

відповідають їх змісту, уточнити їх композицію, розташування матеріалів та 

рубрикацію, а також достовірність аргументів на захист своїх наукових позицій. 

Корисно ставитися до роботи критично, що теж допомагає уникнути багатьох її вад. 

 

Композиція магістерської роботи. 

Композиція (лат. сотроsitіо – складання, створення) наукової роботи – 

послідовність розташування її частин: основного тексту (глав і параграфів), довідково- 

супроводжувального апарату. 



Традиційно композиційна структура магістерського дослідження складається з 

таких послідовно розташованих елементів: 

Титульна сторінка. 

Назва. 

Вступ. 

Глави основної частини. Висновки. 

Бібліографічний перелік. Додатки. 

Покажчики. 

Відкриває магістерську роботу титульна сторінка, яка заповнюється за певними 

правилами. У верхньому полі вказують повну назву навчального закладу або наукової 

установи. Верхнє поле із зазначеним текстом відокремлюють від іншої частини 

титульної сторінки суцільною рискою. Далі в називному відмінку вказують прізвище, 

ім’я, по-батькові магістранта. 

У середньому полі подають назву магістерської роботи, яка має бути короткою, 

влучною, відповідною її основному змісту. Не варто використовувати у назві роботи 

невизначені формулювання («Аналіз деяких питань...»), штамповані словосполучення 

(«До питання про...», «Матеріали до...»). Конкретизує назву роботи підзаголовок, який 

має бути коротким, влучним, не перетворюючись при цьому на нову назву. Далі, 

ближче до правого краю титульної сторінки, подають прізвище та ініціали наукового 

керівника, його вчене звання й науковий ступінь. У нижньому полі вказують місце 

виконання магістерської роботи та рік її написання (без слова «рік»). 

За титульною сторінкою подають зміст, у якому наводять усі заголовки 

дослідження (крім підзаголовків, набраних у підбір з текстом) із зазначенням сторінок, із 

яких вони починаються. Заголовки змісту мають бути ідентичними заголовкам у тексті. 

Скорочувати чи надавати їм іншої форми, послідовності та підпорядкованості 

порівняно із заголовками в тексті не можна. 

Заголовки однакових ступенів рубрикації розташовують один під одним. Назви 

кожного наступного ступеня зміщені на три-п’ять знаків праворуч відносно заголовків 

попереднього ступеня. Усі заголовки розпочинають з великої літери без крапки в кінці. 

Останнє слово кожного заголовка з’єднують крапками з номером сторінки, яка йому 

відповідає, у стовпчику праворуч. 

У вступі до роботи обґрунтовують актуальність обраної теми, мету й завдання 

дослідження проблем, формулюють її об’єкт і предмет, розкривають обраний метод 

(методи), повідомляють теоретичну значущість і прикладну цінність отриманих 

результатів, репрезентують положення, винесені на захист. 

Вступ є особливо відповідальною частиною роботи, він не лише орієнтує читача 

в подальшому розкритті теми, а й містить необхідні її кваліфікаційні характеристики. 

Розпочинають його з обґрунтування актуальності обраної теми; вона повинна бути 

вказана на початку будь-якого дослідження. Магістерська робота засвідчує вміння 

автора обрати тему, усвідомлення її наукової та соціальної значущості, характеризує 

його наукову та професійну зрілість. Висвітлення актуальності має обмежуватись 

однією-двома сторінками тексту, в яких висвітлюється суть проблемної ситуації. 

Обов’язковим елементом вступу має бути розкриття дослідженості в науці 

обраної для магістерської роботи теми. На це спрямований огляд літератури, який може 

зумовити висновок, що порушена тема не розкрита або розкрита частково, чи не в тому 

аспекті і потребує подальшого дослідження. За неможливості такого висновку 

подальша робота над обраною темою втрачає сенс. 

Огляд літератури має засвідчити ґрунтовне ознайомлення магістранта зі 

спеціальною літературою, його вміння систематизувати джерела, критично 

осмислювати їх, виокремлювати суттєве, оцінювати раніше отримані результати, 

визначити головне для подальших досліджень. Матеріали огляду 



слід систематизувати в певній логічній послідовності, а тому перелік та аналіз 

робіт не обов’язково робити з огляду на час їх виходу у світ. 

 Оскільки магістерська робота зосереджується на порівняно вузькій темі, то 

опубліковані праці необхідно розглядати лише в контексті обраної теми, а не з усієї 

проблематики. Не потрібно викладати як усі відомі магістранту факти, так і ті, що не 

стосуються його роботи. Але всі хоч трохи цінні публікації, що прямо чи 

опосередковано пов’язані з темою роботи, мають бути названі й критично оцінені. 

Інколи пошукач, не знаходячи в доступній йому літературі необхідних відомостей, бере 

на себе сміливість стверджувати, що саме йому належить перше слово в описуванні 

явища, що вивчається. Настільки відповідальні висновки можна робити лише після 

ретельного й усебічного вивчення літературних джерел, консультацій із науковим 

керівником, інакше можна порушити принцип наукової коректності дослідження. 

Від формулювання наукової проблеми та аргументування того, що частина її, 

яка є темою магістерської роботи, ще не достатньо вивчена і висвітлена, необхідно 

перейти до визначення мети і завдань дослідження. Як правило, при цьому вказують 

відповідні аспекти магістерської роботи, послуговуючись словами «вивчити..., 

описати..., встановити..., з’ясувати...). Завдання необхідно формулювати якомога 

ретельніше, оскільки опис їх вирішення має скласти зміст глав (розділів) магістерської 

роботи. Це важливо і тому, що назви глав (розділів), як правило, узгоджуються з 

формулюваннями завдань дослідження. 

Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкта (процесу, явища, що 

створюють проблемну ситуацію та обираються для вивчення) і предмета (того 

сутнісного, що перебуває у межах об’єкта) дослідження. 

Основу магістерської роботи становить текст, у якому студент викладає власні 

міркування, спостереження об’єкту опису, здійснює аналіз джерельного матеріалу, 

подає результати експериментальної роботи, узагальнює зібраний матеріал. 

Текст основної частини поділяється на розділи. Заголовки розділів повинні бути 

науково чіткі та зрозумілі, відповідати змісту поданого матеріалу. Розділи та підрозділи 

роботи необхідно будувати у суворо логічній послідовності. 

У висновках здобувач повинен коротко вказати на те, які результати отримано в 

процесі дослідження, що внесено свого нового, які проблеми залишилися 

нерозв’язаними, у якому напрямі дослідники мають іти далі, які можливі перспективи у 

дослідженні теми. У цій частині роботи не слід наводити нові матеріали, докази, 

цитати. У висновках магістрант повинен у формі тез висвітлити основні найбільш 

вагомі результати роботи відповідно до поставлених завдань. 

Обсяг тексту магістерської роботи суворо не регламентується. Традиційно він 

обмежується 80–100 сторінками друкованого тексту, полуторного інтервалу (Times 

New Roman; 14), на стандартних аркушах паперу. Повністю завершену, переплетену і 

підписану магістерську роботу здобувач передає керівникові для відгуку. Якщо робота 

отримала позитивний відгук наукового керівника та рецензента, тоді за рішеням 

кафедри вона допускається до захисту. 

КРЕДИТ 2. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО 

ШКОЛЯРА 

ЛЕКЦІЯ 3 

Тема: Розвиток і формування особистості молодшого школяра. 

Спадковість і розвиток особистості 

План 

1. Соціальна сутність особистості. 

2. Поняття розвитку і формування особистості. 

3. Природний і суспільний фактори розвитку, їх взаємозв’язок 

і взаємообумовленість. 

4. Основні види діяльності дітей, її розвиваючи можливості. 



5. Вікові етапи в розвитку особистості школяра, їх характеристика. 

1.СОЦІАЛЬНА СУТЬ ОСОБИСТОСТІ 

Оскільки кожен учень потрапляє під суть понять людина, особистість, розвиток, 

спробуємо в широкому плані розкрити зміст цих загальних понять. Поняття 

особистості відноситься тільки до людини. Людина з’являється на світ як біологічна 

істота – представник вищого виду тваринного царства класу ссавців ряду приматів. 

 Людина – це жива істота, в якій поєднуються: фізичне і духовне, біологічне і 

соціальне, спадкове і набуте. 

Людина – жива істота, яка володіє: 

 специфічною тілесною організацією та прямоходінням; 

 даром мислення та мови, які обумовлюють її здатність пізнавати як 

зовнішній так і внутрішній світ; 

 здатність до праці. 

Психіка людини – 2 системи: свідомість (відрізняє людину від тварин, 

відображаючи оточую-й світ в її мозку, складає основу того, що робить її 

особистістю) + емоції (роблять її індивідуальністю). 

Індивід (від лат. "неподільне") – людина, як цілісна істота, неповторний 

представник роду з її особливими психофізіологічними властивостями. 

 Індивідуальність ( якісна х-ка (яскрава, творча, неповторна) – своєрідність, 

оригінальність, неповторність психіки індивіда, це те, чим одна людина відрізняється 

від іншої: риси характеру, темперамент, емоційна, вольова та інтелектуальна сфери, 

інтереси, потреби, здібності. 

Особистість – це не просто людина, а представник, продукт, суб’єкт певного 

соціального середовища, суспільства. 

Особистість – це єдність біосоціального. Педагогічна наука розглядає 

особистість як єдине ціле, в якому біологічне невіддільне від соціального, але 

вирішальну роль відіграє соціальне. 

Згадаємо Ольгу Скороходову, наукового співробітника АПН, автора ряду 

наукових і літературних творів, які були створені нею не дивлячись на повну 

відсутність зору і слуху. В п’ятирічному віці вона захворіла менінгітом і втратила слух і 

зір. Під керівництвом професора Соколянського в Харкові у неї було відновлено 

мовлення, і, користуючись спеціальною методикою (пальцовий алфавіт), вона 

закінчила середню школу, університет, захистила дисертацію на тему: „Як я сприймаю 

навколишній світ”. 

Таким чином, біологічні особливості є очевидними, від них, як кажуть, нікуди не 

дітись, але вирішальну роль відіграє соціальне життя, яке визначає весь склад 

особистості і надає їй сили для перетворення своїх фізичних недоліків, особливостей 

характеру. 

Властивість бути особистістю пов’язана не з фізичним буттям людини, а з її 

суспільними якостями. 

Щоб стати особистістю: 

 потрібно досягти відпов-го психол-го роз-ку; 

 вміти сприймати себе як єдине ціле, що відріз-ся від інших людей; 

 здатність усвідомлювати і обдумувати свої вчинки, відповідати за них. 

Поняття особистість характеризує суспільну сутність людей. Особистістю не 

народжуються, особистістю стають. 

Коли людина стає особистістю? Відповісти на це питання однозначно не 

можливо. За визначенням психолога С.Л.Рубінштейна особистість хар-ся таким рівнем 

психічного розвитку, який дозволяє свідомо керувати своєю поведінкою і діяльністю. 

Така здатність обмірковувати свої вчинки і нести відповідальність за них, здатність до 

автономної діяльності є суттєвою ознакою особистості. 



 Особистість ( діяльнісна х-ка (сильна, незалежна, енергійна…)– людина, 

соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно значущого та 

індивідуально неповторного. Це конкретна людина, сутність якої визначається як 

сукупність суспільних відносин. 

Ознаки особистості: самосвідомість; активність; наявність "Я-образу"; 

направленість (стійка система мотивів, потреб, інтересів, ідеалів, переконань); 

здібності; характер (стійкі індивідуальні властивості людини, що проявляються в її 

поведінці, вчинках, емоційних реакціях). 

 

1. ПОНЯТТЯ РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

Становлення людини як соціальної істоти, набуття сукупності стійких 

властивостей і якостей, яке відбувається в результаті розвитку і виховання, прийнято 

називати формуванням особистості. В словнику Ушакова ми читаємо: формувати 

значить надавати форму чому-небудь... стійкість, закінченість, певний тип. 

Термін „формування особистості” ввів в педагогічну практику 

А.С.Макаренко. На його думку, формування особистості – це набуття нею в цілому або 

окремими сторонами певної закінченості; це розвиток під дією виховних впливів. 

Формування особистості – складова більш широкого поняття – розвиток. Можна 

говорити про розвиток в філософському плані і в педагогічному. 

Розвиток в філософському аспекті – загальна властивість, характерна природі і 

суспільству в цілому і кожній особистості окремо. Під розвитком розуміється зміна, 

для якої характерний перехід із одного стану в якісно інший, більш досконалий. Отже, 

розвиток характеризується творенням, рухом вперед. Він протилежний розпаду, 

регресу. Розвиток особистості відповідає загальним законам розвитку. Під впливом 

праці в процесі взаємодії з природою відбувається рівнобічний розвиток людини, 

формується його свідомість, розвиваються пізнавальні сили. Найбільш інтенсивно це 

відбувається в період дитинства. Дитинство характеризується особливо швидким 

ростом і рівнобічним розвитком людини. 

Ріст і розвиток поняття різні, хоча і тісно пов’язані. Під словом ріст ми 

розуміємо кількісні зміни (збільшення тіла, його внутрішніх і зовнішніх органів) в 

результаті додавання клітин. Розвиток включає в себе ріст, але головним для нього є 

якісні зміни. 

В педагогічному плані найбільш повним визначенням розвитку може служити 

визначення, дане Сєченовим, який писав, що розвиток – це перехід в поведінці 

особистості від поведінки, обумовленої почуттєвим сприйняттям зовнішнього 

середовища, до поведінки, обумовленої думкою, моральними установками. 

Отже: індивідуальним розвитком людини є кількісні і якісні зміни в 

організмі, що проходять протягом всього життя людини як соціальної істоти. 

2. ПРИРОДНИЙ І СУСПІЛЬНИЙ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ, ЇХ 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ 

В основі життєвих спостережень, не кажучи про наукові дослідження, роль 

спадковості в розвитку і формуванні особистості встановлена. Питання тільки в тому, 

наскільки це значимо, в якій мірі нею визначається рівень, різнобічність розвитку 

кожної особистості. 

Беззаперечно, що спадково передаються: 

 по-перше, зовнішність, особливості конституції тіла, колір волосся, розріз 

очей і т.п.; 

 по-друге, з’ясовано, що спадково передається склад крові, рухливість 

нервових процесів, які відбиваються на темпераменті, характері, який формується; 

 по-третє, діти успадковують задатки як передумови здібностей. 

Це складний біологічний процес, який має багато сторін, але для розгляду нашої 

проблеми він прийнятний. Перші два напрямки для формування особистості 



принципово малозначущі. Вони природні, їх неможливо змінити. В педагогічному 

плані більш значущій третій напрям. Якщо дитина від народження володіє багатим 

спадковим фондом, то його треба розвивати, направляти. Фонд людських задатків 

складає потенційні можливості особистості. 

В природному фонді людини ми завжди розрізняємо 

загальнолюдські задатки індивідуальні задатки 

Високорозвинений мозок, 

найдосконаліша природна система, найтонша 

структура і надзвичайна пластичність кори 

великих півкуль, великий безумовних 

рефлексів, тип нервової діяльності – взагалі 

все те, що є результатом довготривалого 

біологічного і історичного розвитку людства. 

добрий музичний слух, голосові дані, 

здібності до поетичної творчості, 

феноменальну пам’ять, математичні задатки, 

особливі фізичні властивості (зріст, сила), 

спостережливість, диференціювання світла і 

ін. 

Народжує людину природа, а формує, розвиває суспільство. Природний фонд – 

це будівельний матеріал, який реалізується лише завдяки середовищу і вихованню. 

Таким чином, фактор спадковості має велике значення в розвитку і формуванні 

особистості, але не самовладне, це тільки можливості людини, що реалізуються в 

процесі соціальної життєдіяльності. 

Другий фактор – це соціальне середовище, в якому розвивається дитина, 

школяр, в подальшому – доросла людина. 

Середовище – це сукупність соціально-історичних умов, в яких живе і 

розвивається особистість. В поняття середовища входять географічні і 

кліматичні умови; суспільний устрій, культурний зміст життя і інші фактори, 

що в сукупності утворюють систему зовнішніх явищ, які впливають на розвиток 

особистості. Середовище здійснює різний комплекс різноманітних впливів на 

людину: матеріальних і духовних, організованих і стихійних. Велике значення має 

безпосередньо середовище як один із елементів соціального оточення людини. 

Безпосереднє середовище – це матеріальні умови життя дитини. обстановка в 

якій вона живе, люди, з якими вона спілкується. Звичайно, найголовнішим елементом 

безпосереднього навколишнього середовища є люди: батьки, вчителі, друзі, сім’я, 

товариші в школі і вдома, сестри, брати. З цими оточуючими людьми у дитини 

складаються різноманітні стосунки, які в її розвитку і відіграють вирішальну роль. Але 

дуже важливо мати на увазі наступне: середовище впливає не механічно, зовнішньо. 

При пасивному, бездіяльному перебуванні людини в ньому воно нейтральне як фактор 

розвитку. В формуванні особистості дитини середовище тим сильніше впливає, чим  

повніше торкає потреби самої дитини. Вплив середовища детермінується 

(опосередковується) прагненнями, бажанням особистості. Недооцінка цього веде до 

формалізму в виховній роботі. Необхідно вивчати особистість дитини, виявляти 

потреби і тільки в залежності від використовувати той чи інший виховний вплив. 

Третім фактором розвитку в формуванні особистості є виховання. У 

вітчизняній педагогіці воно визначається як ведучий, вирішальний фактор. Які ж засади 

існують щодо цього? 

По-перше, вже висловлювалось положення, що спадкові передумови почнуть 

розвиватися, якщо вони будуть організовані і напрямлені. А це є ні що інше як 

виховання. Більш того, як показує практика, при слабко виражених потенційних 

можливостях досягається високий рівень розвитку, якщо відповідним чином 

організувати виховання, залучаючи дітей до активної діяльності. Через виховання 

можливо подолати навіть деякі патології. Наприклад, дітей, які мають фізичні недоліки, 

успішно навчають за спеціальними методиками і отримують успішні результати. 



По-друге, виховання відбирає з оточуючих умов той матеріал, який є необхідним 

для розвитку особистості, нейтралізує умови, які негативно впливають на особистість. 

По-третє, як було вже сказано виховання може змінювати вплив середовища, 

тому що виховання може створювати і змінювати ставлення дитини до 

навколишнього середовища, людей, речей, умов життя і діяльності. 

По-четверте, тільки через виховання формуються в основному соціальні, 

світоглядні, моральні якості особистості. Багато суто індивідуальних інтелектуальних, 

художніх, творчих особливостей особистості проявляються, розвиваються і 

удосконалюються в конкретній виховній діяльності. Видатні вчені, музиканти, 

художники, спортсмени виховуються в певній школі, у конкретних педагогів, тренерів, 

наставників. 

В цих чотирьох аспектах ми дали обґрунтування, які дозволяють стверджувати 

про вирішальну роль виховання як соціального фактора розвитку і формування 

особистості. 

Всі фактори розвитку: і біологічні, і соціальні знаходяться в певній 

взаємозалежності і взаємообумовленості. Ігнорувати будь-який з них не можна, хоча 

сила, ступінь прояву кожного з них різноманітна. 

Теорії розвитку особистості: 

а)соціалогізаторська: стверджує, що основним фактором розвитку особистості є 

її соціальне оточення; 

б)біологізаторська: основним фактором є спадковість; 

в)теорія конвергенції: вирішальними є і соціальний, і біологічний фактори, але з 

перевагою останнього; 

г)теорія біхевіоризму: поведінка людина – це реакція на зовнішні подразники, 

стимули, це є механічні реакції, що виключають участь свідомості; 

д)теорія психоаналізу (фрейдизму): в основі поведінки людини лежать несвідомі 

потяги та інстинкти. 

Сучасна психолого-педагогічна наука стверджує, що розвиток особистості 

обумовлений єдністю спадковості, середовища і виховання. 

Преформізм – філософська течія (преформізм – з лат. – наперед утворюю 

позицію) виходить з того, що людина формується за якоюсь початково закладеною в 

ній програмою. Преформісти вважають, що в зародку людини є всі якості майбутньої 

особистості. А розвиток – це лише кількісні зміни цих якостей. Соціальні умови і 

виховання ігноруються. 

Біхевіоризм (з англ. – поведінка) теж обстоюють біологічну сторону розвитку і 

поведінки людини. Родоначальник цього напрямку, американський психолог Торндайк 

(1864-1949), вважав, що всі якості особистості, в тому числі свідомість і розумові 

здібності, визначаються виключно спадковістю. „Розумові здібності людини даються їй 

природою, – писав він, – так як очі, зуби, пальці ” і далі „Те, чим стає людина, дякуючи 

вихованню, залежить від того, чим вона є за природою”. 

На противагу біологізаторській інша концепція, соціологізаторська, стверджує, 

що розвиток особистості відбувається цілком під дією зовнішніх умов життя людини, 

оточуючого її середовища, тобто абсолютизується середовище і заперечується роль 

спадковості. Соціологізатори зводять розвиток до простої пристосованості особистості 

до соціального середовища, подібно до того, як тварина пристосовується до 

середовища біологічного. Особистість розглядається як пасивний об’єкт впливу 

природних факторів, що приречуться на пасивне існування, яке визначається 

соціальними умовами. 

 

3. ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ, ЇЇ РОЗВИВАЮЧІ 

МОЖЛИВОСТІ 



Основою розвитку особистості є діяльність. Поза діяльністю немає розвитку. Ця 

педагогічна закономірність знаходить підтвердження в відомих словах К.Маркса про 

те, що людина, змінюючи „зовнішню природу” змінює „свою власну природу”. 

Нагадаємо, що індивідуальні задатки, які дитина отримує у спадок як „природний 

фонд”, як „будівельний матеріал”, можуть перетворитися у здібності тільки в процесі 

діяльності. Будь-який вид діяльності вміщує в собі багато сторін, які мають розвиваюче 

значення. В активній різносторонній діяльності щоденно тренуються всі сили людини, 

накопичується позитивний досвід життя і поведінки. Підростаюча людина глибше, 

повніше пізнає світ. З іншої сторони, своєю діяльністю вона сама впливає на оточуюче: 

проявляє своє ставлення до людей, предметів, явищ, і це відображається на її розвитку. 

Тому для успішного розвитку особистості дитини необхідна розумна організація 

її діяльності, правильний вибір її видів і форм, здійснення систематичного контролю за її 

ходом і результатами. 

Традиційно вітчизняна психолого-педагогічна наука розділяє діяльність 

дітей шкільного віку на наступні основні види: гра, навчання, трудова діяльність, 

читання, художня, спортивна, суспільна діяльність. 

Гра для дитини є своєрідною шкалою розвитку всіх задатків. В іграх силою свого 

уявлення дитина перетворює один предмет в інший, потрібний для здійснення задуму. 

Перевернутий стілець може бути і вагоном, і човном, і барикадою. Творчі ігри для 

дошкільника – невичерпне джерело пізнання світу; в них він може бути і полярником, і 

революціонером, і вчителем, і лікарем, і, виконуючи ці ролі, він відображає побачене, 

почуте про них, а від товаришів про ігри дізнається багато нового. 

У грі дитина оволодіває способами дії. Він „лікує”, „навчає”, „веде бій”, „будує”; і 

це його наближення до раціональних способів дії, основане на спостереженнях життя, 

вносить неоціненний вклад в його розвиток. 

В іграх колективних, звичайно, є правила, і це розвиває волю дитини: вона діє 

згідно поставлених завдань, стикається з труднощами, долає їх. Мотив „хочу” 

замінюється мотивом „треба”. 

Роль гри трохи зменшується з віком, але протягом всього періоду шкільного 

навчання багато ігор не втрачає свого виховного і розвиваючого значення. Всю 

різноманітність ігор прийнято ділити на наступні види: предметні, рольові, сюжетні, 

рухливі, спортивні, військово-спортивні, дидактичні. 

Вчителі і батьки повинні керувати іграми дітей, надаючи їм, однак, максимальну 

свободу в різноманітних ігрових ситуаціях, підбирати ігри згідно віку дітей, 

створювати відповідні умови, попереджувати і усувати можливі конфлікти, самі брати 

участь в іграх. 

Навчання – ведучий вид діяльності, в процесі якого здійснюється розвиток 

школярів, формування їх особистостей. Перехід від вивчення конкретних фактів і явищ 

до узагальнень і абстракцій, від формування поняття до пізнання закономірностей 

збагачує мислення учня, розвиває його творчі здібності, навчає вмінню самостійно 

здобувати і застосовувати знання. Різноманітність колективних відносин, в яких 

знаходяться учні протягом всього часу їх перебування в школі, сприяють формуванню в 

них навичок суспільної поведінки і готують до роботи в виробничих колективах по 

закінченню школи. 

Основним змістом навчальної діяльності учнів є засвоєння основ наук, 

відповідних умінь і навичок, формування наукового світосприйняття і формування 

моральних якостей, оволодіння вміннями виконання розумових операцій (аналізу і 

синтезу, диференціації і узагальнення, конкретизації і абстрагування), управління 

психічними процесами (пам’яттю, мисленням, увагою, уявленням), планування і облік 

своє роботи і ін. 

Організаційні форми навчання школярів: урок, виконання домашніх завдань, 

індивідуальні додаткові заняття, позакласні заходи пізнавального характеру. 



Видатний психолог Л.С.Виготський звернув увагу на необхідність так 

організувати і впроваджувати навчальний процес, щоб навчання йшло попереду 

розвитку, прокладало йому дорогу, вело за собою. Він вказував на два рівні розумового 

розвитку дитини, на два ступені його готовності до самостійного виконання певного 

завдання. Якщо школяр самостійно його виконує, то вчителю не слід давати аналогічні 

завдання, бо вони не зможуть підвищити рівень його розвитку, а служать тільки 

тренуванням для закріплення досягнутого – це зона актуального розвитку. Якщо ж 

учень для виконання завдання, запропонованого сьогодні, ще потребує незначної 

допомоги вчителя, але завтра зможе його виконати самостійно, то це характеризує  

рівень розвитку дуже близький до завершеності. Виготський назвав його „зоною 

найближчого розвитку” і підкреслив необхідність орієнтування на нього в навчанні, бо 

тільки тоді навчання буде стимулювати розумовий розвиток учнів, вести його за собою, а 

не обмежуватися закріпленням вже досягнутого. 

Неможливо переоцінити значення трудової діяльності для формування 

особистості. В труді проявляється різностороння активність школяра: неминуча 

напруга його духовних сил (спостережливості, уваги, мислення, творчої уяви, волі), 

розвиваються моральні якості особистості (колективізм, старанність і ін.). При 

правильній організації трудової діяльності працюючий школяр отримує естетичну 

насолоду, а багато видів праці сприяють фізичному розвитку. Основні види трудової 

діяльності школярів: самообслуговування, шефська робота, продуктивна робота. Для 

того, щоб трудова діяльність дітей найбільш результативно вирішувала задачу 

формування різнобічно розвинутої особистості, необхідно дотримуватись певних 

педагогічних вимог. Ними можуть бути: з’єднання навчання з продуктивною працею; 

систематичний характер і послідовність трудової діяльності учнів; суспільна 

значимість праці і її усвідомлення учнями; формування в процесі праці колективних 

відносин, взаємної відповідальності, співробітництва, взаємодопомоги; розвиток сил і 

здібностей дітей, їх самостійності і ініціативи; доступність і посильність праці для 

учнів; облік їх вікових особливостей, інтересів і нахилів. 

Всебічний розвиток особистості також нерозривно пов’язаний з 

художньою, спортивною, суспільною діяльністю. 

 Художня діяльність школярів (в процесі навчання в гуртках: літературних, 

художньої самодіяльності і ін.) знайомить їх з прекрасним в житті, музиці, літературі, 

впливає на емоції, розвиває творчі і художні природні задатки. 

 У процесі спортивної діяльності: перебігає фізичний розвиток дітей, 

зміцнюється їх воля, виробляється характер, вміння долати перешкоди, форсується 

колективні якості. 

 Велике місце в житті дітей займає читання з власної ініціативи політичної, 

науково-популярної, художньої літератури, додатково до виконання шкільного 

домашнього завдання. Газети, журнали, книги не тільки розширюють кругозір, 

збуджують, розвивають і задовольняють пізнавальні потреби і інтереси, але і є 

могутнім засобом розумового розвитку. Добра книга навчає жити, виховує кращі 

людські почуття. Читання багато в чому допомагає молоді у виборі професії. 

Школярам необхідні всі види діяльності. Виключення хоча б одного з них 

неминуче веде до одностороннього розвитку. Звідси випливає завдання виховання 

інтересу і любові до навчання, до праці, до читання, до фізичних вправ, до ігор. Ми 

розуміємо, коли діти, наприклад, багато читають. Але якщо при цьому вони не бувають 

на відкритому повітрі, уникають фізичної роботи, уроки готують поспіхом, то 

непомірне читання піде їм лише на шкоду. 

Однак, турбуючись про всебічне формування особистості, не можна забувати і 

про розвиток природних задатків, нахилів, інтересів школярів. Так в житті однієї 

дитини ті чи інші передумови обумовлюють велику увагу до таких видів діяльності, як 

спів або малювання, або моделювання і т.п., в житті других – до інших. Таким чином, в 



організації діяльності школярів велике значення має врахування не тільки їх віку і рівня 

розвитку, а й індивідуальних особливостей. Немає іншого шляху формування талантів і 

розвитку здібностей, як тільки шлях цілеспрямовано організованої діяльності. 

Неправомірно уявляти розвиток особистості як односторонній процес, який іде 

від вихователя і його діяльності. Процес розвитку носить двоякий характер. З однієї 

сторони вихователь, педагог, а з іншої сторони учень, вихованець, від активності якого 

залежить успіх розвитку. 

Основою розвитку і формування особистості є не тільки залучення до участі в 

процесі діяльності, але і той чи інший рівень її активності. Це теоретичне положення 

лежить в основі розуміння джерела розвитку особистості в цілому, а також конкретного 

учня. 

 Для більш переконливого пояснення зупинимось на генезисі дитячої активності. 

З моменту народження дитина проявляє рухову активність. Яке важливе значення 

вона має для цілісного формування новонародженого – не має потреби пояснювати. 

Скоро починають проявлятися ознаки емоційної активності, які через спілкування і 

пестощі батьків стають більш різноманітними. Рухова і емоційна активність дає 

якісний поштовх до розвитку перших ознак інтелектуальної, пізнавальної активності. 

Найчастіше вона проявляється в перші роки життя дитини в емоціях, рухах. Впізнавши 

ближнього, улюблений предмет, дитина рухається в напрямку до об’єкта. Потім, вже в 

процесі оволодіння мовленням, пізнавальна активність проявляється і розвивається в 

безкінечних питаннях „чому?”. З часом дитина привчається обслуговувати себе, 

залучається до побутової роботи, в школі до суспільно корисної роботи, відвідує 

заняття трудового навчання, бере участь у виробничій роботі. Під час участі в кожному 

з них розвивається трудова активність. В процесі участі у суспільній діяльності 

розвивається суспільна активність. Як бачимо розвиток активності здійснюється у 

різних видах діяльності. Чим вище ступінь її розвитку, тим більше передумов, що вона 

стане якістю особистості школяра. 

Пізнавальна активність забезпечує інтелектуальний розвиток дитини. Трудова 

активність практично і психологічно готує школяра до участі в труді. Не важко 

помітити, що в основі активності в області спілкування, пізнання і труда лежить одна і 

та ж психологічна природа – потреба і готовність до суспільної, пізнавальної і трудової 

діяльності, а це утворює систему ставлень людини до самої себе, до природи і 

суспільства, створює потенціал для її подальшого розвитку. Існують і інші класифікації 

ступенів активності, наприклад, за ступенем самостійності: наслідувальна – 

імпульсивна, репродуктивна, творча активність. 

 

ЛЕКЦІЯ 4 

Тема: Становлення особистості у процесі соціалізації. Вікові етапи в 

розвитку особистості школяра, їх характеристика. 

План 

1. Вікова періодизація: характеристика періодів. 

2. Акселерація: теорії виникнення даного явища. 

3. Характеристика молодшого шкільного віку. 

Конспект лекційного змісту 

Вікова періодизація – поділ цілісного життєвого циклу на вікові відрізки 

(періоди), що вимірюються роками 

В сучасній віковій психології і в педагогіці прийнята наступна вікова 

періодизація: 

 період новонародженого віку (від народження до 1 року); 

 переддошкільне дитинство (1-3 роки), 

 дошкільне дитинство (3-6 років); 

 молодший шкільний вік (6-10 років); 



 підлітковий вік (10-15 років); 

 юність (І період – 15-17 років; ІІ період – 17-21 рік) 

На основі багаторічних спостережень і експериментів відомим вітчизняним 

психологом Д.Б.Ельконіним запропонована наступна характеристика вікових періодів. 

 Вік новонародженого. Безпосереднє емоційне спілкування є ведучим видом 

діяльності в цей період. Всередині і на її фоні формуються орієнтаційні і 

сенсомотороманіпулятивні дії, тобто дії, що супроводжуються і деякою мірою 

регулюються зоровими, слуховими, м’язо-руховими та іншими відчуттями і 

сприйняттями. 

 Раннє дитинство. Ведучою є предметно-орудійна діяльність, в процесі якої 

оволодіває суспільно виробленими способами дій і предметами. 

 Дошкільний вік. Ведуча діяльність – рольова гра, в процесі якої дитина 

оволодіває „фундаментальними знаннями людської діяльності”. Тут же формується 

прагнення до суспільно-важливої і оцінюючої діяльності, тобто до навчання, праці. 

 Молодший шкільний вік. Ведуча діяльність – навчання, в процесі якого 

засвоюються знання, опосередковуються стосунки дитини з оточуючими дорослими, 

включаючи членів сім’ї. 

 Середній і старший шкільний вік. Ведуча діяльність – „діяльність 

спілкування”, яка заключається в побудові стосунків з товаришами і дорослими на 

основі певних морально-етичних норм, які опосередковують вчинки підлітків. 

У запропонованій періодизації заслуговує уваги не тільки розширене поняття 

видів ведучої діяльності, але і те, що вікові періоди характеризуються почерговою 

направленістю в розвитку то на „світ речей” то на „світ людей”. 

Визначення кордонів вказаних періодів є умовним, вік не є незмінним лімітом, 

по-перше, тому, що протягом одного й того ж віку дитина зазнає великих змін, по- 

друге, тому, що всередині кожної вікової групи зустрічається розмаїття 

індивідуальностей і, як результат, конкретних умов виховання. 

Крім загальновживаних вікових особливостей, існує багато індивідуально- 

психологічних особливостей темпераменту, характеру, здібностей. До того ж масовою є 

акселерація (випереджання середньофізичних і психофізіологічних констант 

дитини чи підлітка порівняно з оптимальними). 

В українському педагогічному словнику ми читаємо: „Акселерація – це 

прискорення темпів індивідуального росту і розвитку дітей і підлітків порівняно з 

попередніми поколіннями. Темп акселерації досягає максимуму в період статевого 

дозрівання.” 

Причини цього процесу не з’ясовані. Проте відомо лише одне: ще з 30-х років 

ХІХ ст., коли в Європі почали займатися систематичним вимірюванням зросту дітей, 

з’ясувалося, що генерація (покоління) через 20-25 років набуває по 2-3 см порівняно з 

попередньою. Наприклад, в Україні ці дані становлять для юнаків: у 1925 році – 167 см, 

в 1970 році – 175, навіть у повоєнному 1945 році – 170 см. 

Існує кілька гіпотез щодо виникнення цього явища. Наведемо деякі з них, 

які, за висновками А.А.Маркосяна, становлять науковий інтерес: 

Геліогенна теорія. Згідно з цією теорією, яку висунуто ще в 1936 році, 

акселерація зумовлена впливом сонячного випромінювання. Автор цієї теорії вважає, 

що діти в другій половині ХІХ і в ХХ ст. більше перебувають на сонці, завдяки чому 

стимулюється їх розвиток. Однак річ у тому, що акселерація однаковою мірою охоплює 

дітей як у південних, так і у північних країнах; міські діти розвиваються швидше, ніж 

сільські, хоч останні набагато більше часу перебувають на сонці. 

Теорія гетерозії. Частково ХІХ ст., а особливо ХХ ст. характеризуються різкими 

соціальними змінами, що спонукають до розлому соціальних, релігійних. національних і 

кастових кордонів. Внаслідок цього звичайним явищем стали міжнаціональні шлюби, 



усуваються перепони для вступу до шлюбу. Все це приводить до значних змін, і як 

наслідок – акселерація. 

Теорія урбанізації. Друга половина ХІХ-ХХ ст. характеризуються значним 

розвитком міст і переміщенням до них сільського населення, тобто урбанізацією. Темп 

міського життя, його насиченість і своєрідність приводять до прискорення 

сексуального розвитку, до більшої інтелектуалізації, ніж у селі, а це, в свою чергу, 

прискорює ріст і визрівання організму. 

Нітритивна теорія. Вона пояснює, що акселерація є результатом поліпшенняі 

вітамінізації харчування, зокрема вживання вітамінів В6 , В12 , фалієвої кислоти. 

Теорія опромінювання. Згідно з цією теорією розгортання мережі 

рентгенівських пристроїв, атомна енергетика, проведення випробувань ядерної зброї на 

полігонах створюють фони опромінювання, але в таких дозах, які стимулюють поділ 

клітин. 

Кожна з цих теорій є гіпотетичною, тобто не підтвердженою експериментально, і 

нерідко спростовується іншими. Мабуть, усі ці чинники мають певне значення в тих чи 

інших регіонах і не виявляються там, де ці зовнішні фактори не діють. 

Протилежним явищем є реградація – відставання дітей від нормального 

середнього  вікового  стандарту   зростання  і   фізичного  розвитку.  Фізіологічні 

причини цього явища криються в організмі батьків: їх пияцтві чи алкоголізмі, 

народженні дітей у більш пізньому віці, спадковій хворобі одного з батьків.  

Ці діти є відсталими не лише фізіологічно, а й в інтелектуальному відношенні. 

Ось чому біологія їх також змушує педагогіку вживати відповідних заходів. Для них 

створюються „класи вирівнювання” в початковій школі існують школи-інтернати для 

розумово відсталих дітей, які працюють на теоретичних основах олігофренопсихолгії і 

олігофренопедагогіки. 

Зупинимось коротко на характеристиці шкільних років особистості. Молодший 

 шкільний вік. Цей період є виключно важливим у формуванні особистості 

підростаючої людини. Розвиток молодшого школяра, особливо в перші місяці 

навчання, багато в чому залежить від того, на якому рівні знаходиться його 

психологічна готовність до навчання. В поняття „готовність до навчання” педагоги і 

психологи вкладають певний рівень розумової діяльності, сформовані потреби до 

знань, інтерес до школи, прагнення до участі в навчальній роботі, наявність 

відповідальності за справи, доручені дорослими, самостійність. Особливо характерні 

для цього віку наслідувальність, конкретність мислення. До цього віку відноситься і 

„основний закон дитячої природи”, який К.Д.Ушинський виражав так: „Дитина 

вимагає діяльності постійно і стомлюється не через діяльність, а через її одноманітність і 

односторонність.” 

Врахування цього „основного закону” вимагає того, щоб в процесі виховання 

порівняно часто змінювали види діяльності учнів, чергували види фізичної і розумової 

роботи, рухливі і спокійні заняття, на уроці обов’язково робили „фізпаузи”, 

урізноманітнювали види робіт. Часто порушення на уроці пояснюється тим, що діти 

втомилися від одноманітної діяльності, вчитель, не враховуючи цього, замість того, 

щоб перебудуватися, змінити характер роботи дітей, починає заспокоювати їх. 

Дисциплінувати дітей треба, але якщо ми не будемо враховувати швидку 

втомлюваність їх від одноманітної діяльності, то в кращому випадку досягнемо лише 

зовнішнього порядку, пригнічуючи психіку дітей, підкоряючи їх своїй волі. Увага 

школярів при цьому все рівно буде розсіяною, і потрібного успіху в роботі ми не 

досягнемо. Значить, крім шкоди така „дисциплінованість” нічого не дасть. 

Головну рушійну силу розвитку молодшого школяра складає навчання, учбова 

робота. Їм хочеться навчитися читати, писати, рахувати. 

З вступом до школи змінюється весь устрій життя дитини, змінюється його 

режим, стосунки з оточуючими людьми. 



За рідкісним виключенням, діти люблять займатися в школі. Їм подобається нове 

становище учня, притягує сам процес навчання. Це визначає добросовісне ставлення до 

навчання. Не випадково молодші школярі на перших порах сприймають оцінку 

своїх старань як якість виконання роботи. Схвалення вчителем спонукає їх ще більше 

„старатися”. Їм цікаво все, що є обов’язковою формою домашнього завдання. 

Про цікавість до школи і процесу навчання свідчать і ігри молодших школярів, в яких 

велике місце відводиться навчанню і школі. 

У третіх-четвертих класах виникає початкова диференціація по відношенню до 

різних видів робіт, потім і справжній інтерес до того чи іншого навчального предмету. 

Для пізнавальної діяльності молодшого школяра характерна перш за все емоційність 

сприйняття. Книжка з малюнками, наочний посібник, жарти вчителя – все викликає в 

них негайну реакцію. Молодші школярі знаходяться під владою яскравого факту, 

образу, прикладу. Образність проявляється і в розумовій діяльності дітей. Вони схильні 

розуміти буквально переносне значення слів, наповнюючи їх конкретними образами. 

Наприклад на питання як треба розуміти слова „Один в полі не воїн” багато хто 

відповідає „А з ким йому воювати, якщо він один?”. Враховуючи образність мислення, 

його конкретність, вчитель повинен застосовувати велику кількість наочних посібників, 

розкривати зміст абстрактних понять. Адже молодші школярі перш за все 

запам’ятовують не те, що є найбільш суттєвим з точки зору навчальних завдань, а те 

що справило на них найбільше враження: те, що цікаве, емоційно забарвлене, 

неочікуване чи нове. 

Велике місце в житті молодшого школяра продовжує займати гра. Правда, вона 

перестає бути ведучою діяльністю. Але все ж діти охоче грають в різноманітні рухливі 

ігри з правилами, сюжетні, рольові, дидактичні ігри. Гра – засіб організації і 

полегшення навчальної і трудової діяльності, вона вносить елементи емоційності і дає 

дитині можливість відпочити від напруження і захопитися процесом пізнання. Гра 

допомагає пізнати різні сторони життя (діяльність дорослих і її продукти, стосунки між 

людьми і т.д.), сприяє всебічному розвитку її особистості. Істотні зміни в молодшому 

шкільному віці переживає трудова діяльність. Праця стає самостійним видом 

діяльності, в процесі якої активність дитини направляється на створення тих чи інших 

предметів. Трудова діяльність в цьому віці заключається більшою частиною в 

самообслуговуванні, в порядку шефства, а також відбувається на уроках праці. 

Між особистісні стосунки в молодшому шкільному віці формуються переважно 

в процесі навчальної діяльності. В процесі спеціальних досліджень з даного питання 

виявлено, що молодший школяр вибирає собі товариша для гри, для спільного 

виконання домашнього завдання, мотивуючи свій вибір його успіхами в навчальній 

діяльності („Тому що він добре навчається”, „Тому що він не заважає на уроках”). 

Однак, до третього класу між учнями закріплюються стосунки, пов’язані з оцінкою 

моральних якостей. 

Особливою увагою і любов’ю користується в учнів молодших класів вчитель, як 

людина, яка вводить їх в новий світ, світ навчання. Без будь-якої критики його поради, 

прохання виконуються як накази, до того ж батьківський авторитет явно поступається 

авторитету вчителя. Тому дуже важливо, щоб вчитель в усіх відношеннях був 

прикладом для дітей. 

Отже всі почуття, думки, інтереси молодшого школяра, який живе владою 

оцінки, обов’язку перед школою, успіхів в навчальній роботі, в першу чергу зайняті 

навчанням, навчальною діяльністю. Оволодіваючи нею, він всебічно розвивається. 

 Молодший шкільний вік 

Анатомо-фізіологічні особливості: а)досить рівномірний розвиток; 

б)збільшення росту та ваги тіла; в)підвищення імунітету; 

г)швидкий розвиток серцевих м’язів; 



д)рухливий кістково-сполучний апарат за рахунок великої кількості хрящової 

тканини; 

ж)погана координація рухів (важко писати у межах рядка); з)швидка 

втомлюваність; 

е)частіше дихання; 

є)хороший розвиток всіх органів чуття. 

Розвиток психіки і пізнавальної діяльності: 

а)сприймання стає довільним, цілеспрямованим і категоріальним; 

б)розрізняється здатність розрізняти висоту звуків, виявляти істотні деталі явищ; 

в)формується логічна пам’ять; 

г)зростають продуктивність, обсяг, міцність, точність запам’ятовування 

матеріалу; д)розвиваються всі види уяв; 

ж)мислення стає конкретно-образним; 

з)оволодіння писемним та внутрішнім мовленням, мовчазним читанням; 

е)переважає мимовільна увага. 

Формування особистості: 

а)джерело емоцій – навчальна та ігрова діяльність; 

б)емоційна вразливість, розвиток почуттів самолюбства, диференціація 

сором’язливості; 

в)розвиток моральних почуттів, формування вольових якостей; г)усвідомлення 

обов’язків; 

д)наслідування, підвищена навігація; 

ж)починає формуватися громадська думка, провідний вид діяльності – навчання. 

Спілкування – один із універсальних способів вияву групової форми буття 

людей. 

 це процес розвитку контактів між людьми, що виникли в результаті потреб 

сумісної діяльності; 

 це форма співтворчості, в процесі якої людина пізнає світ, людей, 

встановлює людські стосунки, духовно збагачується; 

 це один з видів діяльності. Воно має різноплановий характер: 

1. Спілкування як нормативний процес (відбувся засвоєння соціально-

типової поведінки). 

2. Спілкування як пізнавальний процес (здобуття індивідуального і 

соціального досвіду, що дає можливість зрозуміти світ і себе у ньому). 

3. Спілкування як засіб і шлях утвердження особистості , під час якого 

реалізуються індивідуальні особливості учня через спілкування із подібними до себе, з 

дорослими, те ін. 

 

КРЕДИТ 3. МЕТА ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ. 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ. 

ЛЕКЦІЯ 5 

Тема: Мета виховання в історії педагогіки 

План 

1. Поняття мети виховання. 

2. Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості. 

3. Основні завдання і зміст всебічного і гармонійного розвитку особистості. 

4. Цілі виховання в зарубіжній педагогіці. 

 

Конспект лекційного змісту 

І. Мета (як наукове поняття) – це усвідомлене уявлення кінцевого 

результату певної діяльності. 



Виходячи із загального розуміння мети, можна сказати, що метою 

виховання повинно бути мислене уявлення про те, якою в кінцевому результаті 

повинна стати людина, яку хочуть виховати. 

Ця мета повинна співпадати з уявленням суспільства про ідеал людської 

особистості, виражати вимоги суспільства до людини. 

Загальна чи генеральна мета вказує загальний напрямок виховної діяльності 

всіх навчально-виховних закладів і інших виховних підрозділів, які є у суспільстві, 

визначає характер педагогічного впливу. 

У ході поступового суспільного розвитку може виникнути необхідність 

уточнення цієї загальної генеральної ідеї або посилення будь-яких її окремих аспектів 

без зміни її головної направленості. 

Для здійснення безпосередньої педагогічної діяльності, надання їй більшої 

конкретності виникає необхідність в висуненні більш приватних робочих цілей, 

пов’язаних з вирішенням певних виховних задач на тому чи іншому етапі 

формування особистості людини (наприклад, задачі фізичного виховання молодших 

школярів). 

Таким чином, виділяються загальні і індивідуальні цілі виховання. 

Мета виховання виступає, як загальна, коли вона виражає якості, які 

повинні бути сформовані у всіх людей, і як індивідуальна, коли передбачається 

виховання окремої, певної людини. Прогресивна педагогіка виступає за єдність і 

поєднанні загальних і індивідуальних цілей. 

 Генеральні загальні цілі виховання не можна вигадати чи висунути 

самостійно. Вони завжди об’єктивно відображають вимоги даного суспільства. Вимоги 

ці в свою чергу визначаються рівнем розвитку продуктивних сил і характером 

виробничих відносин. Тому мета виховання в кінцевому результаті завжди 

відповідаспособу виробництва, визначається ним і змінюється зі зміною продуктивних 

сил і виробничих відносин. 

Історія педагогіки – це довгий ланцюг зародження, здійснення і відмирання 

цілей виховання. Ще раз зазначимо, що мета виховання не може бути свавільно 

висунута, вона в кінцевому результаті завжди відображає досягнутий рівень розвитку 

суспільства, ним визначається і змінюється зі зміною способу виробництва. Для 

підтвердження цього важливого зв’язку проаналізуємо зміну цілей виховання. В 

залежності від типу суспільно-економічних відносин. 

Історія нараховує п’ять суспільно-економічних формацій, які визначаються 

різними типами виробничих відносин між людьми : первіснообщинна,

 рабовласницька феодальна,

 капіталістична, посткапіталістична. 

В первіснообщинному ладі класового поділу не було. Всі діти отримували 

однакову трудову підготовку: їх навчали полюванню, рибальству, виготовленню одягу. 

Виховання покликане було забезпечувати існування людей, його мета – озброїти 

людину досвідом виживання, тобто знаннями і вміннями, які необхідні в суворому, 

повсякденному житті. Спеціальних виховних закладів не було, школи лише 

зароджувались. Як бачимо спосіб виробництва і мета виховання знаходяться в згоді 

між собою. 

В часи рабовласницького ладу виховання стало вже особливою функцією 

держави. З’явилися спеціальні заклади, які займались вихованням. Наявність двох 

класів призвело до появи відмінностей в характері мети виховання. Вона стає 

дуалістичною. Метою виховання дітей рабовласників була підготовка до їх ролі панів, 

які насолоджуються мистецтвом, прилучаються до наук. Вони повинні були вести 

загарбницькі війни з метою поневолення інших народів і надбання багатств, вміти 

захищати свої держави. Виховання ( якщо його можна так назвати) дітей рабів 

заключалось в підготовці їх до виконання наказів панів. Дітей привчали до покори. І 



тут рівень розвитку продуктивних сил, характер виробничих відносин диктує саме ці а 

не інші цілі. 

На прикладі античного виховання бачимо також, що класовий характер 

суспільства породив класову диференціацію цілей виховання. У відповідності до різних 

цілей проводилася підготовка до життя, диференціювалось світосприйняття, 

формувалась психологія. 

В часи феодалізму основні класи – феодали і кріпосні селяни. Цілі 

виховання залишаються диференційованими для дітей феодалів – лицарське 

виховання, для дітей селян – трудове, в „школі” під відкритим небом. Перші 

насолоджуються мистецтвом і науками, оволодівають „лицарською поведінкою”, інші в 

переважній більшості ніяких навчальних закладів не відвідують. Характер виробничих 

відносин не вимагає від нижчих верств населення ні загальної, ні спеціальної 

підготовки, тому роздвоєння цілей, яке ми спостерігаємо і в цьому суспільстві, виражає 

не тільки класову направленість цілей в класовому суспільстві, але й залежність їх від 

способу виробництва. 

Капіталістичний лад характеризується наявністю двох основних класів – 

буржуазії і пролетаріату. Характер розвитку виробництва, для якого треба вже більш 

освічені робітники, змушує правлячий клас створювати систему навчальних закладів, 

які дають знання робітникам. Одночасно з цим буржуазія дає хороше виховання своїм 

дітям, щоб вони були в змозі здійснювати управління державою, направляти розвиток 

економіки, суспільних процесів. Створюється ряд привілейованих навчальних закладів. 

Класова диференціація, дуалізм цілей виховання зберігаються , як зберігається і 

загальна залежність цілей виховання від способу виробництва. 

На зміну ранньому (класичному) капіталізму прийшов розвинений 

капіталістичний лад, який називається посткапіталістичним (ринковим, демократичним 

і т.п.). Цей лад характеризується більш високим рівнем розвитку виробничих і 

суспільних відносин. В руслі історичного процесу спроби побудови соціалізму і 

комунізму в нашій країні також можна розглядати як невдалий перехід до більш 

досконалих суспільних відносин. При всій різноманітності пост капіталістичних форм і 

відносин, що існують в світі, загальна залежність цілей виховання від способу 

виробництва зберігається. 

Отже, мета і характер виховання відповідає рівню розвитку продуктивних 

сил і типу виробничих відносин, властивих кожній суспільно-економічній 

формації. 

Але не тільки способом виробництва визначаються цілі виховання. Важливий 

вплив на їх формування роблять і інші фактори: 

 темпи науково-технічного і соціального прогресу; 

 економічні можливості суспільства, 

 рівень розвитку педагогічної теорії і практики, можливості навчально- 

виховних закладів, вихователів, вчителів і т.п. 

Таким чином, можна зробити висновок: мета виховання визначається 

потребами розвитку суспільства і залежить від способу виробництва, темпів 

соціального і науково-технічного прогресу, досягнутого рівня розвитку 

педагогічної теорії і практики, можливостей суспільства, навчальних закладів, 

вчителів, учнів. 

 

ІІ. Найвище призначення виховання – сформувати досконалу людину. Ідеали 

досконалої особистості у різних народів дуже схожі. Вони включають розум, красу, 

працелюбність, високі моральні якості, фізичну силу, витривалість, риси боротьби 

за справедливість, тобто якості, які характеризують всебічно і гармонійно 

розвинену людину. 



Поняття „всебічний розвиток” означає розвиток людської особистості з усіх 

боків, всесторонньо; поняття „гармонійний” – гармонію усіх сторін, їх 

пропорційність, погоджену єдність. 

Ідея гармонійного розвитку тілесної і духовної краси зародилась в античній 

філософії: 

 Аристотель акцентував увагу на вихованні мужності й витривалості, 

поміркованості й справедливості, високої інтелектуальної й моральної чистоти. 

 Афінська, римська, візантійська системи займали позицію калокагатії 

(„гармонійності людини, ідеал фізичної і моральної досконалості”). Але гармонійний 

розвиток повністю виключав трудову діяльність. Труд висувався в якості мети 

виховання дітей рабів. 

 В епоху відродження ідея всебічного розвитку особистості знайшла 

відображення в педагогічних поглядах педагогів-гуманістів Ф.Рабле і М. Монтеня. 

Рабле пропагував гуманістичне виховання людини в якому б гармонійно поєднувались 

фізичний і духовний розвиток. На його думку, з цією метою в школі повинні вивчатися 

мови, математика, астрономія, природознавство, історія, право. Важливою складовою 

всебічного розвитку він вважав мислення. М. Монтень передусім позитивно оцінював в 

античному вихованні його різнобічність. Серед складників всебічного розвитку 

особистості він виділяв розумовий розвиток, моральне й фізичне виховання. 

 Ідеї всебічного розвитку особистості предметніше висвітлюються у працях 

соціалістів-утопістів. У Т. Мора, Т. Компаннели ця ідея отримує нову спрямованість. 

Вони вперше висунули питання про включення до процесу всебічного гармонійного 

розвитку особистості поєднання виховання і праці. Французькі просвітителі XVІІІ 

століття К. Гальвецій, Д. Дідро цю ідею обмежували розумовим і моральним 

розвитком, не пов’язаним з працею. 

Отже, протягом тривалого часу ідея всебічного розвитку особистості як 

мета виховання, мала, власне, характер побажань, мрій та сподівань. Поява 

соціально-економічних умов для всебічного формування особистості пов’язана з 

становленням заснованого на машинному виробництві суспільства, яке довело 

диференціацію виробничої діяльності до крайнощів: різко розмежувало працівників 

розумової і фізичної праці, звузило спеціалізацію до рівня виконання робітником 

однієї технологічної операції-повторення тих самих фізичних рухів впродовж 

місяців і років. Природно, що у такому випадку в людини розвиваються лише деякі 

органи й системи, інші фізичні й духовні властивості загасають. 

Уперше спробував подолати це машинне каліцтво людини англійський володар 

паперопрядильної фабрики Роберт Оуен (1771-1858). Він вважав, що основним засобом 

подолання повинен бути одночасний розвиток інтелектуальних і фізичних сил 

особистості, її моральне та естетичне формування. Досягнути цього можна шляхом 

поєднання навчання і виховання з продуктивною працею. Цю ідею Р.Оуен вирішив 

здійснити на практиці. На своїй фабриці в Нью-Ленарке він уперше в історії створив 

 дитячий садок, початкову школу для дітей робітників, вечірню школу для 

дорослих. 

 Не все вийшло в цих дослідах, але сам підхід до всебічного розвитку 

особистості на 

 основі поєднання навчання з продуктивною працею був правильним, а ідея про 

необхідність всебічного розвитку особистості отримала наукове обґрунтування. 

  Своєрідне бачення всебічного розвитку особистості у Й. Ф. Гербарта. 

Метою виховання він проголошував розвиток різнобічних інтересів, спрямованих на 

гармонійний розвиток усіх здібностей людини. За Гербартом, створювана у процесі 

виховання гармонія здібностей особистості підпорядкована вищому ідеалу – підготовці 

„доброчесної” людини. Ідеал доброчесності як мета виховання був ідеалом 



„доброчесного” німецького Бюргера, який уміє пристосуватися до існуючого 

суспільно-політичного ладу і підкорятися йому. 

Наука доводить, що виховання є глибоко національним за своєю суттю, змістом, 

характером. Національне виховання – виховання дітей на культурно-історичному 

досвіді свого народу, його звичаях, традиціях та багатовікової мудрості, духовності. 

Воно духовно відтворює в дітях народне, увічнює те специфічне, самобутнє, що є в 

кожній нації, а також загальнолюдське, спільне для всіх націй. 

Головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача 

молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, 

своєрідності на основі формування особистісних рис громадянина України, які 

передбачають національну самосвідомість, розвинуту духовність, моральну, 

трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і 

таланту. 

Національне виховання ґрунтується на таких фундаментальних принципах, 

як народність, гуманізм, демократизм, зв’язок з життям, трудовою діяльністю, 

поєднання педагогічного керівництва з самодіяльністю учнів та ін. 

„Педагогічна   система   кожної   історичної   епохи,   –    зазначає    академік М. 

Стельмахових, - висуває свій оригінальний чи актуальний, уже знаний образ людини. 

Кардинальні зміни в житті суспільства вносять відповідні корективи у виховному ідеалі 

. Ідеал – це уявлення про взірець людської поведінки і стосунків між людьми, що 

виникають із розуміння мети життя” (Див. Стельмахович М. Народна педагогіка. К. 

1995). 

Ідеал національного виховання найглибше розкрито у працях українського 

педагога Г. Ващенка („Виховний ідеал”, „Виховна роль мистецтва” та ін.). В основі 

ідеалу національного виховання, яким його бачить автор, - загальнолюдські та 

національні цінності, що є духовним надбанням народу. 

До загальнолюдських цінностей належить моральний закон, творення 

добра та боротьба зі злом, пошук правди, справедливості, сповідування ідеалів 

любові та краси. Водночас людина народжується і живе в конкретному національному 

середовищі, що вирізняється з-поміж інших мовою, культурою, звичаями. Саме звідси, 

з походженням людини, починається усвідомлення особливостей свого народу, нації, 

етносу. Отже, на думку Г. Ващенка, ідеал національного виховання ґрунтується на 

двох головних цілях: служіння Богові та своїй нації. Бог – це абсолютна Правда, 

Любов, Справедливість, Краса, Нація 

– реальна земна спільнота, в житті якої повинні реалізуватися 

абсолютні загальнолюдські цінності. В педагогічному значенні виховний ідеал – 

людина , яка служить Богові й Україні. 

Процес державотворення в Україні, загальна демократизація і гуманізація 

суспільства потребують виховання підростаючого покоління на перспективу. 

Кінцевою метою виховання особистості є її підготовка до виконання 

комплексу ролей, необхідних для суспільного життя. Це ролі громадянина, 

трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша. Підготовка до ролі 

громадянина передбачає формування людини з активною громадською позицією, 

почуттям обов’язку і відповідальності перед суспільством. Роль трудівника охоплює 

вміння і бажання активно працювати, створювати нові матеріальні та духовні цінності. 

Виконання ролі громадського діяча означає активну участь особистості в громадському 

житті. Уже в стінах школи особистість слід готувати й до ролі сім’янина, майбутнього 

батька, чоловіка, матері, дружини. Кожен учень як товариш повинен уміти розуміти 

іншу людину, співчувати, жаліти, поступитися, поділитися та ін. 

 

ІІІ. Мета виховання конкретизується через систему виховних завдань, які 

об’єднуються в пріоритетні виховні напрями: розумове, моральне, естетичне, трудове, і 



фізичне виховання. Дані напрями тісно пов’язані, доповнюють одне одного, мають 

самостійне теоретико-методологічне значення. Водночас вони утворюють цілісну 

систему національного виховання. 

Наводимо схему складових частин виховання всебічно розвиненої людини. 

 
1. Розумове виховання – цілеспрямована діяльність вихователів з розвитку 

розумових сил і мислення учнів, з прищеплення культури розумової праці. В процесі і в 

результаті засвоєння названих знань закладаються основи названого світогляду. 

Світогляд - це система поглядів людини на природу, суспільство, працю, пізнавання. 

Світогляд - це могутня зброя в творчій, перетворювальній діяльності людини. Воно 

передбачає глибоке розуміння явищ природи і суспільного життя, формування вміння 

свідомо пояснювати ці явища і визначати своє ставлення до них: вміння свідомо 

будувати своє життя, працювати, органічно поєднуючи ідеї зі справами. 

В визначення розумового виховання входять поняття „мислення” і „розумові 

сили”. 

Мислення  являє  собою  „опосередковане  і  узагальнене  пізнання  людиною 

предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх суттєвих зв’язках і відношеннях. 

Воно є продуктом діяльності мозку. Серед цих видів називають діалектичне мислення, 

логічне, абстрактне, узагальнене, категоріальне, теоретичне, індуктивне, дедуктивне, 

алгоритмічне, технічне, репродуктивне і продуктивне, творче, системне. Але для того, 

щоб вчитель міг розвивати в учнів всі ці види мислення він повинен уявляти хоча б в 

загальному вигляді їх суть. 

Діалектичне мислення передбачає вміння бачити в явищі єдність протиріч, 

боротьбу цих протиріч, виявити тенденції їх розвитку, бачити народження нових. 

Логічне мислення пов’язується з оволодінням людиною прийомами логічної 

обробки знань, тобто встановленням узагальнених зв’язків між новими знаннями і уже 

вивченим матеріалом, приведенням їх в певну впорядковану систему. 

Абстрактне мислення передбачає вміння людини відволікатися від несуттєвих, 

другорядних ознак, виділяти загальні і суттєві і на цій основі формувати абстрактні 

поняття. 

Узагальнене мислення характеризується вмінням знаходити загальні принципи 

чи способи дій, які розповсюджуються на певну групу явищ, при цьому рівень 

узагальненості, її широта залежать від того, на більшу чи меншу групу цей загальний 

підхід розповсюджується. 

Категоріальне мислення передбачає вміння об’єднувати поняття в класи і групи 

на основі кількох найбільш суттєвих схожості (наприклад, до ряду: „собака-кінь- 

кішка” не може бути віднесений тигр, так як тут об’єднані тільки домашні тварини.) 

Теоретичне мислення характеризується здібністю до засвоєння знань високого 

рівня узагальненості, розуміння наукових основ і принципів розвитку тих чи інших 

областей знань. 

Індуктивне мислення передбачає рух думки від часткового до загального, від 

фактів до узагальнень, висновків як в науковому дослідженні, так і під час 

повідомлення нових знань учням. 

Загальна мета: всебічний 
розвиток особистості 

Основні напрямки виховання 

Розумове Моральне Естетичне Трудове Фізичне 



Дедуктивне мислення пов’язане з розумовим процесом, який характеризується 

рухом думки від загального до часткового, одиничного (наприклад, від правил до 

прикладів). 

Алгоритмічне мислення передбачає вміння точно дотримуватись суворої 

послідовності в здійсненні певних дій, які забезпечують отримання бажаного 

результату. 

Технічне мислення, як показує саме визначальне слово, пов’язане з розумовою 

діяльністю в процесі інженерно-технічної роботи, готовністю працювати з технікою. 

Репродуктивне мислення характеризує розумову діяльність, пов’язану з 

актуалізацією засвоєних знань для вирішення завдань певного типу чи виконання дій в 

знайомих умовах. 

Продуктивне (або творче) мислення пов’язане з самостійним вирішенням 

людиною нових, раніше невідомих їй завдань, які здійснюються як з опорою на уже 

відомі їй знання, так і з застосуванням нових даних, способів і засобів, необхідних для 

їх вирішення. 

Системне мислення проявляється в здібності людини бачити зв’язок між 

науками, розуміти загальнонаукові закони, що лежать в основі їх розвитку, мати 

узагальнені уявлення про закономірності розвитку природи і суспільства. 

Ця коротка характеристика різних типів і видів мислення показує, що в основі 

кожного з них лежить загальна властивість мислення – узагальнено відображати 

дійсність, охоплювати не одиничні, часткові, а найбільш загальні ознаки предметів або 

явищ, а вже потім деякі специфічні особливості, які характеризують певні 

інтелектуальні вміння. 

Під розумовими силами розуміють певний ступінь розвитку розуму, який робить 

людину здібною до накопичення знань, здійснення основних розумових операцій, 

оволодіння певними інтелектуальними вміннями, пов’язаними з різними сторонами 

мислення і які характеризують розумову діяльність людини. 

Все вищесказане підводить до розуміння кола завдань розумового виховання: 

– засвоєння певного об’єму наукових знань; 

– формування наукового світосприйняття; 

– оволодіння основними розумовими операціями; 

– формування інтелектуальних вмінь, які характеризують інтелектуальну 

діяльність; 

– розвиток потреби постійно здобувати нові знання, підвищувати рівень 

загальноосвітньої і спеціальної підготовки. 

2. Моральне виховання. Моральне виховання є найважливішою складовою 

частиною виховання, воно – основа формування всебічно розвиненої особистості. 

Моральне виховання не зводиться до засвоєння учнями теорії, норм і правил 

поведінки в процесі навчання та спеціально організованої школою моральної освіти. 

Воно спрямоване і на формування моральної поведінки, пройнятої прагненнями до 

істини, доброти, прекрасного, до вироблення таких моральних якостей, як патріотизм, 

національна гідність, лицарство, міжнаціональна повага та дружба, вдячність, любов до 

праці, дисциплінованість, відповідальність, честь, совість, скромність, громадська 

співпраця, милосердя тощо. 

Завдання морального виховання полягають у: 

– розвитку моральної свідомості учнів; 

– формуванні моральних почуттів і переконань; 

– виробленні у школярів звичок нормальної поведінки. 

Виховання моральних якостей відбувається двома основними шляхами: учням 

роз’яснюють моральні норми суспільства та організовують їхню діяльність відповідно 

до цих норм. 



Засвоєння та усвідомлення моральних норм учитель забезпечує як в процесі 

викладання навчальних предметів, так і в ході етичних бесід і диспутів, обговорення 

питань етики на виховних годинах, читацьких конференціях, зустрічах і т. п. 

Роз’яснення моральних норм забезпечується методами впливу на підсвідомість 

(навіювання) і свідомість (бесіда, розповідь, пояснення). Водночас одне лише 

роз’яснення етичних норм не визначає їх формування. Осмислення і переживання 

моральних цінностей бажано поєднувати з безпосереднім втіленням їх у поведінці 

учнів, у практичних діях колективу, в якому за педагогічно доцільного керівництва 

складаються відповідні взаємини: товариська взаємодопомога, дружба, солідарність. 

Одне з основних завдань морального виховання полягає в розвитку 

гуманності – сукупності моральних якостей особистості, що виражають 

ставлення до людини як вищої цінності. Гуманність проявляється в 

доброзичливості, чуйності, готовності допомогти іншій людині, в умінні зрозуміти 

іншого , поставити себе на його місце, в здатності до співчуття, співпереживання, 

толерантності( терпимості до чужих думок, вірувань, поведінки). 

 Особливу  виховну  силу  має  приклад  гуманного  вчителя  до  учнів.  Важливе  

значення   мають   також  бесіди   на   морально-етичні теми.  Вивчення біографії  

видатних людей, їхньої творчості, життєвих принципів викликає великий інтерес у  

дітей,  спонукає  їх  до  морального  самовдосконалення.  Аналіз  проблем  добра  і зла,  

соціальної  справедливості  та  несправедливості  вводити  учнів  у  складний  світ  

людських відносин, вчить розуміти і цінувати ідеї гуманізму. 

Важливою умовою виховання гуманності є організація колективної 

діяльності, в якій учні набувають досвіду активного співпереживання і турботи до 

інших, надання допомоги і захисту молодшому, слабшому. 

3. Естетичне виховання – ще один базовий компонент мети виховання і 

виховної системи, що узагальнює розвиток естетичних ідеалів, потреб і смаків у 

вихованців. Під естетичним вихованням слід розуміти виховання учнів засобами 

прекрасного в природі, мистецтва, оточуючої дійсності, залучення їх до духовних 

цінностей, розвиток їх почуттів і культурних потреб. 

Завдання естетичного виховання складні і різноманітні. Вони відображають 

різноманітність джерел естетичного впливу і складність шляху естетичного розвитку 

людини. Їх умовно можна розділити на дві групи – набуття теоретичних знань і 

формування практичних вмінь. Перша група завдань вирішує питання залучення до 

естетичних цінностей, а друга – активного включення в естетичну діяльність. 

Завдання залучення: 

– формування естетичних знань; 

– виховання естетичної культури; 

– оволодіння естетичним і культурним спадком минулого; 

– формування естетичного ставлення до дійсності; 

– розвиток естетичних почуттів; 

– залучення людини до прекрасного в житті, природі, праці; 

– розвиток потреби будувати життя і дійсність за законами краси; 

– формування естетичного ідеалу; 

– формування прагнення бути прекрасним у всьому: в думках, справах, 

вчинках, зовнішньому вигляді. 

 Естетичне виховання, як і інші якості особистості, здійснюється перш за все 

 в навчальному процесі. Вихованню у школярів естетичних переживань, суджень і 

смаків сприяє викладання всіх навчальних предметів. 

Добре доповнити їх позакласними та позашкільними заходами, такими як 

бесіди, лекції, ранки, зустрічі за „круглим столом”, фонотеки, у яких збираються 

музичні записи кращих виконавців: солістів ансамблів, хорових і оркестрових 

колективів, записи читців, театральних вистав, тощо. 



У кожній школі необхідно проводити не тільки окремі заходи, а й створити 

систему естетичного виховання за всіма напрямками мистецтва, життя і побуту учнів в 

школі і дома. 

4. Трудове виховання. Важко собі уявити сучасну виховану людину, яка не 

вміє багато і плідно працювати, яка не володіє знаннями про оточуюче його 

виробництво, виробничі стосунки і процеси, використовувані засоби праці. Трудове 

начало виховання – важливий, перевірений віками принцип формування всебічно і 

гармонійно розвиненої особистості. 

Трудове виховання охоплює ті аспекти виховного процесу, де формуються 

трудові дії, складаються виробничі стосунки, вивчаються засоби праці і способи їх 

використання. Праця в процесі виховання виступає і як ведучий фактор розвитку 

особистості, і як спосіб творчого засвоєння світу, надбання досвіду посильної трудової 

діяльності в різних сферах праці, і як невід’ємний компонент загальної освіти, яка в 

значній мірі центрує загальноосвітній навчальний матеріал, і як така ж невід’ємна 

частина фізичного і естетичного виховання. 

Завдання трудового виховання: 

– психологічна підготовка особистості до праці: формування прагнення 

сумлінно і відповідально працювати, усвідомлення соціальної значущості праці як 

необхідного обов’язку й духовної потреби людини, бережливе ставлення до результатів 

праці та до людей праці, творчий підхід до праці; 

– практична підготовка до праці: озброєння учнів системою загальноосвітніх 

і політехнічних знань про загальні основи виробничої діяльності людини; вироблення 

вмінь і навичок трудової діяльності; виховання основ трудової культури; 

– підготовка школярів до свідомого вибору професії – виховна робота школи, 

спрямована на те, щоб допомогти молодій людині обрати життєвий шлях. 

Основними засобами трудового виховання школярів є різні види праці: 

навчальна, суспільно-корисна, виробнича та ін. 

5. Фізичне виховання – невід’ємна складова частина всіх виховних систем. 

Сучасне суспільство, в основі якого лежить високорозвинене виробництво, вимагає 

фізично міцного молодого покоління, здатного з високою продуктивністю працювати 

на підприємствах, переносити підвищене навантаження, бути готовим до захисту 

Батьківщини. Фізичне виховання також сприяє виробленню у молоді якостей, 

необхідної для успішної розумової і трудової діяльності. 

Основними завданнями фізичного виховання є: 

 зміцнення здоров’я, правильний фізичний розвиток; 

 підвищення розумової і фізичної працездатності; 

 розвиток і удосконалення природних рухових якостей; 

 навчання нових видів рухів; 

 розвиток основних рухових якостей (сили, спритності, витривалості і ін.); 

формування гігієнічних навичок; 

 виховання моральних якостей (сміливості, відповідальності, колективізму); 

 формування потреби в постійних і систематичних заняттях фізкультурою і 

спортом; 

 розвиток прагнення бути здоровим, бадьорим, дарувати радість собі і 

оточуючим. 

Систематичне фізичне виховання починається з дошкільного віку, фізкультура 

– обов’язковий предмет в школі. Суттєвим додатком до уроків фізкультури 

служать різноманітні форми позакласної і позашкільної роботи. 

Людина, наголошував А.Макаренко, не виховується частинами. Через це кожна 

складова виховання реалізується в органічній єдності з іншими. Наприклад, розумове 

виховання тісно пов’язане з моральним вихованням, оскільки моральність формується 



на основі світогляду і самосвідомості. Без розумового виховання неможлива належна 

трудова підготовка, що потребує певного рівня мислення. Розумове виховання 

позначається і на фізичному розвитку особистості: знання нею основ фізіології та 

гігієни допомагає їй свідомо й розумно ставитися до свого здоров’я. 

Простежується зв’язок естетичного і морального виховання. Прекрасне, як 

предмет естетичного впливу на школяра викликає також моральні почуття, наприклад, 

роль краси рідної природи у вихованні любові до Батьківщини. Естетичне виховання 

сприяє підвищенню ефективності трудового виховання школярів. 

 

IV. Ми вже знаємо, що методологічна основа педагогіки – філософія. 

Філософські теорії лежать в основі багато чисельних педагогічних концепцій і 

виховних систем. Основні педагогічні концепції, що спираються на відповідні 

філософські напрямки, – прагматизм, неопозитивізм, екзистенціалізм, неотомізм, 

біхевіоризм. Кожна педагогічна концепція пропонує своє вирішення проблеми цілей 

виховання. 

 Прагматична педагогіка (від гр. рragma справа) філософсько- педагогічний 

напрямок, що виступає за зближення виховання з життям, досягнення цілей виховання 

в практичній діяльності. Представник – американський педагог Дж.Дьюі (1859-1952). 

Основні положення прагматичної педагогіки: школа не повинна бути відірваною від 

життя, навчання від виховання. В навчально-виховному процесі необхідно спиратися 

на власну активність учнів, всіма засобами розвивати її. Виховання і навчання 

здійснюються не в теоретичних формах, а в процесі виконання конкретних практичних 

справ. В основі навчально-виховного процесу повинні лежати інтереси дитини, „не 

програма, а дитина визначає як якість, так і кількість навчання”.  

В 60-ті роки філософія прагматизму втратила свою популярність. Прикладна 

направленість навчально-виховного процесу привела до зниження навчання і 

виховання. В умовах науково-технічної революції виникла потреба в людях з більш 

міцними знаннями і принципами поведінки. Це привело до модернізації класичного 

прагматизму, переходу його до неопрагматизму. 

 Неопозитивізм – філософсько-педагогічний напрямок, що намагається 

осмислити комплекс явищ, викликаних науково-технічною революцією. 

Нинішній педагогічний неопозитивізм частіше всього називається „новим 

гуманізмом” Головні положення педагогіки неопозитивізму наступні: виховання 

повинно бути очищене від світосприймальних ідей, бо соціальне життя в умовах 

науково –технічного прогресу потребує „раціонального мислення”, а не ідеології. 

Прибічники нового гуманізму виступають за повну гуманізацію системи виховання. 

Слід перегородити шлях конформізму, маніпулюванню поведінкою особистості і 

створити умови для її вільного самовираження, для здійснення людиною осмисленого 

вибору в конкретній ситуації. Основну увагу слід приділяти розвитку інтелекту, а 

завдання виховання-формування раціонально мислячої людини. 

 Екзистенціалізм (від лат. „існування”) – філософський напрямок, що визнає 

особистість вищою цінністю світу. Існування людини як „Я” передує її суті і творить її. 

Кожна особистість – неповторна, унікальна, особлива. Кожна людина – носій своєї 

моральності. За твердженнями екзистенціалістів людина скрізь і завжди самотня, 

ізольована, приречена на існування у ворожому їй середовищі. Суспільство наносить 

колосальну шкоду моральній самостійності особистості, оскільки соціальні інститути 

націлені на уніфікацію особистості, її поведінки. Теорія виховання не знає об’єктивних 

закономірностей, їх немає. Крім того, вона претендує на всезагальність, а у кожної 

людини своє суб’єктивне бачення світу і людина сама творить свій світ таким, яким 

вона хоче його бачити. Екзистенціалізм – це недовіра до педагогічної теорії, до цілей і 

можливостей виховання. Виховання мало чим допомагає, людина є те, що вона сама з 

себе робить. Звідси курс на крайній індивідуалізм. Не потрібні програми, немає 



необхідності винаходити методи виховання, слід, можливо, подумати і про відмову від 

школи. Життя, природа, інтуіція – великі сили, що допомагають вихованцям 

безпомилково визначати шляхи самореалізації особистості. 

Загалом мета виховання в зарубіжній педагогіці зводиться до виховання 

законослухняної людини, яка поважає закони і норми моралі демократичного 

суспільства, знає свої права та обов’язки і відповідально ставиться до їх 

виконання. 

ЛЕКЦІЯ 6 

Тема: Сутність педагогічної діяльності та майстерності вчителя 

 

План 

1. Поняття педагогічної діяльності. Основні компоненти педагогічної 

діяльності. Функції педагогічної діяльності вчителя. 

2. Поняття педагогічної майстерності, її основні компоненти. 

3. Хактеристика   основних   педагогічних  здібностей  вчителя. Роль 

основних складових педагогічної компетентності для майстерності вчителя. 

4. Майстерність педагогічного спілкування.  

5. Техніка мовлення вчителя.  

6. Педагогічний такт як основа професійної діяльності 

 

Конспект лекційного змісту 

Педагогічна діяльність у широкому розумінні розглядається як діяльність, 

метою якої є виховання підростаючого покоління. Для кращого розуміння її сутності, 

роботу педагога часто порівнюють з діяльністю письменника чи актора. Приміром, 

вчитель, так само як і актор, змушений працювати перед аудиторією, починаючи 

творити “з дзвінком”, в той час коли письменник може собі дозволити чекати 

натхнення. Готуючи свою роль, актор керується готовим сценарієм, співпрацює з 

режисером. Вчитель змушений самостійно складати “сценарій” уроку, відповідно 

маючи можливість вносити корективи у хід заняття. Глядачі чи читачі здебільшого на 

власний розсуд обирають виставу, книгу, актора, письменника. Учні ж, зазвичай, не 

мають можливості обрати собі педагога. Разом з тим, вчитель, на відміну від актора чи 

письменника, змушений контролювати засвоєння матеріалу учнями, звертати увагу на 

їхню реакцію і т.п. 

Зважаючи на складність педагогічної діяльності, варто спробувати розчленувати 

її на складові, що допоможе зрозуміти сутність діяльності вчителя. 

Так, структура педагогічної діяльності містить ряд компонентів: мету, мотиви, 

об’єкт, суб’єкт, функції, засоби та результат. 

Мета, з психологічної точки зору, – це прогнозований людиною результат її 

діяльності з певним об’єктом. Тому педагогічну мету слід розглядати як зміни, які 

прогнозує педагог у розвитку особистості учня в процесі навчання та виховання3. Мета 

педагогічної діяльності визначається суспільством , інтерпретується педагогом, 

доводиться до учня і (в ідеалі) стає його метою. Мета завжди віддалена, тому її 

потрібно конкретизувати у завданнях сьогодення. Інакше кажучи, загальна мета 

визначає спрямованість роботи певної системи освіти (середньої загальноосвітньої 

школи, вищої освіти тощо). Прикладом таких цілей можуть бути: мета національного 

виховання (за Концепцією національного виховання, 1994 р.), мета загальної середньої 

освіти (за Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа), 2001 р.), мета 

державної політики щодо розвитку освіти (за Національною доктриною розвитку освіти 

в Україні, 2002 р.), мета художньо-естетичного виховання (за Концепцією художньо -

естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України) тощо. 

Загальні цілі конкретизуються педагогом і надалі зумовлюють і визначають рівень 

знань, умінь і навичок учнів на певному віковому етапі їхнього розвитку. Відповідно до 



цих цілей кожен педагог розробляє систему заходів та організовує свою взаємодію з 

дітьми. 

Мотиви педагогічної діяльності – це внутрішні імпульси, що спонукають 

педагога до професійної діяльності. Мотивувати вчителя можуть ідеали, професійні 

інтереси, переконання, соціальні установки або професійні цінності. Проте в основу 

формування мотиву покладено насамперед потреби. Дослідження свідчать про те, 

що мотиви можуть бути зовнішніми і внутрішніми. 

Внутрішні мотиви пов’ язані зі змістом педагогічної діяльності і ґрунтуються 

на потребі у спілкуванні з учнями. 

Зовнішня мотивація зумовлена чинниками, які не мають безпосереднього 

зв’язку з професійною діяльністю. До таких мотивів належать, приміром, мотиви 

соціального престижу, потреба у владі тощо. 

У діяльності вчителя вчені-педагоги (Н.В.Кузьміна, В.О.Сластьонін, 

А.І.Щербаков) виділяють такі основні функції: 

 конструктивну (відбір і визначення структури навчального матеріалу з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, дидактичних принципів, 

вимог навчальних програм, а також розробка плану навчального процесу, відбір 

навчального обладнання, створення дидактичних засобів і т.ін.); 

 організаторську (залучення учнів до різних видів навчальної роботи); 

 комунікативну (встановлення ефективних взаємовідносин з учнями, їх 

батьками, педагогічним колективом); 

 гностичну (забезпечення наукового підходу до вивчення педагогічних 

явищ, дослідження учня і учнівського колективу, навчального процесу і результатів 

педагогічної діяльності: пошук потрібної інформації, експерименти, аналіз власної 

практики і досвіду інших вчителів)5. 

Успішність педагогічної діяльності великою мірою залежить від використаних 

засобів, що поділяються на дві групи: 

 матеріальні (обладнання, меблі, ТЗН тощо); 

 нематеріальні (методи, прийоми, форми, види роботи з учнями). 

Особливої уваги заслуговує такий компонент педагогічної діяльності як 

результат. Основною відмінністю результату педагогічної діяльності є те, що він 

віддалений у часі і невизначений. Звичайно, плануючи свою роботу, ставлячи перед 

собою певну мету, вчитель прагне передбачити конкретний результат, побачити 

наслідки власної праці. Та успішність навчання чи виховання залежить не лише від 

діяльності вчителя, але й від діяльності самих учнів та багатьох інших факторів. 

ІІ питання 

Якою повинна бути діяльність вчителя, що забезпечуватиме досягнення 

поставленої мети, очікуваних результатів? Відповідати можна по-різному: успішною, 

вдалою, ефективною, професійною, результативною… Одним словом, майстерною, 

адже саме у діяльності може виявитися педагогічна майстерність вчителя. 

Першим ввів поняття "майстерність вихователя” А.С.Макаренко у своїй статті 

"Деякі висновки з мого педагогічного досвіду": "Майстерність вихователя не є якимось 

особливим мистецтвом... але це спеціальність, якої треба навчитись, як треба навчати 

лікаря його майстерності, як треба навчати музиканта" 

Сучасний погляд на проблему українськими вченими відображено таким чином: 

“педагогічна майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує 

самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі”. 

Відповідно постає запитання: якими ж властивостями, якостями повинен 

володіти майстерний вчитель? У психолого-педагогічній літературі можна знайти різні 

підходи до цієї проблеми. Так, О.В.Духнович вважав, що наставник повинен бути 

обдарованим особливими властивостями, серед яких називав наступні: 



 той, хто бажає вчити, повинен мати справжнє покликання до цієї служби; 

 повинен мати добрі і правильні знання і відомості з того предмета, який 

хоче викладати іншим; 

 повинен мати чистий і непорочний норов і процвітати доброчесностями; 

 повинен бути вже від природи лагідним, поважним; 

 повинен учнів своїх любити і їхню любов також для себе заслужити; 

 від природи треба йому володіти легким, зрозумілим способом викладання; 

 повинен мати потрібні засоби для навчання і наставляння; 

 повинен добрий порядок поважати. 

Ф. М. Гоноболін виокремив 10 професійно-особистісних властивостей учителя: 

здатність розуміти учня, доступно викладати матеріал, переконувати людей, 

зацікавлювати учнів, швидко реагувати на педагогічні ситуації і гнучко поводитися в 

них, передбачати результати своєї роботи, здатність до творчої роботи, організаторські 

здібності, педагогічний такт, здібності до певного предмета. 

Сьогодні українська педагогічна наука виокремлює чотири основні 

характеристики майстерного вчителя, тобто компоненти педагогічної майстерності: 

 гуманістична спрямованість; 

 професійна компетентність; 

 педагогічні здібності; 

 педагогічна техніка. 

Гуманістична спрямованість – ключова характеристика педагогічної 

майстерності. Спрямованість – це ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації особистості. 

Гуманістична спрямованість (гуманний – людяний у своєму ставленні і діях до інших 

людей) передбачає орієнтацію на іншу людину (зокрема на учня), гуманне ставлення до 

інших, врахування потреб вихованців, вибір доцільних засобів впливу та взаємодії, крім 

цього – гідне самоствердження самого педагога, як кваліфікованого, вимогливого, 

гуманного вчителя, тобто, утвердження ним вищих духовних цінностей, моральних 

норм поведінки. 

Основними складовими професійної компетентності вчителя є його знання: з 

дисципліни, яку він викладає, педагогіки, психології та методики. Але слід зважати на 

те, що ці знання повинні бути комплексними, синтезованими, а не відокремленими одні 

від одних. В один і той же момент часу вчитель має володіти тим матеріалом, який 

викладає, усвідомлювати, як краще донести його до дітей, враховуючи при цьому 

психологічні особливості школярів. Для того, щоб викликати в учнів зацікавленість 

навчальним предметом, зробити інформацію “живою” і доступнішою для дітей, знання 

педагога повинні бути особистісно забарвленими, тобто, вчителю варто висловлювати 

власне ставлення до навчального матеріалу, особисте розуміння проблеми, власні 

міркування. Визначальною особливістю знань вчителя є їх постійне оновлення та 

поповнення, адже педагог – це людина, яка вчиться протягом життя, постійно 

самовдосконалюється, працює над собою. 

Успішність педагогічної діяльності великою мірою залежатиме від педагогічних 

здібностей вчителя. Серед основних здібностей до педагогічної діяльності виділяють: 

 комунікативні – здатність до спілкування, до встановлення контактів і 

зв’язків; 

 перцептивні – професійна проникливість, пильність, педагогічна інтуїція, 

здатність сприймати та розуміти іншу людину; 

 динамічні – здатність активно впливати на іншу особистість; 

 емоційна стабільність – здатність володіти собою, зберігати самоконтроль, 

здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації; 

 оптимістичне прогнозування – передбачення розвитку



 особистості з орієнтацією на позитивне в ній; 

 креативність – здатність до творчості. 

Крім цього, важливими можна назвати організаторські здібності, 

конструктивні (вміння відбирати та логічно вибудовувати матеріал), гностичні 

(здатність до пізнання нового), дидактичні (вміння навчати інших) та ін. 

Для педагога необхідними також є вміння говорити правильно і виразно, 

здатність жестом, мімікою, поглядом виразити свої почуття і ставлення, бачити себе з 

боку. Інакше кажучи , невід’ємним елементом педагогічної майстерності є педагогічна 

техніка – володіння комплексом прийомів, який допомагає вчителеві глибше, 

яскравіше, талановитіше виявити себе і досягти оптимальних результатів у роботі . 

До основних елементів педагогічної техніки належать: техніка мовлення (голос, 

дихання, дикція, інтонаційне забарвлення і т.п.), виразний показ почуттів і ставлень 

(міміка, пантоміміка, зовнішній вигляд вчителя загалом), професійна самопрезентація 

педагогом свого психічного стану (самоконтроль, витримка тощо). Тобто, це ті вміння, 

які допомагають вчителю через візуальний і аудіальний бік сприймання донести до 

вихованців свої думки і почуття, сприяють творчій поведінці та ефективній взаємодії з 

дітьми. 

Українські педагоги у понятті “педагогічна техніка” виділяють дві групи 

складових. Перша група пов’язана з умінням вчителя керувати своєю поведінкою: 

техніка володіння своїм організмом (мімікою, пантомімікою); керування емоціями, 

настроєм для зняття зайвого психічного напруження, збудження творчого самопочуття; 

опанування вміння соціальної перцепції (техніка керування увагою, уявою); техніка 

мовлення (керування диханням, дикцією, голосом, темпом мовлення). Друга група 

пов’язана з умінням вплинути на особистість і колектив: техніка організації контакту, 

управління педагогічним спілкуванням, організація колективних творчих справ тощо. 

Складові першої та другої груп педагогічної техніки спрямовані або на 

організацію внутрішнього самопочуття педагога, або на вміння це почуття адекватно 

виявити зовні. Тому педагогічну техніку поділяють також на зовнішню і внутрішню, 

відповідно до мети її використання. 

Внутрішня техніка – це створення внутрішнього переживання особистості, 

психологічне налаштовування вчителя на майбутню діяльність через вплив на розум, 

волю і почуття. 

Зовнішня техніка – це втілення внутрішнього переживання особистості вчителя 

в його тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці. 

Оволодіння педагогічною майстерністю та її складовими потребує значного 

досвіду, а також роботи вчителя над собою. На наш погляд, вивчення курсу “Основи 

педагогічної майстерності” сприятиме детальнішому вивченню компонентів 

педагогічної майстерності та ознайомленню з основними способами їх розвитку і 

вдосконалення. 

 

Техніка мовлення 

Слово є одним з наймогутніших комунікативних знарядь людини. Живе слово, 

усне мовлення є надзвичайно важливим елементом професійної майстерності сучасного 

педагога і служить не лише для розв’язання навчальних завдань. Виразне мовлення – це 

справжній вияв культури, воно допомагає вчителеві створити атмосферу колективного 

естетичного переживання. Слухові враження, як відомо, часто є найдієвішими, 

найсильніше впливають на серце, розум і вчинки вихованців. А слухати урок, розповідь, 

пояснення педагога – це велика розумова праця, яку значно полегшує виразний, 

майстерний виклад. 

На жаль, мовлення недосвідченого педагога часто буває сухим, монотонним, 

невиразним. У ньому відсутнє чітке згрупування слів навколо логічних центрів. 

Мимовільні паузи, зумовлені не логікою змісту, а невмінням правильно розподілити 



дихання, відсутність інтонаційного зв’язку між окремими частинами фрази заважають 

сприймати суть усної розповіді. 

Процес успішного усвідомлення школярами навчального матеріалу значною 

мірою залежить від досконалості мовлення вчителя. До технічних показників 

виразного мовлення належать: дихання, голос, дикція (вимова), інтонація (тон), темп. 

Лише добре оволодіння кожною складовою техніки мовлення може гарантувати його 

високу якість. 

Отже, техніка мовлення – це сукупність елементарних прийомів фонаційного 

дихання, мовленнєвого голосу та дикції, доведених до ступеню автоматизованих 

навичок, що дозволяє вчителю з максимальною ефективністю здійснювати 

мовленнєвий вплив. Це навички, вміння реалізувати мову в конкретній мовленнєвій 

ситуації так, щоб вона справляла на слухачів евристичне (інтелектуальне), емоційно- 

естетичне, спонукальне враження. 

Розвинуте мовленнєве дихання, поставлений голос, досконала дикція надають 

слову педагога яскраву інтонаційну виразність, що дозволяє передавати у мовленні 

найтонші відтінки (нюанси) думок і почуттів. 

Для формування мовленнєвих навичок необхідне розуміння сутності мови і 

мовлення як засобів спілкування, знання особливостей сприймання усного мовлення, а 

також побудови мовленнєвого апарату людини, засобів його розвитку. 

Сьогодні у педагогіці існує розроблена система вправ з техніки мовлення, яка, 

спираючись, головним чином, на досвід театральної педагогіки, виглядає як комплекс 

навичок у мовленнєвому диханні, голосоутворенні та дикції, дозволяє вчителю донести 

до учнів усе багатство змісту свого слова. Для розвитку та вдосконалення техніки 

мовлення необхідно знати будову 

мовленнєвого апарату та можливі засоби його розвитку, що допоможе вчителю 

майстерно використовувати можливості свого дихання, голосу, дикції у педагогічній 

роботі. 

Дихання – один з головних життєдіяльних актів людського організму, який 

людина виконує постійно, у певному ритмі. Одночасно дихання є основою 

виголошуваного мовлення. Мовленнєве дихання називається фонаційним (від грец. 

phono – звук). У процесі дихання активну участь беруть: носоглотка, бронхи, легені, 

грудна клітка, діафрагма. Щоб їх робота була правильною й ефективною, вони повинні 

бути фізично здоровими, розвинутими. Якість дихання залежить також від віку мовця. В 

залежності від того, які м’язи беруть участь в процесі дихання, розрізняють 4 його 

типи: 

Верхнє або ключичне дихання здійснюється за рахунок скорочення м’язів, які 

підіймають і опускають плечі та верхню частину грудної клітки. Це поверхове дихання, 

під час якого працює лише верхня частина легенів. 

Грудне дихання здійснюється міжреберними м’язами. При цьому діафрагма 

малорухлива, тому видих недостатньо енергійний. 

Діафрагматичне дихання відбувається внаслідок скорочення м’язів діафрагми 

(скорочення міжреберних дихальних м’язів дуже незначне). 

Зазвичай, людина використовує всі три типи дихання, але у кожного переважає 

якийсь певний тип. Так, жіноче дихання в процесі еволюції склалося як переважно 

грудне, а чоловіки дихають здебільшого з допомогою діафрагми. Ефективнішим – 

найповнішим і правильним – вважається четвертий, змішаний, тип дихання: 

Реберно-діафрагмове, тобто, коли в процесі дихання рухаються і ребра, і 

діафрагма. Переконатися в цьому можна так: покласти праву руку на діафрагму, а ліву 

– на лівий бік грудної клітки; набравши повітря через ніс, злегка затримавши його, 

промовити фразу (видихуючи повітря під час її промовляння ми повинні відчути рух 

ребер і діафрагми). У такому випадку відбувається повне розширення грудної 

порожнини, 



максимальна вентиляція всіх ділянок легенів. Напруження нижніх міжреберних 

м’язів дозволяє утримувати діафрагму в скороченому стані, що сприяє спокійному, 

рівномірному видиху, непомітному для оточуючих. 

Дихання має два основних акти: вдих і видих, якість яких теж відповідно 

забарвлює звукове мовлення, а пауза між ними є показником характеру дихання. Так, 

послідовність звичайного фізіологічного дихання – вдих, видих, пауза, де вдих і видих 

короткі й однакові за тривалістю. У повсякденному житті, коли мовлення людини 

здебільшого діалогічне, дихання не викликає труднощів. Але для монологічного 

мовлення фізіологічного (або ненавмисного) дихання, зазвичай, не вистачає. Мовлення і 

читання вголос вимагають великої кількості повітря, його економної витрати та 

своєчасного поновлення. На уроці, особливо коли вчителеві доводиться говорити 

тривалий час, пояснюючи матеріал, читаючи лекцію, нетреноване дихання дає про себе 

знати: може почастішати пульс, почервоніти обличчя, з’явиться задишка. 

Однак, диханням теж можна керувати: навмисне (фонаційне) дихання, на 

відміну від фізіологічного, здійснюється в іншій послідовності: короткий вдих, пауза, 

довгий звуковий видих. Якщо при звичайному фізіологічному диханні співвідношення 

вдиху й видиху було 1:1, то при фонаційному воно змінюється у співвідношенні 1:10, 

1:15. На початковому етапі опанування мовленнєвим диханням здійснюється з 

допомогою волі та свідомості. Згодом навмисне (довільне) мовленнєве дихання 

перетворюється на ненавмисне (мимовільне). 

Важливою особливістю регуляції дихання у людини є здатність довільно, в 

залежності від мети, в тому числі й мовленнєвої, змінювати темп, ритм, активність, 

амплітуду дихальних рухів. 

У процесі розвитку навичок фонаційного дихання слід керуватися такими 

умовами правильного дихання. 

1. Вдихати повітря через ніс слід вільно, безшумно. 

2. Починати говорити можна тоді, коли в легені взято незначний надлишок 

повітря, необхідного для виголошення структурно-логічної частини тексту: це 

позбавить від “позачергового” вдиху, який порушує плавність і ритм мовлення, 

спричиняє уривчастість, поверхневість дихання. 

3. Не допускати, щоб повітря було витрачене повністю (тобто не 

допускати повного звільнення легенів від повітря) – це призведе до аритмії, фальцетів 

та ін. Витрачати повітря слід економно й рівномірно. 

Слід скористатися кожною природною зупинкою в мовленні для добирання 

запасу повітря у легені. (Добирання повітря під час природних зупинок здійснюється 

так званим нижнім диханням; рухається діафрагма, а верхня частина грудної клітки і 

ребра підняті й нерухомі). Поповнювати запас треба своєчасно і непомітно. 

4. Пам’ятати, що від глибини вдиху залежить сила видиху, отже – сила 

звучання голосу. 

5. Вдихати та видихати слід безшумно, непомітно для слухача, адже якісний 

звук утворюється спокійним струменем повітря, що виходить під час рівномірного 

вдиху й видиху (тут не йдеться про афективне мовлення). 

Систематична робота над собою та виконання спеціальних вправ (Дод. 

сприятимуть вдосконаленню дихальної системи майбутнього вчителя. Голос – 

найголовніший елемент техніки мовлення, який для вчителя є основним засобом праці. 

Вдихаючи і видихаючи повітря у процесі говоріння, людина змушує голосові зв’язки 

змикатися і розмикатися. Внаслідок цього з’являється голос. Він стимулюється 

інтелектом мовця, його емоціями (бажанням говорити), волею. Сам голос – слабкий. 

Щоб він зазвучав, необхідне посилення звуків голосу. Воно здійснюється резонаторами 

(посилювачами): грудною кліткою, піднебінням, зубами, носовою порожниною, 

кістками обличчя, лобними пазухами. Розрізняють верхній резонатор (ротова 

порожнина, ніс) і нижній, грудний резонатор (дихальне горло, бронхи, легені). Отже, 



звучання голосу, його основні властивості значною мірою залежать від побудови 

резонаторів, від того, в якому вони стані і чи правильно спрямовуються звуки голосу в 

резонатори. 

Розглянемо основні властивості голосу вчителя. 

Сила (об’ємність, звучність) голосу залежить не від фізичних зусиль, які 

призводять до напруження м’язів гортані та голосових зв’язок, а від правильного, 

активного мовленнєвого дихання, від активності роботи органів мовленнєвого апарату, 

вміння користуватися резонаторами. Сила – це більшою мірою повноцінність, 

компактність, ніж гучність звуку, і визначається тим простором, який звук повинен 

заповнити. К.С.Станіславський підкреслював, що коли потрібна справжня сила 

мовлення, необхідно забути про гучність. Учителю в класі варто обирати середню силу 

голосу і ніколи не звертатися до підвищеної гучності (крику), оскільки крик 

перенапружує голосові зв’язки і дуже швидко перестає слугувати привертанню уваги 

слухачів. 

Політність (злетність) – здатність “ посилати” свій голос на відстань і 

регулювати силу голосу; здатність голосу виділятися на фоні інших звуків. Вона разом 

із силою забезпечує нормальну чутність у різних точках аудиторії. Обов’язковою 

попередньою умовою, що забезпечує політність голосу, є психологічна установка 

вчителя на спілкування. Політність залежить також від того, наскільки правильно 

оцінив педагог особливості акустики даної аудиторії, зміг “віддати” звук, забезпечити 

його посилання. Велику роль у забезпеченні політності відіграє і чіткість артикуляції, 

оскільки нечітка робота органів мовлення не дає змоги сформуватися повноцінному 

звуку. 

Гнучкість (рухливість) голосу пов’язана з умінням вибирати такі його 

характеристики, які відповідають конкретним умовам спілкування: це і зміна голосу в 

межах існуючого діапазону, і адаптивність (тобто пристосовуваність голосу до 

акустичних умов, у яких вчитель змушений говорити ), і вміння долати голосом звукові 

перешкоди (розмови, сторонні шуми). Гнучкість мовлення полягає в легкості, 

різноманітності підвищень чи знижень від основного тону, в змінах тембру відповідно 

до вимог – логічних і художніх – певного тексту. Здебільшого гнучкість голосу 

стосується його змін по висоті. Людський голос може вільно змінюватися по висоті в 

межах приблизно двох октав, хоча в повсякденному мовленні ми обходимося трьома- 

п’ятьма тонами. 

Діапазон – це об’єм голосу. Його межі визначаються найвищим і найнижчим 

тоном. Звуження діапазону голосу призводить до появи монотонності, збідніння 

звукової палітри. Одноманітність звучання, в свою чергу, притупляє сприймання, 

послаблює педагогічний вплив мовлення. 

Тембр – забарвлення звуку, його яскравість, м’якість, теплота, індивідуальність, 

тобто те, що відрізняє голос однієї людини від іншої. 

Милозвучність – це чистота і свіжість тембру (без сторонніх призвуків: 

хрипіння, сипіння, скутості та ін.), вроджена краса голосу, що не викликає негативних 

відчуттів у слухачів. Милозвучність, а особливо такі її складові, як чистота й ясність 

тембру, багато в чому визначаються природними даними. Однак, існує можливість 

удосконалювати такі “складові” милозвучності, як темп і висота. 

Сугестивність – здатність голосом впливати на слухача, транслювати, 

навіювати йому необхідний емоційний стан навіть безвідносно до змісту мовлення. 

Сугестивність великою мірою залежить від тембру, а тренується в процесі 

вдосконалення виразної сторони мовлення, перш за все, інтонаційної гнучкості та 

діапазону. 

Витривалість – здатність витримувати певне навантаження. Витривалість 

голосу забезпечується правильним мовленнєвим диханням, чіткістю артикуляції, 

якістю резонування і дотриманням ряду вимог, найбільш важливими серед яких є 



гігієна голосових зв’язок. Після робочого дня необхідно протягом декількох годин 

утриматися від розмов або намагатися спілкуватися дуже короткими фразами при 

мінімальній їх звучності. 

Дослідження свідчать, що захворюваність голосового апарату у вчителів 

становить 40,2%. Основні причини порушення голосу: підвищене щоденне 

навантаження, невміле користування голосовим апаратом, недотримання правил гігієни 

(Дод. 3), вроджена слабкість голосового апарату. Тому перед довготривалим 

мовленням необхідно з самого початку вибрати таку силу і гучність, які б не 

призводили до перенапруження голосових зв’язок. 

Дикція – це ясність і чіткість у вимові слів, складів і звуків. Вона є професійною 

необхідністю для вчителя, оскільки сприяє правильному сприйманню учнями мовлення 

педагога. Недбалість у вимові робить мовлення нечітким і нерозбірливим. Це 

виявляється у “з’ їданні” кінцевої приголосної або звуків всередині слова, звучанні 

“крізь зуби”. 

Дикція залежить від злагодженої та енергійної роботи всього мовленнєвого 

апарату. До артикуляційного або мовленнєвого апарату належать губи, язик, щелепи, 

зуби, тверде і м’яке піднебіння, маленький язичок, гортань, задня стінка глотки, 

голосові зв’язки. Одні з них пасивні у мовленні, а інші (язик, губи, м’яке небо, 

маленький язичок та нижня щелепа) беруть активну участь, тому їх можна тренувати. 

Якщо недоліки у мовленні органічного походження, то допомогти може лише 

хірургічне втручання. Неорганічні недоліки (картавість, сюсюкання, шепелявість, 

в’ялість і неясність мовлення) можна виправити з допомогою спеціальної 

артикуляційної гімнастики. Вона містить вправи для розминки мовленнєвого апарату, а 

також для правильного відпрацювання артикуляції кожного голосного та приголосного 

звука. 

Неправильні навички, недоліки мовлення, які закріпилися за багато років, не 

зможуть швидко зникнути. Лише послідовні тренування, безперервна праця і витримка 

допоможуть позбутися звичних неправильних рухів деяких частин мовленнєвого 

апарату, замінивши їх іншими, ще не звичними, але правильними рухами, і зробити ці 

рухи невимушеними. 

Темпоритм – це швидкість в цілому та тривалість звучання окремих слів, 

складів, а також пауз у поєднанні з ритмічною організованістю, розміреністю мовлення. 

Швидкість мовлення залежить від індивідуальних якостей вчителя, змісту його 

мовлення та ситуації спілкування. Тривалість звучання окремих слів залежить не лише 

від їх довжини, але й від значущості їх в даному контексті. Складну частину матеріалу 

вчитель викладає у повільному темпі, далі може говорити швидше. Обов’язково 

сповільнюється мовлення, коли потрібно сформулювати той чи інший висновок – 

визначення, правило, принцип, закон. Слід враховувати і ступінь збудженості учнів. 

Чим більше збуджений учень, тим повільніше і тихіше потрібно говорити вчителю. 

Для досягнення виразності звучання слід майстерно користуватися паузами: 

логічними та психологічними. Без логічних пауз мовлення безграмотне, а без 

психологічних – мертве. Паузи, темп і мелодика мовлення в сукупності складають 

інтонацію. Інтонація – це видозміни висоти звучання, сили, тембру голосу, членування 

мовлення паузами у процесі його розгортання. Інтонаційна виразність мовлення може 

підкреслити, посилити творчий задум автора або видозмінити, спотворити його. 

Мовлення вчителя повинно приваблювати своєю природністю, розмовним мелодичним 

малюнком і, на відміну від звичайної бесіди, бути контрастнішим, виразнішим. 

Наголошуваність, темп і мелодія організовують мовлення і найвиразніше 

виявляються в інтонуванні не окремого слова, а групи слів, тобто у мовленнєвому 

потоці, в усному мовленні. Темп не самостійний – він повторює позицію 

наголошуваності, тобто зумовлюється динамікою слова, фрази. Мелодія ж створюється 



контрастуванням наголошених і ненаголошених складів, наголошених і ненаголошених 

слів. 

Отже, темпоритм, інтонаційна виразність мовлення – надзвичайно складний 

механізм, який приводиться в дію фізіологічними, інтелектуально- 

логічними та психологічними важелями. 

Педагогічний такт як основа професійної діяльності 

Педагогічний такт - найхарактерніша професійна особливість вчителя. У будь- 

якій професії є щось особливе, що відрізняє її від інших професій, виявлятись це зможе і 

в звичках людини, і в його мові, зовнішньому вигляді. Особливість професії вчителя, 

перш за все, виявляється в його педагогічному такі. 

Саме слово „такт" (від латинського tactus) – це форма людських взаємовідносин. 

Такт – необхідна умова успішного спілкування між людьми. Тактовна людина 

намагається вести себе в колективі так, щоб ні своїм зовнішнім виглядом, ні 

необережним словом не зіпсувати настрій навколишнім. 

Зараз багато говорять про педагогічну майстерність, основою якої, по-перше, є 

кругозір вчителя, його ідейні переконання. По-друге, педагогічна майстерність 

передбачає досконале володіння предмета навчання, знання фактичного матеріалу. По- 

третє, необхідно володіти методикою навчання і виховання. Педагог повинен уміти 

передавати свої знання, тобто трансформувати їх, надати їм такого вигляду, щоб вони 

були цікаві, зрозумілі й доступні учням певного класу і певного розумового розвитку. 

Педагогічний такт можна рахувати як четвертою особливістю педагогічної 

майстерності. 

Педагогічний такт необхідний і в навчанні і у вихованні. Але у вихованні його 

роль особлива. У безтактного вчителя учні ще зуміють чогось навчитись, але у 

вихованні такий вчитель нічого не досягне. Моральні переконання, інтереси, смаки не 

можна формувати насильно. Для цього необхідно, щоб учні любили похвали свого 

вчителя 

Використання загального такту в педагогіці, в навчанні і вихованні дітей, 

являється педагогічним тактом. Тактовну людину характеризують такі риси характеру, 

як ввічливість, привітність, кмітливість, повага до чужої думки, врівноваженість, 

почуття гумору. Такі риси особливості повинні бути і у тактовного педагога. 

До учнів необхідно відноситись так ввічливо і з повагою, як і до дорослої 

людини, тальки ще більш уважніше і обережніше. 

Педагогічний такт – це професійна якість вчителя. Він являться складовою 

педагогічної майстерності і набувається разом з педагогічною освітою і педагогічною 

практикою. Повага до учнів, бережливе ставлення до їх особистості лежить в основі 

педагогічного такту. 

Такт потрібний вчителю не тільки в його взаєминах з учнями, а й з їхніми 

батьками, своїми колегами, взагалі з іншими людьми. І скрізь, в різних умовах учитель 

виступає не тільки як тактовна людина, а й як носій педагогічної професії, що якимось 

чином позначається на його поведінці. 

Ставлення вчителя до інших людей є складовою частиною його педагогічної 

діяльності і певним чином, прямо або посередньо зачіпає взаємини з учнями і впливає 

на них. Вдала форма і міра вчинку потрібні для того, щоб можна було діяти не тільки 

правильно, а й не порушити добрих взаємин з людьми, не образити їх, не погрішити 

проти своєї професійної честі – завжди і скрізь нести істину, справедливість і добро. 

Рецептів, що допомагали б знаходити міру і форму свого вчинку в кожному 

окремому випадку, – немає. Правильний шлях повинно підказати особисте «чуття». 



 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 

КРЕДИТ 4. ВИНИКНЕННЯ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ У 

ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ЗА ЧАСІВ ДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ. 

 

ЛЕКЦІЯ 7 

Тема:Виникнення виховання у первісному суспільстві. 

План 

1. Виникнення виховання як суспільного явища. Виховання у первісному 

суспільстві 

2. Функції та характерні риси української родини. Сім’я та родинне 

виховання у найдавніші часи на Україні 
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1. ВИНИКНЕННЯ ВИХОВАННЯ ЯК СУСПІЛЬНОГО ЯВИЩА. 

ВИХОВАННЯ У ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Існує ряд теорій про походження виховання. 

Представники біологізаторської теорії (Г. Спенсер, Ш. Летурно) вважають, 

що виховання успадковане людьми з тваринного світу. 

З позицій психологічної теорії (П. Монро) в основі виховання лежить несвідоме 

інстинктивне прагнення дітей активно наслідувати дії старших. Релігійна концепція (К. 

Шмідт) в основу кладе твердження, що Бог, створивши людину, наділив її особливим 

даром – умінням виховувати. Представники трудової теорії (Ф. Енгельс, Л. Морган) 

стверджують, що поштовхом до виникнення виховання в людському суспільстві було 

виробництво найпростіших знарядь праці. 

Майже всі дослідники сходяться у тому, що виховання невіддільне від 

людського суспільства і притаманне йому з самого початку його існування. Виховання 

виникло як наслідок потреби у передачі наступним поколінням нагромадженого 

виробничого, соціального i духовного досвіду. 

В історії виховання відправною точкою стала педагогічна практика первісних 

людей. Повністю реконструювати цей феномен сьогодні досить важко. Єдині доступні 

нам джерела – речові знахідки археологів. Але вони недостатні для отримання 

вичерпної інформації. Дослідники також відтворюють виховну практику первісних 



людей шляхом аналогій, використовуючи етнографічні дані про найбільш відсталі у 

своєму розвитку племена, що подекуди ще зустрічаються на Землі. 

Існування первісного ладу вимірюється сотнями тисяч років. У своєму 

розвитку він пройшов кілька періодів: 

 первісне стадо – коли тільки завершується процес біологічного 

становлення людини, ніяких організованих форм виховання ще нема. Не існує 

диференціації виховних впливів морального, трудового, тим більше інтелектуального 

спрямування. Виховання відбувається стихійно і обмежується прямим відтворенням 

небагатого суспільного досвіду. 

 родова община – характеризується значним розширенням суспільного 

досвіду та перетворенням людських стад у сталі колективи родичів – роди, племена. У 

людей з’являються релігійні уявлення. 

 розклад первісного ладу. Первісна родова сім’я спочатку ділилася на три 

вікові групи: перша – діти i підлітки; друга – дорослі, повноправні учасники життя 

i праці; третя – люди похилого віку, старики. Кількість таких вікових груп з часом 

збільшувалася. Для багатьох первісних родів перехід у групу дорослих 

супроводжувався спеціальними актами, які дістали назву “ініціація“. 

Виховання підростаючого покоління на кожному його етапі мало свої 

особливості. 

Вікова ініціація – перша в історії педагогіки iнституалiзована форма 

виховання дітей. Вона являє собою систему випробувань та церемонію посвяти 

підлітків у повноправні члени колективу, чому передує досить тривала спеціальна 

підготовка. 

Мета виховання у цей період полягала у передачі підростаючому поколінню 

трудових навичок, встановлених способів поведінки, релігійних уявлень, традицій, 

звичаїв, обрядів. 

 Єдиною виховною інституцією виступає ціла община. 

 Виховання є суспільним, спільним і однаковим для всіх. 

 Функція вихователя поступово закріплюється за групою стариків, які були 

носіями i хранителями колективного досвіду. Часто роль вихователів виконували і 

старші діти. 

 Існували лише вікові i статеві відмінності у вихованні дітей. 

 Виховання здійснювалося шляхом прямого включення дітей у конкретні 

види трудової діяльності дорослих i мало практичний характер. Воно було природним і 

вільним. Діти сприймали його як невід’ємну частину їх дійсного сьогоднішнього життя, 

а не як підготовку до життя майбутнього. 

На останніх етапах матріархату з’явилися перші в історії заклади для життя i 

виховання підростаючих людей – будинки молоді. Вони були окремими для хлопчиків i 

дівчаток. Тут діти під керівництвом старійшин роду готувалися до життя та праці. 

Вершиною первіснообщинної культури виступила поява писемності у вигляді 

піктографічного письма. 

Піктографічне письмо – це спосіб передачі інформації за допомогою 

спеціальних малюнків. 

До найперших в iсторiї людства організаційних форм виховання належать: 

дитячі ігри, традиції, звичаї, ритуали, обряди, ритуалiзованi обряди, усна творчість 

первісних людей. Особливе значення надавалося дотриманню встановлених заборон – 

табу. 

Епоха розкладу первісного ладу характеризується виникненням сусідських 

общин, поступовим встановленням патріархальних суспільних стосунків і моногамної 

сім’ї, становим і майновим розшаруванням суспільства. 



Виховання у цей час починає складатися як особлива суспільна функція i 

набирає деяких організованих форм. 

Разом з первісним колективом ще одним виховним інститутом поступово стає 

сім’я. На зміну єдиному, колективному i рівному для всіх поступово приходить 

станово-сiмейне виховання, яке диференціюється для кожного стану згідно його 

ідеалів. Поступово втрачаються безпосередні зв’язки між дитиною i суспільством. 

Виховання все більше втрачає свій природовiдповiдний i ненасильницький характер. 

Розширюються релігійні уявлення людей, зростають відомості з астрономії, 

історії, медицини, ускладнюється досвід виконання сільськогосподарських робіт. 

Зростання об’єму людських знань разом із становим розшаруванням 

суспільства породили відокремлення розумового виховання від фізичної праці і 

необхідність організації спеціального навчання. Причому розумове виховання стає 

монополією панівної групи людей, оскільки саме в їхніх руках зосереджувалися такі 

знання. Все це також привело до появи людей, для яких виховання стає сферою 

їхньої професійної діяльності. 

 

2. ФУНКЦІЇ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ. СІМ’Я 

ТА РОДИННЕ ВИХОВАННЯ У НАЙДАВНІШІ ЧАСИ НА УКРАЇНІ 

Коріння історії української родини сягає в сиву давнину. Адже сім’я з її побутом, 

тобто загальним укладом життя, сукупністю виховних звичаїв і традицій, складалася 

упродовж багатьох століть і зміцнювалася в ході перебігу історичного розвитку 

людства. Перші ж сліди перебування людини в Україні історики датують давнім 

періодом кам’яної доби, раннім палеолітом (приблизно 200 000 р. до н. є.). 

Питання історії родинного виховання потрібно розглядати починаючи ще з 

первіснообщинного ладу. Варто зазначити, що в цьому суспільстві все було 

колективним, не існувало соціальної нерівності і класів, люди жили в загальних житлах і 

спільно виховували дітей, які належали всьому роду. 

Сім’ї і у той час були великі, об’єднували по двадцять-тридцять душ. Така сім’я, 

як і будь-яка інша, звалася в Х-ХІ ст. родом. Рід – це велика родина, відома в Україні 

ще під назвами «пепище», «служба», «хутір», яка проживала у своєму дворищі, і 

відокремленій оселі. 

Рід мав спільне майно – ріллю, ловецькі терени, стада худоби, вів спільне 

господарство під проводом свого старшини. Це була суспільна група – невелика, але 

дуже суцільна, злучена кровними зв’язками й спільними інтересами. За своїх членів 

рід солідарно заступався, обороняв їх від кривд. Згодом він утратив давню суспільність і 

розпався на малі, самостійні родини. Кожна вела своє окреме господарство, мала свій 

дім з господарськими будівлями, своє поле, худобу тощо. Ліси ж, пасовиська, озера 

залишалися спільною власністю цілої оселі-громади. Проте пам’ять приналежності до 

роду не губилась. Давні традиції жили у родах боярських, шляхетських, міщанських, 

селянських, священичих. 

До речі, велика сім’я на певному історичному етапі була не тільки в українців, а 

й майже в усіх народів світу. Залежно від ступеня розвитку господарства в одних 

народів раніше, в інших пізніше вона розпадалася на малі індивідуальні сім’ї. Цей 

процес характерний і для України, велика родина набула значного поширення за часів 

Київської Русі. Сини не відділялися, хазяйнували спільно, жили разом. А порядкував 

хтось з найстарших, найбільш досвідчений і кмітливий. Ця тенденція зберігалася в 

Україні і в наступних ХІV-ХVІ століттях. Поряд з великими родами з’являлися й 

малі індивідуальні сім’ї, кількість яких наприкінці XVIII ст. різко зросла. 

З поміж багатьох обов’язків родини чи не найголовнішим було виховання дітей. 

Слово «виховання» в українців, очевидно, пішло від «ховати», тобто заховати 

(уберегти) від небезпеки, смерті, хвороби, «лихих очей,» поганих впливів. Згодом 

воно набуло узагальненого змісту, виражаючи процес систематичного впливу на 



культурний розвиток, формування світогляду, духовного світу й моральної 

поведінки дітей та молоді. 
З давніх-давен українці розглядали сім’ю і рід як святиню, а виховання дітей 

– як святий обов’язок батьків. Тому ці, як і всі інші особливо важливі об’єкти, в 

наших предків мали свої опікувальні божества Рід і Рожаницю – уособлення роду, 

єдності нащадків одного предка, утвердження необхідності продовження людського 

роду. Цікаво, що обидва ці божества йшли безпосередньо за головними слов’янськими 

богами: грому і блискавки – Перуном, сонця і світла – Даж-богом, неба – Сварогом, 

вогню – Хоросом. Рід мав свої традиції, шанував предків і в цій пошані виховував 

молоде покоління. Новонароджену дитину у рід приймали окремим обрядом. Ще 

складнішим був весільний церемоніал, яким об’єднували молоду пару з двох родів. 

Живучість цих обрядів, головні елементи яких збереглися в народних звичаях українців 

і донині, засвідчує їх особливо важливе значення для соціальної педагогіки. 

За палеоліту основою суспільного устрою був матріархат (від лат. матер 

(матріс) – мати і грец. архі – влада), який характеризується наявністю 

материнського роду і рівноправним з чоловіком, а пізніше провідним становищем 

жінки в суспільстві, зумовлений її головною роллю в тодішньому господарському 

житті людей. На останній фазі історії первісного суспільства на зміну матріархату 

прийшов патріархат (від грец. патер – батько). Він передував виникненню держави 

й стимулював остаточний перехід від сім’ї парної до моногамної (від грец. моно – 

один і гамос – шлюб), тобто одношлюбної, в якій чоловік одружений тільки з однією 

жінкою, а жінка замужем тільки за одним чоловіком. Причому, на відміну від 

парного шлюбу, шлюбний союз між ними укладається надовго, по суті на все життя, і 

санкціонується суспільством. Виникнення моногамної сім’ї дало новий поштовх як у 

прогресі економічного життя суспільства, так і в розвитку виховання. 

До речі моногамія закріпилась і залишається провідною формою сім’я ї й 

сьогодні. Це, очевидно, й дало підставу М. Грушевському твердити, що форми 

сімейного союзу вже досить виразно виступали в Україні ще до утворення держави, в 

індоєвропейську епоху. Така точка зору має своє документальне підтвердження також у 

літописах. 

Київський літописець, описуючи давні українські племена, зазначає, що поляни 

мали «добрий обичай, жили тихо і соромливо, і шлюб був у них правильний: молоду 

приводили до молодого, а другого дня приносили її посаг». Звичайно, так не було 

відразу і не в усіх східних слов’ян, які розселились у ІV-VПІ ст. н.е. на території 

Наддніпрянщини і від Карпат до Дону. Як правило, подружні пари утворювалися так: 

парубок або й уже одружений чоловік, бо можна було мати по дві або три жінки, 

сплачував родичам дівчини, котру хотів узяти собі за жінку, віно, тобто плату. Часом 

він сплачував родові молодої викуп, а часом, домовившись із своєю любкою, умикав її 

десь коло води чи на молодіжних ігрищах і завозив до себе. До речі, викуп молодої, як 

обряд, зберігся і в сучасному українському весіллі. 

Куплена, або вхоплена жінка була повною власністю чоловіка. Він, якщо хотів, 

то жив, а як ні, то міг легко з нею розійтися, взявши натомість собі іншу. Жінка ж 

мусила бути вірною своєму чоловікові. І вірність українських жінок, як тоді, так і 

по сьогоднішній день славиться по всьому світі. 

Був час, коли на похоронах знатних покійників з ними живцем закопували в 

яму або спалювали на високому вогнищі їхніх жінок, слуг і коней. Трохи згодом цей 

звичай відійшов в минуле. Вдовиця залишалась вільною. Хіба що сама хотіла себе 

вбити на доказ своєї вірності чоловікові. Але й цей звичай незабаром зник, бо вже в Х- 

ХІ ст. літописці про нього не згадують. Роль жінки в сім’ї незмірно зростає. В разі 

смерті чоловіка вона займає в ній перше місце. 

Дослідники етнографи вважають, що в умовах первісного суспільства 

виховання підростаючого покоління можна поділити на два провідні етапи: 



- початковий (діти до 10-12 років), що проходив переважно в сім’ї, і основний, 

коли велася цілеспрямована підготовка підлітків, розділених по статевих ознаках. У 

безкласовому суспільстві всіх дітей виховували однаково, рано залучаючи їх до 

доступної для них діяльності. Разом з старшими і під їх керівництвом діти і підлітки 

отримували необхідні життєві і трудові уміння і навички. Існувала істотна відмінність у 

вихованні хлопчиків і дівчаток. Хлопчики брали участь разом з чоловіками в полюванні 

і рибній ловлі, їх вчили боротися, стріляти з лука, їздити верхи; дівчатка допомагали 

жінкам готувати їжу, виготовляти одяг, посуд. Родова община доручала старшим, 

навченим досвідом людям, знайомити молоде покоління з обрядами, традиціями і 

історією роду, з релігійним віруванням, виховувати у молодших повагу до старших і 

померлих. 

Як бачимо виховання виникло ще на початку існування людського суспільства 

як засіб трансмісії людських знань і досвіду від покоління до покоління. Родинне 

виховання дітей йшло в контексті життя і потреб сім’ї. На цьому грунті й постала 

народна педагогіка, провідними виховними засобами якої стали поведінка і вчинки 

батьків, рідна (материнська) мова, праця, фольклор, родинно-побутова культура, 

народні звичаї і традиції, мистецтво, ремесла й промисли, вірування, свята, обряди, 

символи, дитячі ігри й іграшки. 

Важливе значення в українській родині відіграла рідна мова. Це найдавніший і 

наймогутніший вихователь. 

За твердженням українського історика Івана Кузича-Березовського, слова 

«мама», «неня» («ненька») мають божественне походження. Перше з них постало від 

імені праслов’янської богині землі – Ами («Ама»), що в лепеті української дитини 

сприйнялось як «мама». Друге - виникло на основі ймення бога врожаю Нана, що в 

дитячому перезвуці стало «ненею». Через велику синівську й дочірню любов до матері 

виражається палкий український патріотизм - щира відданість Україні-Матері, Неньці- 

Україні. 

Слово «мати» в дослівному перекладі означає «жінка». Життєва функція матері 

неординарна («Мати годує дітей, як Земля людей», «Мати праведна – опіка й охорона 

 камінна»). Мати-душа сім’ї, хранителька домашнього вогнища, добра і тепла, 

затишку. Втрата матері - родинна катастрофа («Мати з хати – горе в хату»). 

В українській мові чимало висловлювань, які підкреслюють особливе значення 

виховної місії матері («Чого мама навчить, то й дочка знає», «Що мама навчить, то й 

батько не перевчить»). 

Українське слово «тато» походить від «пато», що означало – головний 

правитель. Тому козаки своїх отаманів звали батьком. Давньослов’янське «батя» 

(старший брат) дає сучасне ймення «батько». 

Отже, історію зародження і розвитку родинного виховання потрібно розглядати 

ще з часів первіснообщинного ладу. 

 

ЛЕКЦІЯ 8 

Тема: Виховання, школа і зародження педагогічної думки в державах 

стародавнього світу 

План 

1. Виховання та навчальна практика у країнах Стародавнього Сходу: школи у 

Шумері, Єгипті, Китаї, Індії. 

2. Виховання й шкільна освіта в державах Стародавньої Греції. Причини 

виникнення відмінностей у виховних системах Спарти та Афін. 

3. Зародження педагогічної теорії у філософських вченнях древньогрецьких 

мислителів: Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель. 

4. Виховання, школа і педагогічна думка у Стародавньому Римі. 

5. Древньоримська теоретична педагогіка: Марк Фабій Квінтіліан. 



 

Конспект лекційного змісту 

1. ВИХОВАННЯ ТА НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА У КРАЇНАХ 

СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 

Стародавній Схід – умовна назва країн, які існували у IV-I тисячол. до н. е. на 

території Південної Азії i частково у Північній Африці. На західному краї цієї території 

знаходиться Єгипет, на східному – Китай. 

У древньосхiдних країнах виховання підростаючого покоління вже чітко 

виділяється як самостійна соціальна функція суспільства. 

 Найголовнішою його ознакою у цей період була поява спеціальних навчально- 

виховних закладів – шкіл, де відбувалося систематичне навчання дітей. 

 Появі шкіл сприяло: 

 створення різних систем письма (шумерське, єгипетське, китайське i т. 

д.); 

 накопичення наукових знань, що розвивалися завдяки запитам 

виробництва (побудова складних споруд, іригаційних систем), військовим, медичним, 

релігійним і ін. потребам. 

Іригація, або зрошення, – це спеціальний спосіб підведення води на землі, засіяні 

різними культурами, з метою збільшення запасів вологи в коріння і, відповідно, 

посилення родючості ґрунту і прискорення росту і дозрівання культур. Це один з видів 

меліорації землі. 

Перші школи виникли у III-II тисячол. до н. е. у таких державах як Шумер, 

Єгипет, Індія, Китай. Навчання з цього часу стає основною, але не єдиною, стороною 

виховання. 

А) Школи у Шумері виникли у середині III тисячол. до н. е. Шумер – рання 

рабовласницька держава, яка існувала з V до кінця II тисячол. до н. е. на території 

Дворіччя (між річками Тигр i Євфрат). 

Шумери перетворили піктографічне письмо у клинопис, який являв собою 

передачу інформації за допомогою комбінації різноманітних вертикальних і 

горизонтальних клиновидних рисок. Ця система письма була складною і тяжкою 

для вивчення. Вона нараховувала біля 600 знаків. 

Школи у шумерів виникали з метою підготовки писарів – людей, які вміли 

користуватися клинописом. Власної назви вони не мали і називалися “будинки 

глиняних табличок“, вчитель – “батько будинку глиняних табличок“, учень – “син 

будинку глиняних табличок“. 

 Це тому, що писали шумери на глиняних табличках (по мокрій глині). 

Тексти на знайдених вченими глиняних табличках свідчать, що у шумерських 

школах вивчали відомості з ботаніки, зоології, географії, математики, астрономії. 

Б) Школи у Єгипті також виникають у III тисячол. до н. е. Приблизно у 

цей 

 час тут з’являється і писемність. 

Єгиптяни використовували для письма папірус. Саме письмо було 

ієрогліфічним, тобто – “священним“ (ієрогліф – священний знак). Воно було 

надзвичайно складним (нараховувало близько 700 різних ієрогліфів). 

У Єгипті існували двірцеві школи, школи для жерців, школи писарів, школи 

для різних службовців. 

Найпершими тут виникли, як i в Шумері, школи для писарів. Учень 

спочатку вправлявся у письмі на глиняних табличках або навощених дощечках і тільки 

тоді, коли набував достатніх навичок, йому давали папірус. Писарі використовували 

спрощений варіант письма – ієратичне. 

Ієратичне письмо (від грец. γράμματα ἱερατικά – письмо жерців) – система 

письма, що використовувалася в Стародавньому Єгипті паралельно з ієрогліфічним 



письмом, особливо для світських документів адміністративного, торгового, 

правового характеру. Здебільшого ієратичним письмом писали чорнилом на 

папірусі, використовуючи очеретяну паличку. Ієратичне письмо простіше, ніж 

ієрогліфічне, що дозволяло писарям швидко робити потрібні записи.Лише у школах 

для жерців вивчали ієрогліфічне письмо, яке вважалося священним. У цих школах 

все огорталося містикою і таємничістю, тут передавали уміння відправляти 

релігійні культи, а також повідомляли наукові відомості з математики, 

астрономії, географії і медицини, які трималися у таємниці від інших людей. 

 В) У II тисячол. до н. е. виникають перші навчальні заклади у Китаї. Про 

них дізнаємося з найдавніших китайських записів, зроблених на кістках і панцирах 

черепах. На рубежі II i I тисячол. до н. е. з’являються літописи на бамбукових і 

дерев’яних дощечках. 

Важливі документи з VIII ст. до н. е. записували на дорогому шовку. У I ст. 

китайці навчилися виготовляти папір. 

У Стародавньому Китаї писали ієрогліфічним письмом, яке нараховувало кілька 

десятків тисяч ієрогліфів. Навчання грамоти тривало багато років, воно було доступне 

лише дітям чиновників і багатіїв. 

Першими китайськими школами були общинні школи, які згодом поділялися на 

центральні і місцеві. 

Для підготовки різних чиновників відкривалися спеціальні навчальні заклади: 

юридичні, математичні, медичні, художні. 

З розвитком науки у Китаї виникають вищі аристократичні школи, де навчали, 

передусім, ораторському мистецтву, філософії, релігійної моралі, астрономії, медицини 

тощо. 

Крім державних існували також приватні школи. Першу приватну школу 

відкрив Конфуцій. 

Основу навчання складали "шість мистецтв": стрільба з лука, управління конем, 

музика, письмо, арифметика, етикет. Вивченню письма і рахунку не надавали такого 

особливого значення як всім іншим дисциплінам. 

На рубежі I i II ст. н. е. у Китаї вперше було запроваджено систему державних 

екзаменів на зайняття державних посад: хто хотів у майбутньому стати вченим або 

чиновником, повинен був складати ряд екзаменів впродовж кількох років. Тому вся 

розумова освіта, як правило, спрямовувалася на підготовку до здачі цих екзаменів. 

 Г) У II тисячол. до н. е. виникли школи в Індії. 

Про їх існування свідчать Веди – найдавніший пам’ятник релігійної індійської 

літератури. Веди були складені санскритом – стародавньою індійською мовою. 

В Індії була розвинута усна традиція, яка до останнього часу залишалася її 

характерною рисою. 

Вже у III ст. до н. е. тут існували два алфавіти – кхароштхі та брахмі. 

Останній є джерелом всіх пізніших індійських алфавітів. 

Матеріалом для письма в Індії служило пальмове листя. На півночі країни для 

письма використовували внутрішню сторону берести. 

 У Ведах збереглися відомості про школи для двох

 вищих станів 

 ("варни"): школи брахманів та школи кшатріїв. 

 На час навчання учні жили у будинку вчителя. 

 Навчання у школі тривало 10-12 р. 

 Для учня день розподілявся на дві частини. Частина дня виділялася для 

виконання різних господарських обов’язків у домі вчителя, обумовлених при вступі 

дитини до школи. Інша частина дня призначалася для шкільних занять. 



Заняття полягали, передусім, у заучуванні напам’ять віршів, гімнів й інших 

релігійних текстів. Письмо у школах прививалося, як і у суспільстві в цілому, дуже 

повільно. 

У різні періоди у древньоіндійських школах вивчалися: граматика, 

література, математика, історія, медицина, етика, танці, музика, філософія, 

красномовство. 

 

ІІ. ВИХОВАННЯ Й ШКІЛЬНА ОСВІТА В ДЕРЖАВАХ СТАРОДАВНЬОЇ 

ГРЕЦІЇ 

Економічний i культурний розквіт держав Стародавньої Греції датується VI- IV 

ст. до н. е. Добре відомі дві виховні системи тогочасної Греції: спартанська (Спарта 

– головне місто Лаконiї) й афінська (Афiни – головне місто Аттики). 

Спільні риси афінської і спартанської виховних систем: 

– призначалися тільки для заможного повноправного населення; 

– зневажливе ставлення до фізичної праці і до людей праці 

(неповноправного населення та рабів). 

ОСОБЛИВОСТІ СПАРТАНСЬКОЇ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ 

Виховання у Спарті мало яскраво виражений військово-фізичний характер. Його 

 головним завданням виступала підготовка мужнього, фізично розвинутого, 

 здорового, загартованого i витривалого воїна – захисника земельної 

аристократії. 

Виховання було державним і строго нею контрольованим. Контроль держави 

над виховання починався з перших днів життя дитини: новонароджених оглядали у 

спеціальному місці, що називалося лесха. Тільки здорові діти поверталися батькам. 

1) До 7 років здійснювалося сімейне виховання. 

2) З 7 і до 18 років хлопчики перебували у спеціальних закладах 

інтернатного типу 

– агелах, а в проміжок часу від 18 до 20 років переходили у групу ефебів 

(“ефебiя“ – молода людина, молодість) і несли гарнізонну військову службу. 

3) Після військової служби юнаки ставали повноправними громадянами 

Спарти. Громадянське повноліття наступало у 30 років. 

Залежно від року навчання дітей в агелах ділили на окремі загони. Керівник 

 агелу – пейдоном – спеціальна посадова особа від держави. 

До виховної діяльності залучалися найбільш спритні і розумні юнаки віком 

15-17 років. Їх називали iренами. 

 Устрій життя в агелах був повністю побудований за військовим зразком. 

 Все виховання спрямовувалося на вироблення беззаперечної слухняності, 

розвиток витривалості і засвоєння науки перемагати. 

 На першому місці стояли фізичне виховання і військові вправи. Багато 

уваги приділялося таким військово-гімнастичним вправам як біг, боротьба, метання 

диска i списа, прийоми кулачного бою. До цього приєднувалися музика, спів i 

релігійно- обрядові танці. 

Мистецтво читати i писати офіційно не входило до змісту навчання. Про 

особливості спартанського виховання досить яскраво свідчить стародавній історик 

Плутарх у своїх “Порівняльних життєописах”. 

 Одним із найбільш важливих напрямків розумового виховання в 

агелах вважалося уміння юнаків коротко і влучно відповідати на поставлені запитання 

("лаконічна мова"). 

 З 15-річного віку юнаки отримували право носити зброю і приймати участь 

у так 



 званих криптiях – нічних облавах на ілотів. ( Ілоти - у стародавній Спарті 

землероби, які знаходилися на проміжному положенні між кріпаками та рабами.) 

Після кожного року навчання проводилися публічні випробування – агони. 

 Виховання дівчат у Спарті мало чим відрізнялося від виховання юнаків. 

 

ОСОБЛИВОСТІ АФІНСЬКОЇ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ 

Тут виховання мало виражений індивідуалістичний характер. 

Афіняни прагнули до поєднання розумового, морального, естетичного та 

фізичного розвитку. 

Кінцевою метою виховання виступала гармонійно розвинута особистість. 

Ця мета визначалася грецьким поняттям "калокагатiя" (внутрішня і зовнішня 

досконалість). Ідеальна людина – той, хто прекрасний тілом i душею. 

 Сімейне виховання для хлопчиків тривало до 7 років, а для дівчаток – до 

заміжжя. 

 Виховання дiвчаток було обмеженим i замкнутим. Вони перебували в 

окремих 

частинах житлових приміщень – гінекеях. 

 Хлопчики після 7 років починали відвідувати школу. З метою уникнення 

небажаних вуличних знайомств, хлопчика у школу і зі школи супроводжував 

спеціально приставлений раб – педагог (з гр.: “пайда“ – дитина, “аго“ – веду за руку) 

 Школа (“схоле“) з грецької означає спокій, дозвілля. У подальшому цим 

словом називали бесіди філософів з учнями, а ще далі – i шкільні заняття взагалі. 

 Школи були приватними i платними. Окремо існували мусичнi i 

гімнастичні (палестри) школи. Перші давали всебічний інтелектуальний розвиток, а 

другі – таку ж культуру тіла. 

 Відвідування мусичної школи припадало на вік з 7-16 р.; у 12-16 р. 

хлопчики займалися паралельно ще й у гімнастичній школі. У подальшому (16-18 р.) 

найбільш забезпечена частина молоді поступала до державних гiмнасiїв – 

навчальних закладів підвищеного типу. 

 Весь освітній шлях закінчувався 2-рiчною ефебією (18-20 р.) – військовою 

 службою. 

Мусична школа (з гр.: “мусична“ –мистецтво муз) мала два відділи 

граматиста i кiфариста. Тут заняття проводили вчителі дидаскали (“дидаско“ – я 

вчу). 

 У школi граматиста навчали читати, писати i рахувати. У процесі 

 навчання грамоти застосовувався "буквоскладальний метод". Для письма 

використовували навощені дерев’яні дощечки, по яких писали загостреними паличками 

– стилем. Вивчали всі чотири арифметичні дії. Рахувати вчилися за допомогою 

пальців, камінчиків та рахувальної дошки (абаки). Цифри позначалися за допомогою 

букв алфавіту. 

 У школі кiфариста давалася літературна i музична освіта. Вивчали 

твори Гомера, Гесiода, а з кінця V ст. до н. е. студіювали Есхiла, Софокла, Еврiпiда. 

Літературні твори часто декламували в музичному супроводі. Частіше всього у школі 

навчали гри на лірі i кефалі. Тісно з музикою стояло навчання співу. 

  У гімнастичній школі – палестрі (палестра – майданчик для занять 

гімнастикою) хлопчики займалися системою фізичних вправ, які отримали назву 

п’ятиборство. Сюди входили: біг, боротьба, стрибки, метання диска i метання 

списа. Крім цього, у систему фізичних вправ школи входило і плавання. На чолі цієї 

школи стояв учитель – педотриб – спеціаліст з усіх видів гімнастики. 

 Гiмнасiй – державний навчальний заклад підвищеного типу в Афінах. 

У V- IV ст. до н. е. тут нараховувалося три гiмнасiя, що утримувалися за державний 



рахунок: Лiкей, Академія i Кiносарг. Тут молодь досконало вивчала філософію, 

 політику, ораторське мистецтво, літературу, а також продовжувала 

займатися  гімнастикою. 

ОСВІТА ЕПОХИ ЕЛЛІНІЗМУ 

Період з IV ст. до н. е. (з часу походів О.Македонського) до I ст. н. е. у грецькій 

історії називають епохою еллінізму. У цей час грецька культура широко поширилася 

на величезній території, завойованій Македонським. Афінська філософія, література і 

мистецтво поєднувалися з математикою, астрономією та початками 

природознавства, що здавна розвивалися у Древньому Сході. 

 Центром цієї культури стало місто Олександрія. Тут була створена 

найбагатша бібліотека стародавнього світу, яка мала до 700 тис. рукописних книг. У 

місті існували музей, обсерваторія, ботанічний сад, звіринець. 

 Система шкіл в епоху еллінізму нагадувала афінську. Але шкільна справа 

усуспільнюється: школи із приватних поступово перетворюються у державні. 

Порушується гармонія розумової освіти і фізичного виховання. Фізичне виховання 

зазнало занепаду. 

 В освіті поступово вирізняється коло навчальних дисциплін, котрі стають 

 основою її змісту: граматика, діалектика, риторика, а також арифметика, 

геометрія, астрономія, музика. Вони пізніше будуть оформлені у “сім 

вільнихмистецтв“, які стануть основою змісту підвищеної (середньої) освіти для 

всього європейського середньовіччя. 

 

3. ЗАРОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ У ФІЛОСОФСЬКИХ 

ВЧЕННЯХ ДРЕВНЬОГРЕЦЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ 

У Стародавній Греції зародилися перші в історії педагогіки педагогічні теорії. 

Вони ще не виділяються окремо, а знаходять своє місце у філософських вченнях 

древніх мислителів. 

Демокрiт (460-370 рр. до н. е.). Представник матеріалістичного напрямку у 

древньогрецькій філософії. Написав біля 70 творів, але дотепер збереглися лише їх 

уривки. 

Демокрiт надавав вихованню надзвичайно великого значення. Він вважав, що 

зовнішні впливи (виховання) відіграють провідну роль у розвитку людини. До 

найголовніших впливів такого роду відносив: навчання, позитивний приклад дорослих 

та вправи. 

Він одним із перших вказав на важливу роль праці у вихованні i навчанні. Саме 

навчання мислитель розглядає як серйозну трудову діяльність (“Навчання виробляє 

прекрасні речі тільки на основі праці“). 

Демокрiту одному з перших у світі належить думка про необхідність виховання у 

відповідності з природою дитини (у подальшому ця ідея розвивається як “принцип 

природовiдповiдностi у вихованні“). Вiн вказує, що “природа i виховання подібні“. А 

саме виховання, йдучи по шляху природи, “перебудовує людину, створюючи їй другу 

природу“. 

Важливими умовами досягнення позитивного результату у навчанні Демокріт 

називає знання внутрішнього світу дитини та наявність в учнів внутрішніх 

психологічних передумов – скромності та бажання вчитися (“Хто бажає вчити людину, 

яка високої думки про свій розум, той даремно витрачає час“). 

Зіставляючи важливість повідомлення дітям різноманітних знань з розвитком 

у них мислення, філософ віддає перевагу другому, оскільки, як вказує він, “значна 

частина багатознайок не мають розуму“. 

Сократ (469-399 рр. до н. е.). Народився у сім’ї скульптора поблизу Афін. 

Більшу частину життя присвятив філософській творчості та педагогічній діяльності. 

Стояв на філософських позиціях про неможливість для людського розуму пізнання 



світу та речей. На його думку, людина може пізнати тільки саму себе (“Пізнай самого 

себе“). 

Вважав себе спеціалістом, передусім, у питаннях етики. З етичних міркувань 

виводив мету виховання, яка полягає в особистому моральному самовдосконаленні, 

звільненні інтелекту від усіх негативних зовнішніх впливів. 

Нічого невідомо про його твори. Сократ користувався виключно усним 

методом викладу свого вчення. Він збирав велику аудиторію на афінських вулицях чи 

площах і проводив бесіди з бажаючими його слухати. 

Учительську місію мислитель вважав важливішою за обов’язки батьків. Головне 

завдання вчителя – викликати до існування кращі потаємні душевні сили вихованця. 

Виклик цих сил Сократ вважав “другим народженням“, а вчительську діяльність 

називав “повивальним мистецтвом“. 

Головні педагогічні принципи Сократа: відмова від примусу і насилля, визнання 

найбільш дійовим виховним засобом переконання. 

Він запропонував свою схему учительської діяльності – сократичний метод 

(евристичну бесіду). Для сократової бесіди характерні дві специфічні риси: 

– ”сократова індукція“ – система навідних запитань, відповідаючи на котрі 

співбесідник поступово сам переконується у неправильності раніше висловлених ним 

суджень (“Я знаю, що я нічого не знаю“); 

– ”сократова іронія“ – жартівливо спотворена позиція вчителя, яка 

підкреслює його удаване незнання обговорюваного питання на противагу хваленій 

самовпевненості учня. 

Платон (427-347 рр. до н. е.). Учень Сократа. Займався педагогічною 

діяльністю в Афінах, де при гiмнасiї Академія заснував філософську школу. Своє 

філософське вчення і педагогічні погляди виклав у творах “Держава“ i “Закони“. 

Висунув i обґрунтував вчення про світ ідей. На його думку, ідеї – це більш 

досконалі форми буття, де перебуває людська душа до народження. Світ же речей є 

лише тінню світу ідей. Пізнання – це пригадування душею того, що вона знала у час 

свого існування поза тілом людини. Тому мета життя мудрої людини повинна полягати, 

на думку Платона, у розвитку здатності до воскресіння в її душі вроджених ідей 

(здатності безпосередньо споглядати ідеї). 

У своїх творах змалював проект ідеальної держави. Всі вільні громадяни у його 

державі поділені на три групи: філософи – правителі; воїни – захисники держави; група 

ремісників i землеробів, працею яких утримувалися дві попередні групи. Для 

представників двох вищих каст Платон заперечував сім’ю, оскільки вона відволікає їх 

від державних справ. 

Платон першим у світі обґрунтував систему освіти і виховання підростаючого 

покоління. Використав при цьому кращі, на його думку, моменти афінського i 

спартанського виховання: з першого взяв ідею гармонійного розвитку та систему шкіл, а 

з другого – досвід фізичного виховання. Мета виховання за Платоном – формування “i 

тіла i душі найпрекраснішими“. 

Відстоює державне, суспільне виховання дітей. У зв’язку з цим Платон першим 

в історії прийшов до думки про необхідність запровадження державою дитячих 

дошкільних закладів. 

З 7 до 18 років – державне мусичне і гімнастичне виховання. Діти віком 7-12 

років відвідують державні школи, де їх навчають читанню, письму, лічбі, музиці і 

співів. Для підлітків 12-16 років існують школи-палестри, а для юнаків 16-18 років – 

гімназії. Молодь 18-20 років проходить військову підготовку в умовах ефебії. Ефебія – 

перехідна ланка до вищої освіти. 

Для найбільш здібних юнаків, яким уготовано бути філософами і правителями, 

існує вища освіта. Вона має два цикли: перший десятилітній (21-30 років), другий 



п’ятирічний (31-35 років). Вік 35-60 років для філософів Платоном визначається як 

підготовка до вступу у світ ідей і участь (до 50 років) в управлінні державою. 

Для представників третьої касти (ремісники і хлібороби) виховання 

здійснюється у процесі практичного життя. 

Платон вкрай негативно ставився до фізичної праці. Навчання, на його думку, не 

повинно носити трудового характеру. Особливо важливу роль у вихованні відводить 

грі дітей. “Ні одну науку вільна людина не повинна вивчати як раб, тому насильно не 

викладай дітям науки, а через гру“. 

Арiстотель (384-322 р. до н. е.). Філософ-діалектик, учень Платона. Арiстотель 

багато років займався педагогічною діяльністю у заснованій ним філософській школі 

“Лiкей“ при однойменному гiмнасiї. Він виховував малолітнього майбутнього 

завойовника Олександра Македонського. 

Педагогічні ідеї мислителя викладені у його філософських творах: "Політика", 

"Нiкомахова етика", "Метафізика", "Про душу" та ін. Твори Арістотеля охоплюють всі 

галузі знань того часу. 

Він допускає одночасне i нероздільне існування матеріальних речей i 

нематеріальних ідей в єдиному світі. Вони взаємовiдносяться між собою відповідно як 

речовина i форма, які в єдності характеризують певну річ. 

Арістотель розвинув вчення про людську душу, згідно з яким душа, що тісно i 

нероздільно зв’язана з тілом, має три сторони: рослинну (її функція – розмноження i 

харчування), тваринну (або вольову, яка виявляється у відчуттях i бажаннях) та 

розумову (виявляється у мисленні i пізнанні). Остання – безплотна, вічна i безсмертна. 

Але це безсмертя не індивідуальне, як у Платона, а це злиття після смерті із 

вселенським розумом. 

На основі вчення про душу Арістотель вперше в історії робить спробу 

обґрунтувати мету виховання. Трьом видам душі відповідають три сторони виховання: 

фізичне, моральне (перш за все вольове) та розумове. Всі сторони важливі, але мета 

виховання повинна полягати у розвитку передусім вищих сторін душі: розумової i 

вольової, i перш за все – вольової. 

Арістотель вважав, що у людини від природи є лише зародки здібностей, які 

треба розвивати шляхом виховання. Виходячи з ідеї розвитку він вперше в історії 

педагогіки робить спробу вікової періодизації, яку потрібно враховувати у процесі 

виховання: від народження до 7 років; від 7 років до наступу статевої зрілості – 14 

років; від 15 до 21 року, тобто до змужніння. 

На відміну вiд Платона, Арістотель обґрунтовує велике значення діяльності у 

вихованні i навчанні. “Коли вчаться, то не грають“, оскільки “молодь потрібно 

виховувати не для забави“. Все життя людини повинно носити діяльний характер. Але 

мислитель має на увазі не фізичну працю, а діяльність душі по удосконаленню певних 

доброчинностей. 

Арістотель відділяє фізичну працю від занять вiльнонароджених людей, 

оскільки це їх принижує і забирає час для розвитку інтелектуальних сил. Він виключає 

будь-яку професіоналізацію всіх навчальних дисциплін, оскільки це робить з людини 

ремісника. 

 

4. ВИХОВАННЯ, ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА У 

СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ 

Історія Стародавнього Риму ділиться на два відмінних один від одного періоди: 

 республіканський період (VI-I ст. до н. е.); 

 період Римської імперії (30 р. до н. е.-476 р. н. е.). 

Римське виховання на всіх етапах переслідує, перш за все, практичні цілі. Діти з 

простих сімей отримували практичну трудову підготовку, а дітей привілейованих 

громадян готували до активної державної діяльності. Першочерговою справою було 



вироблення у представників всіх верств населення такої якості як відданість 

батьківщині, державі. 

На відміну від грецького виховання в освітньо-виховній системі Риму 

знаходиться місце i для бідного, але вільного населення. 

Для дітей плебеїв були доступні початкові школи. 

У Римі школи набувають значного поширення у другій половині 

республіканської епохи (II-I ст. до н. е.). Всі вони були спочатку приватними та 

платними i тільки в епоху імперії поступово перетворились на державні. 

А) Елементарні (початкові) школи існували ще у III ст. до н. е. Вони 

обслуговували вiльнонароджене з середнім достатком населення (плебеїв). Тут 

навчали читати, писати i рахунку. Методика навчання була такою ж як i в афінських 

мусичних школах. У ці школи допускалися i дівчатка. 

Заможні римляни надавали перевагу домашньому початковому навчанню 

своїх дітей. 

Б) У середині II ст. до н. е. виникають граматичні школи для дітей найбільш 

заможного населення. Сюди поступали хлопчики 12-рiчного віку, які отримали 

попередню домашню підготовку, i вчились тут до 16 років. 

Це були школи підвищеного типу, їх прототипом стали афінські гiмнасiї. У 

них вивчали грецьку i латинську мови, теорію словесності, грецьку літературу й 

історію. 

За часів імперії вигляд граматичних шкіл зберігається. 

 Важливе досягнення у цьому відношенні пов’язане з розвитком жіночої 

 освіти: у I-II cт. поряд з чоловічими граматичними школами виникають і 

жіночі, що для історії педагогіки було новим. 

В) У другій половині республіканської епохи (II-I ст. до н. е.) виникають 

риторичні школи, які були вищим ступенем шкільної римської освіти. Вони 

готували юнаків із найбільш заможних сімей до майбутньої державної діяльності. Тут за 

досить високу плату оволодівали ораторським мистецтвом, вивчали у великому 

об’ємі філософію, риторику, правознавство, давалися деякі відомості з 

 математики, астрономії, музики. 

Отже, у римських школах всіх типів з обов’язкового переліку повністю 

виключене фізичне виховання i майже відсутня музика. 

В останні роки імператорського періоду занепадає римська культура і це 

знаходить відображення в освіті і вихованні підростаючого покоління. У школах панує 

формалізм, риторика вироджується у зовнішнє красномовство, падає моральність тощо. 

У кінці Римської імперії, коли християнство стає панівною релігією, на посади 

вчителів все більше попадають представники християнського духовенства. 

Навчально-виховна робота набуває поступово релігійного характеру. Оскільки 

християнська церква не підтримувала освітньо-виховних ідеалів античності, то до 

кінця епохи древнього світу (IV-V ст.) значно знизився той рівень освіченості, 

який було досягнуто у стародавніх Греції і Римі. 

Древньоримська теоретична педагогіка представлена передусім Квiнтiлiаном. 

Марк Фабiй Квiнтiлiан (42-118 рр.) – видатний римський педагог, 

 перший педагог, який отримував платню з імператорської казни Римської 

імперії, 

 ( у 1 ст.н.е.). Протягом 20 років утримував відкриту ним риторичну школу, яка 

стала першою державною риторичною школою у Римі. 

Квінтіліан – основоположник педагогічної літератури. Він написав перший в 

історії трактат з педагогіки, який називається “Про виховання оратора“. Тут 

вперше дається закінчена система педагогічних (здебільшого дидактичних) вказівок. 

Настанови Квінтіліана мають загальнопедагогічний характер, хоч він і говорить про 

підготовку майбутнього оратора. 



Кінцеву мету виховання Квінтіліан вбачає у підготовці високоосвіченого 

оратора: кожна вільна людина повинна вести активне громадське життя, а це 

 можливо тільки за умови оволодіння ораторським мистецтвом. 

За його вченням будь-яка повноправна людина наділена від природи певними 

даруваннями. Тупих дітей немає, мова може йти лише про кращі чи гірші дарування. 

Тому за умови щасливого поєднання природних дарувань i виховання майже кожний 

може стати оратором. При цьому визначальну роль педагог надає вихованню. 

Квiнтiлiан був прихильником суспільного шкільного виховання дітей. Квiнтiлiан 

робить ряд цінних вказiвок і щодо сімейного виховання. Особливо наголошував, щоб 

батьки і всі особи, які оточують дитину, були високоморальними i розмовляли з нею 

чистою класичною без місцевих діалектів мовою, адже майбутньому оратору необхідно 

гарно розмовляти. 

Він висуває ряд важливих дидактичних вимог. Насамперед це такі як одночасне 

вивчення кількох навчальних предметів при певному їх чергуванні між собою, 

поєднання заучування i осмислення матеріалу, врахування індивідуальних 

можливостей учнів, необхідність радісного навчання тощо. 

Щодо вивчення грамоти Квiнтiлiан робить спробу удосконалити 

буквоскладальний метод, пропонуючи здійснювати одночасне засвоєння 

 зовнішнього вигляду i назв букв, підкреслюючи при цьому значення наочних 

прийомів. 

Квінтіліан вперше в історії педагогіки формулює ряд вимог до вчителя. 

Найважливіші з них такі: вчитель повинен любити дітей, бути для них хорошим 

прикладом у всьому, розмовляти чистою i грамотною мовою, бути освіченим. Для 

роботи у школі підвищеного типу вчитель обов’язково повинен попередньо працювати 

певний час в елементарній школі. 

 

КРЕДИТ 5. ВИХОВАННЯ, ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В 

УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (9-13 СТ.), ТА В ЕПОХУ 

УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ (16-I ПОЛ. 18 СТ) 

 

ЛЕКЦІЯ 9 

Тема: Виховання, освіта та педагогічна думка в україні періоду Київської 

Русі (ХI-ХV ст) 
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1. Соціальні умови становлення писемності східних слов’ян. 

2. Виникнення перших шкіл у Київській Русі: зміст та організація навчання. 
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Конспект лекційного змісту 

Розвиток освіти й шкільництва в Київській Русі 

 

1. СОЦІАЛЬНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПИСЕМНОСТІ 

Давня східнослов’янська язичницька культура була безписемною, знання, як 

правило, передавались усним шляхом. Є свідчення, що предки східних слов’ян 

використовували особливі письмена "риски і різі". Назва витікає від способу нанесення 

знаків цього письма. Їх вирізували на дереві, бересті, стінах і ін. Це письмо було 

примітивне і являло собою різновид піктографії. 

Історичні джерела свідчать, що у IХ-Х ст. східні слов’яни вже 

використовували буквенно-звукову систему письма, і не тільки в релігійних цілях, а 

й для потреб торгівлі й ремесла. Такою системою письма була глаголиця. 

Глаголиця – це азбука, де звуки слов’янської мови передавалися грецькими 

буквами. Причому, вона була без "устрою", тобто не всі типові звуки слов’янської 

мови мали відповідні письмові знаки. 855 року Кирило модернізував глаголицю, 

пристосувавши її до звукової системи східнослов’янської мови. Нову азбуку названо 

кирилицею. Близькість її до старої азбуки полегшувало оволодіння нею. 

Найважливішими чинниками, які сприяли зародженню і поширенню у кінці 

VII-IX ст. писемної культури у східних слов’ян, були: 

 становлення феодального способу виробництва; 

 піднесення ремесла і торгівлі, особливо зовнішньої; 

 зростання міст як центрів економічного, культурного і політичного життя; 

 виникнення перших державних утворень. У 882 р.

 східнослов’янські князівства консолідуються в єдину державу – Київську 

Русь. 

 

2. ВИНИКНЕННЯ ПЕРШИХ ШКІЛ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ: ЗМІСТ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

Існування писемності на Русі в язичницький період, очевидно, підтримувалось 

як індивідуальним, так і груповим навчанням грамоти. Групове навчання було 

зародковою формою шкіл, які з’являються з винайденням буквенно-звукової системи 

письма. До прийняття християнства перші школи були двох типів: 

– язичницькі школи, які задовольняють потреби язичницької верхівки; 

– християнські школи. Відомо, що християнство проникає на Русь задовго до 

його офіційного запровадження. 

Розвиткові освіти і шкільництва на Русі сприяло запровадження 

християнства. Воно прилучило Русь до античної культури і науки, зблизило її з 

багатьма країнами Європи. 

Перше офіційне свідчення про появу шкіл на Русі датується 988 р. і 

пов’язане воно з хрещенням Русі. 

У "Повісті временних літ" вказується, що князь Володимир відкрив у Києві при 

Десятинній церкві школу "книжного вчення". 



Хрещення Русі і розповсюдження грамотності через шкільне навчання були 

ланками однієї політики князя Володимира, який бажав укріплення держави, і тому 

прагнув підготувати грамотних людей, передусім, для державного апарату, які б 

могли уміло вести внутрішню і зовнішню політику. 

З іншої сторони, і християнська церква була зацікавлена у підготовці освічених 

людей – ідеологів нової релігії. Та й рівень розвитку ремесла і торгівлі вимагав 

грамотних людей. Слід відзначити заслугу християнської церкви у поширенні 

шкільництва на Русі. Саме вона принесла сюди традицію шкільної освіти, якої на Русі 

не було. 

Вслід за відкриттям школи Володимиром у 988 р., де було 300 дітей, древні 

літописи зберегли свідчення про відкриття ще ряду шкіл на Русі. На ХI ст., коли 

припадає період розквіту Київської Русі, тут склалася така система шкіл і виховання: 

школи "книжного вчення", монастирські школи, школи грамоти, кормильство, жіночі 

школи. 

 

1. Школи "книжного вчення" – школи підвищеного типу. Як правило, 

тут викладалося "сім вільних мистецтв". Особливістю таких шкіл було те, що 

навчання здійснювалось за привнесеною християнством книжною системою, де 

головною була робота з книгою, з текстом. А це розширювало рамки пізнання і 

можливості освіти. 

Ці школи готували своїх вихованців до діяльності у різних сферах державного, 

культурного та церковного життя. Прикладом шкіл "книжного вчення" були школа 

Володимира (988 р.), двірцева школа Ярослава Мудрого (1037 р.) і ін. Остання існувала 

 при Софійському соборі і мала міжнародне значення. Це була школа підвищеного 

типу, 

 тут велося переписування книг, а також готувалися писарі і перекладачі 

для цієї 

 справи. В ній було започатковано першу на Русі бібліотеку, яка стала дуже 

відомою. 

 

2. Монастирські школи запроваджувались з ХI ст. при монастирях 

згідно Студитського статуту, який вимагав, щоб монахи жили в гуртожитках і 

навчалися грамоти. Спочатку існували тільки закриті монастирські школи, їх 

відвідували новоприйняті монахи. Такі школи функціонували лише в період навчання 

останніх. Навчання носило індивідуальний характер. 

У деяких монастирях існували школи підвищеного типу. Такою була школа в 

Києво-Печерському монастирі (1068 р.). Вона давала богословську освіту, яка 

досягала рівня візантійської духовної патріаршої академії. З її стін виходили не лише 

вищі духовні ієрархи (ігумени, єпископи і т. д), а й видатні діячі давньоруської 

культури, представники богословсько-філософської думки. Школа відома своєю 

бібліотекою. Києво-Печерський монастир став центром руського літописання, був 

постачальником книжкової продукції у всій Київській Русі. 

Головне завдання монастирських шкіл полягало в суворому аскетичному 

вихованні, зміст якого зводився до формування в ченців покори, терпіння, відмови 

від радощів земного життя. 

З ХII ст. за ініціативою князя Ярослава Осмомисла (1153-1187 рр.) в 

Галицько-Волинському князівстві запроваджуються перші відкриті монастирські 

школи для населення. 

Школи грамоти існували переважно в містах (в село грамота не проникала). 

Тут вчились діти бояр, посадників, купців, лихварів, заможних ремісників. 

Утримувались такі школи на кошти батьків, тому для бідного населення були 

недоступні. 



 Вивчали читання, письмо, лічбу і хоровий спів. Під час занять учитель працював 

з кожним учнем окремо або з невеликою групою учнів (8-10 чол.). 

 

3. Кормильство – форма домашнього виховання дітей феодальної 

знаті. Князі підбирали для малолітніх княжичів (віком 5-7 років) кормильців з числа 

воєвод і знатних бояр, що жили в окремих волостях. Княжич не тільки там виховувався, 

але й княжив. Кормильці були і як наставники, і як управителі. Кормильство 

передбачало не лише військово-фізичне виховання, але й орієнтувалось на високий 

рівень освіти. Князі володіли 5-6 іноземними мовами. 

Розсаджування київськими князями своїх дітей по містах і областях спочатку 

сприяло консолідації східнослов’янських земель. Але згодом виявились його негативні 

наслідки: батьки погано знали дітей, брати не знали один одного, що посилювало 

міжусобиці; високий статус кормильців давав їм змогу втручатися в родинні 

суперечки князя, в політичні інтриги і придворні змови. Починаючи з ХIII ст. 

кормильці заміняються дядьками – високоосвіченими людьми (вперше термін 

зустрічається 1202 р.). Вони ставали домашніми вчителями. На зміну кормильству 

приходять елементи гувернерства. 

 

4. Жіночі школи. Прикладом таких шкіл є жіноча школа, відкрита Ганною 

Всеволодівною (сестрою Володимира Мономаха) при Андріївській церкві у Києві (1086 

р.). Пізніше такі школи були відкриті в Суздалі, Полоцьку та інших містах. Ряд джерел 

засвідчують високу освіченість жінок, особливо у князівських верхах. Це піднімало 

престиж Київської Русі в очах Європи. 

Більшість дітей, передусім, простих людей виховувались у сім’ї. Їх вчили 

сільськогосподарської праці та іншій домашній роботі. Дітей могли віддавати якомусь 

майстрові для вивчення ремесла. Там вони інколи могли вивчати грамоту та хоровий 

спів. 

За порівняно короткий час (ХI-ХII ст.) Київська Русь досягла надзвичайно 

великих успіхів у поширенні грамотності та шкіл і за станом освіти не 

поступалася західноєвропейським країнам. Прикладом цьому є двірцева школа 

Ярослава Мудрого. 

Причинами, які сприяли розповсюдженню грамотності й шкільництва на 

Русі, були: 

1. про освіту турбувалася не лише і не стільки церква, а й князівська (світська) 

влада; 

2. навчання в школах проводилось рідною мовою (слов’янською); 

3. з Болгарії проникала і поширювалась кирило-мефодіївська писемна 

традиція (Русь приступила до шкільної освіти не на голому місці, а маючи вже багато 

болгарських перекладів літератури на слов’янську мову); 

4. існувала самоосвіта, майже невідома на Заході того часу; 

5. школа була відкрита для широких мас, хоч мова про всеобуч не йде; 

6. школа в Київській Русі була доступна для дівчат; 

7. давньоруські школи за своєю організацією були більш демократичними, тут 

дисципліна мала більш м’який характер, ніж у західноєвропейських школах. 

 

Таким чином, прийняття нової релігії – це лише наслідок зміни соціально- 

економічних умов розвитку суспільства, оскільки на зміну політеїзму безкласового 

суспільства мала прийти нова монотеїстична релігія, що відповідала б соціально- 

класовій структурі Київської Русі. Християнство сприяло розвитку відносин між 

феодалами та селянами, а також долучало Русь до становища європейської держави і 

надалі визначало шлях її розвитку. Численні науковці стверджують, що теза про 

важливість християнства стосовно внесення на Русь писемності, живопису, архітектури 



і в цілому культури є не зовсім вірною. Можна з упевненістю стверджувати, що з 

запровадженням християнства Київська Русь була однією з наймогутніших держав 

Європи (за часів князювання Ярослава Мудрого). Найвищим досягненням раннього 

феодального суспільства стало створення буквозвукової графіки письма, яка стала 

однією з основ кириличної азбуки. 

 

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

Мета 

вихован

ня: 

Принципи 

виховання: 

Методи 

виховання: 

Засоби 

виховання: 

Вихован

ня людини 

трудівника, 

патріота, 

гуманіста, 

християнина 

воїна 

- природовід

повідність; 

- культурові

дповідність; 

- гуманізм; 

- активність 

дитини; 

- трудова 

основа виховання; 

- послідовніс

ть і систематичність; 

- емоційна 

основа 

виховання 

- особистий 

приклад; 

-залучення до 

активної діяльності; 

заохочення і пока 

рання; 

- настнова; 

-повчання; 

-навіюва ння; 

-благословіння; 

- рідна 

мова; 

- усна 

народна творчість; 

- приклад 

батьків; 

- традиції та 

обряди; 

- матеріаль

на культура народу; 

- праця; 

- народні 

ігри, іграшки, забави 

 

 Отже, можна зробити висновок, що в Х-ХІ ст. на території Київської Русі 

існували школи, що за рівнем освіти поділялися на "школи грамоти" та "школи 

книжного вчення" (тобто елементарні та підвищеного типу), за місцем створення 

та функціональної належності – двірцеві, церковні, монастирські та парафіяльні, 

школи майстрів грамоти, ремісні училища. Спільною для всіх шкіл, хоча вони і 

мали конкретне цільове призначення відповідно до інтересів фундаторів шкіл, 

була релігійна основа освіти. Важливими джерелами, що свідчать про особливості 

виховання, навчання тієї історичної доби, є пам’ятки педагогічної думки. 

3.ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

 

Педагогічна думка Київської Русі фіксувалася дійшла до нас у 

найрізноманітніших джерелах: 

 у пам’ятках писемності та літератури різних жанрів; 

 у творах образотворчого мистецтва; 

 в засобах народної педагогіки (в усній народній творчості); 

 в церковній та побутовій практиці тощо. 

 офіційні педагогічні концепції та народні педагогічні погляди. Перші 

виступали важливою складовою державної ідеології, а другі виражали верховну 

мудрість народу в цілому. 

Вперше педагогічна думка Київської Русі прослідковується у творах 

древньоруської літератури. Найдавніші пам’ятки, де піднімаються питання виховання 

і освіти, датуються ХI ст. 

Серед них є твори перекладні і оригінальні (вітчизняного походження). 

До перекладних належать: "Пчела", "Златоуст", "Златоструй", "Ізборнік" 

Святослава 1073 р., "Ізборнік" Святослава 1076 р. і ін. 



Оригінальні твори: "Слово про закон і благодать" Ілларіона, "Слово деякого 

калугера про читання книг" Іоанна, "Повість временних літ" Нестора, "Повчання дітям" 

Володимира Мономаха і ін. 

"Пчела" – складений у Візантії і перекладений на Русі в кінці ХI ст. збірник 

цитат із святого письма, афоризмів і висловлювань отців церкви, античних філософів 

Демокріта, Сократа, Платона, Арістотеля, Плутарха та інших філософів, поетів, 

істориків, політичних діячів тощо. Збірник вміщував 71 розділ, кожний з яких 

присвячувався різним темам. "Пчела" мала на меті настановити читача "як жити 

християнинові". Серед інших тут є думки і щодо виховання й навчання. 

"Златоуст" (за прізвищем грецького проповідника Златоуста) – це збірка 

окремих промов і висловлювань отців церкви. 

"Ізборнік" Святослава 1073 р. – збірник текстів античної літератури 

пізнавального характеру з різних областей знань (всього 383 статті). Написано у формі 

запитань і відповідей, має філософсько-богословську оболонку. В цілому призначений 

для розширення знань. Для історії педагогіки цінний тим, що тут зроблено спробу 

викласти основи тих наук, які складали зміст візантійської освіти. 

"Ізборнік" Святослава 1076 р. – збірник статей (44 статті), які мають 

виховний, повчальний характер. Повчання дано у різних формах: у вигляді притч, 

невеликих життєвих оповідань тощо. Вони часто звернені до дітей. Наприклад, 

"Повчання Ксенофонта дітям" і т. п. 

Автором "Ізборніка" 1076 р. був древньоруський книжник і монах Іоанн, який 

вибирав статті з рукописів у Київській великокняжій бібліотеці. До "Ізборніка" 

Іоанн написав передмову, яку історики розглядають як окремий твір. Вона називається 

"Слово деякого калугера про читання книг" (калугер – монах). "Слово..." є 

першим вітчизняним педагогічним твором. 

Найдавнішою літературною пам’яткою вітчизняного походження, у якій звучать 

питання педагогічного змісту, був філософсько-педагогічний трактат "Слово про 

закон і благодать". Твір написаний київським митрополитом Іларіоном між 1037-1050 

рр. Це був виступ Ілларіона перед Ярославом Мудрим та прихожанами Київського 

храму Софії. Твір має морально-патріотичне спрямування. 

Вищим досягненням педагогічної думки Київської Русі є "Повчання дітям" 

Володимира Мономаха (1096 або 1117 р.). Твір написаний за аналогією до "Повчання 

дітям" Ксенофонта. Воно є перший у середньовічній Європі педагогічний твір, 

написаний світською особою. 

Тут вперше у Європі було обґрунтовано необхідність переходу від релігійно- 

аскетичного виховання до виховання, яке пов’язане з практичними потребами людини. 

Мономах також вперше у вітчизняній літературі вказав на зв’язок освіти з потребами 

життя і діяльністю особистості. До нього в давньоруській книжності проблеми 

виховання та навчання розглядалися в аспекті "пізнання волі божої". Мономах 

вважав, що основою всіх успіхів людини є її праця. Виховання необхідно 

здійснювати не шляхом повчань, а в процесі діяння добрих справ. 

У своєму "Повчанні..." Мономах дає важливий матеріал для суджень про 

виховний ідеал Київської Русі. Викладаючи думки про гуманні відносини між людьми, 

він вперше закладає гуманні начала, які згодом стали основою педагогіки українського 

народу. 

У творі піднімаються важливі проблеми морального, трудового, 

патріотичного, релігійного виховання. Мономах вказує на важливу роль освіти у 

вихованні. Наводив приклад свого батька, який умів розмовляти п’ятьма 

іноземними мовами, за що його поважали й за кордоном. 

Значне місце у вихованні дітей відводив ролі прикладу старших. Тактовно 

ілюструє свої настанови прикладами із власного життя. 

 



ЛЕКЦІЯ 10 

Тема: Становлення і розвиток національної системи виховання та освіти в 

епоху Українського Відродження (XVI – 1 пол. XVIII століття). 

Мета: 

дидактична: ознайомитися із суспільно-політичними умовами, що склалися в 

Україні у 16-поч. 18 ст.; з’ясувати особливості розвитку національної системи освіти в 

даний період. 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План 

1. Суспільно-політичні умови в Україні у 16-18 ст. 

2. Система освіти на Україні в період Відродження: а) елементарна освіта; 

б) середня освіта; в) вища освіта. 

 

Література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки / за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк. – 

Житомир, 1999. 

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки / за ред. М. Г. 

Стельмаховича. 

– К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні. – К. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. ІО. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: 

Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2000. 

 

Конспект лекційного змісту 

Період Українського Відродження – це логічне продовження Європейської 

епохи Відродження – ЕПОХИ РЕНЕССАНСУ – яка була значно раніше у 14-16 

століттях. Хотіли відродити освіту, культуру, тобто, піднятися до рівня розвитку 

античної культури. 

На розвиток культури й освіти в Україні значний вплив мали суспільно- 

політичні умови, які склалися в Україні на той час. Саме вони впливають на 

формування світогляду людей, а ним зумовлюються їх подальші життєві принципи, 

прогресивні педагогічні ідеї педагогів, громадських діячів, формування системи освіти. З 

історії відомо, що Україна до 16 ст. перебувала під владою Литви і Польщі. На початку 

16 ст. Велике Литовське князівство стало занепадати. Литва звернулася до Польщі 

за допомогою. 1 липня 1569 р. було укладено Люблінську унію, яка проіснувала до 

1795 р. Була утворена нова держава – Річ Посполита (у перекладі 

«справа всенародна»). Вона мала єдиного короля, сейм, гроші, політику. Це була 

визначна подія того часу. Але філософія нашого життя така, що все що відбувається, 

має позитивні і негативні наслідки. 

ПОЗИТИВНІ: 

 об’єднання всіх українських земель заходу і сходу; 

 українське суспільство було повернуте до більш цивілізованого Заходу (до 

Європи), вона на певний час рятувала українські землі від Москви і Туреччини; 

 Люблінська унія призвела до посилення протесту українського народу 

проти гнобителів, до національно-визвольної боротьби в кінці XVI-XVII ст. 



НЕГАТИВНІ: Для українського народу вона стала справжнім лихом, бо в 

результаті її рішень український народ: 

 остаточно втратив свою державність (повне панування Речі Посполитої на 

українських землях, яке тривало до кінця XVIII ст.); 

 опинився у польській неволі (посилення соціального, національного і 

релігійного гніту українського населення) 

 розпочалося ополячення і окатоличення укр.народу. Було поставлено під 

сумнів існування українського народу як етносу; 

 нанесено значного удару і по освіті: Кращі умови навчання створювалися в 

польських навчальних закладах, куди потягнулися, переслідуючи цілі службової 

кар’єри, багато дітей української знаті і заможнішого міщанства; 

 Українці-випускники польських шкіл з презирством ставилися до рідної 

мови, культури. 

 Була зовсім відсутня українська середня і вища освіта. 

У таких соціально-політичних умовах прогресивно налаштовані національно- 

свідомі громадяни стали активно діяти в плані відкриття нових культурно-освітніх 

закладів, в яких зберігалась українська освіта і культура. У цей час відкривалися школи 

різних типів. Владні структури Польщі відкривали багато католицьких шкіл. 

Український народ далі не міг миритися з таким становищем і піднявся на 

боротьбу. Відбулися перші селянсько-козацькі повстання під керівництвом Северина 

Наливайка та Кирила Косинського, які були розгромлені. Але вони свідчили про те, що 

пробуджувалася національна свідомість, і народ не міг і не хотів терпіти колоніальні 

утиски). 

Наприкінці 16 ст на поч. 17 ст. з метою захисту релігійних та громадсько- 

політичних організацій, на території України стали з’являтися об’єднання (братства), 

при них відкривалися братські школи, шпиталі, бібліотеки. 

З одного боку – Україна попала в залежність, з іншого – пожвавлюється 

визвольна боротьба, розвивається козаччина, відкриваються культурно-освітні заклади 

різних типів. 

ІІ. І ось в таких складних суспільно-політичних умовах формувалася система 

освіти України, яка мала 3 рівні: початкова, середня і вища. 

Рівень початкової освіти – вчили читати, писати, рахувати. 

1. Католицькі школи – на латинській, грецькій, польській мовах – давали 

елементарну освіту. 

2. Протестантські школи – об’єднували вільнодумців, людей різних вірувань, 

які переслідувались з боку католицької церкви; 

3. Монастирські та парафіяльні – при церквах і монастирях; ПАРАФІЯ – 

територія яка закріплювалася за якоюсь церквою. 

4. Школи мандрівних дяків – виконувати місію пересувної школи і несли 

освіту до сільського населення; 

5. Козацькі, січові, полкові – в цей час існувала Запорізька Січ, і козаки 

намагалися виховати вільних, сильних; 

6. Школи національних меншин. На Україні з давніх-давен проживають 

народи інших національностей, і для них також створювалися школи. 

7. Братські школи – були 2-х типів: елементарні і середні. 

У визволенні від національного і релігійного гніту українського народу важливу 

роль відіграли братства, які були розповсюджені в Україні. Вони стали з’являтись ще у 

15 столітті у різних містах України яке громадсько-політичні, релігійно-національні 

організації. Спочатку займались благодійністю, а згодом перейшли в рішучий наступ з 

метою боротьби проти ополячення та окатоличення українського населення, проти 

національно-колоніального гніту. До них входили ремісники, селяни, купці, козаки, 



українські магнати. При братствах відкривалися дитячі об’єднання, шпиталі, друкарні, 

школи. До братств приймалися всі православні незалежно від національності, 

соціального походження чи майнового стану. 

Перше братство започаткували 1449 року львівські міщани при церкві Успенія. 

Згодом ці організації розповсюдилися по всій правобережній Україні, були вони і в 

Білорусі. 

Братчики: 

 вели боротьбу проти вищого католицького духівництва, 

 організовували школи, 

 будували госпіталі та православні церкви, 

 відкривали друкарні, де видавалися українські книги і підручники, 

 піклувалися життям братчиків тощо. 

 В основу своєї діяльності вони поклали ідеологію просвітительства, а 

головним засобом своєї боротьби обрали школи. 

Історичні джерела про перші братські навчальні заклади обмежені. 

1. Спочатку це були невеликі школи з одним учителем, який одночасно 

виконував обов’язки дяка та писаря братства. Шкільна кімната знаходилася у 

братському будинку. У зміст навчання входило читання, письмо, рахунок і вивчення 

катехізису. 

2. З посиленням національного і соціального гніту у першій пол. XVII ст. 

більшість братських шкіл перетворилися у школи підвищеного типу. Братчики 

розуміли, що для успішного ведення боротьби проти агресивних нападів польсько- 

литовської шляхти, елементарна освіта була недостатньою. 

Першою братською школою підвищеного типу в Україні стала школа 

львівського братства, відкрита 1586 року, яка за організацією навчання і розпорядком 

шкільного життя перевершила подібні західноєвропейські школи того часу. За зразком 

цієї школи відкрилися братські школи і в інших містах: Перемишлі, Рогатині, Замості, 

Києві, Вінниці, Кам’янці-Подільському, Кременці, Луцьку і ін. 

Характерні ознаки братських шкіл: 

1. Демократичний характер освіти: могли навчатись діти різних 

національностей, станів. Від вчителів вимагалося однакове ставлення до всіх учнів; 

обирали ректора, вчителів шляхом голосування; для дітей-сиріт та інших відкривали 

гуртожитки (бурси). 

2. Введення елементів класно-урочної системи навчання: дітей розподіляли на 

класи в залежності від набутих знань; чітка організація навчального процесу (початок 

навчання 1 вересня, введені канікули, чверті, іспити). 

3. Тісний зв’язок з батьками учнів: між ними укладалася угода. 

4. Чітка організація навчання: заборона пропусків занять, запізнень, високий 

статус чергових. 

5. Ґрунтовність освіти: гуманітарне спрямування. Викладачі Іов Борецький, 

брати Зизанії (Стефан та Лаврентій), Кирило Ставровецький, Мелетій Смотрицький та 

ін. 

Крім початкових шкіл почали з’являтися заклади, які давати середню освіту. Це 

такі: 

1. Братські школи (початкові та середні); 

2. Колегіуми: католицькі, протестантські; 

3. Чернігівський колегіум «Український олімп» (1589-1776) на базі слов’яно- 

латинської школи – термін навчання 6 р. Засновник – Іоан Максимович. Навчалися діти 

козацької старшини та багатих міщан. Реорганізовано в духовну семінарію; 

4. Харківський колегіум (1727-1805) – засновано у Бєлгороді єпископом 

Єпифанієм Тихорським. Для представників різних станів (крім кріпаків). Вивчали: 



граматику, поетику, риторику, філософію, математику, інженерію, артилерію, вокал, 

інструментальну музику. 

5. Переяслав-Хмельницький колегіум (1738-1789). Навчалися діти 

духовенства, козацької старшини, міщан, заможних селян. Предмети: кілька мов у т.ч. 

латинську, поетику, риторику, діалектику, арифметику, геометрію, історію, музику. 

Реорганізовано в духовну семінарію. 

Перетворившись у богословські семінарії, колегіуми

 втратили своє загальноосвітнє значення. 

Однією з причин було відкриття університетів. 

Отже, вперше в розвитку історії України стали з’являтися вищі навчальні 

заклади. Оскільки до середини 17 ст. вищу освіту можна було одержати за кордоном. 

Вища освіта. 

1. Львівський ун-т (1661 р.). Тут навчалися діти заможних верств населення: 

польських магнатів, верхівки козацької старшини. Здебільшого тут отримували освіту 

католики (75 %), решта – уніати. Православним шлях до університету був закритий. 

2. Острозька академія (1576-1636) 

3. Києво-Могилянська академія (1632-1805 р). 

Острозька школа-академія 

Острозька школа-академія є однією з перших шкіл вищого ступеня в Україні і 

найвизначнішою серед православних навчальних закладів XVI-XVII ст., що їх 

відкривали українські магнати. 

Школа-академія в Острозі була організована князем К. Острозьким на його 

кошти 1576 року. Від самого початку заснування їй призначалась відповідальна 

політична роль – протистояти полонізаторському впливові на українську та білоруську 

молодь католицько-єзуїтських навчальних закладів. Тому в навчальному процесі багато 

уваги приділялося вихованню в учнів почуття патріотизму, любові до культури, мови, 

традицій свого народу. 

Вибір Острога як культурно-освітнього, видавничого і пропагандистського 

центру виявився не випадковим. По-перше, з чисто престижних міркувань князеві було 

вигідно розмістити школу в "домоначальному граді", тобто місті, яке дало назву 

аристократичному родові Острозьких. По-друге, Острог мав відповідну матеріально- 

технічну базу. По-третє, він був традиційно культурним центром в Україні. У кінці XV- 

поч. XVI ст. тут звелися найбільш монументальні православні храми Підтвердженням 

зростаючої ролі Острога у XVI ст. є й те, що, починаючи з цього часу, дане місто 

значиться на більшості карт Східної Європи. 

Острозьку школу називали "тримовним ліцеєм" або "слов’яно-греко-латинською 

академією". Іншими словами, її заснування було початком компромісу між 

представниками східнослов’янської просвітньої традиції та "латинської науки". 

1. Характеристика змісту освіти: 

Зміст освіти виходив за рамки "семи вільних мистецтв" (тривіум: граматика, 

риторика, діалектика; квадріум: арифметика, астрономія, геометрія, музика), вивчали 

філософію і богослов’я. Провідне місце було відведено вивченню мов: староруської, 

грецьку, латинську, польську. Багато уваги приділялося вивченню греко-візантійської 

та національної культури, старослов’янської мови. 

Висновок: Зміст освіти був гуманітарного спрямування. 

2. У школі був високий рівень викладання, оскільки вона 

укомплектувалась добре підготовленими з різних країн викладачами. Щоб досягти 

цього, К.Острозький запросив до неї найвизначніших українських і закордонних 

професорів. Тут працювали: ректор, відомий український письменник, педагог і 

культурний діяч Герасим Смотрицький, першодрукар Іван Федоров, польський 

математик і філософ Ян Лятос, доктори латинських і еллінських наук Кирило і 

Никифор Лукаріс, Данило Наливайко (брат керівника селянсько-козацького повстання 



Северина Наливайка) і ін. 

3. При школі діяв науково-літературний гурток і друкарня. 

До гуртка входили фахівці в галузі мов, астрономії, математики, філософії, 

письменники-публіцисти (Дем’ян Наливайко, Василь Суразький, Тимофій 

Михайлович, Ян Лятос – вихованець Краківського ун-ту), греки (Діонісій Раллі, та 

Феофан Грек). Вони перекладали праці візантійських богословів, готували до видання 

навчальні посібники та ін.книги. 

Також, важливим є той факт, що в Острозькій академії першодрукар Іван 

Федоров надрукував понад 20 книг. 

 знамениту, першу в світовому друкарстві, повну церковносло-в’янську 

"Біблію" обсягом 1252 сторінки., написана церковнослов’янською мовою (1581 р.). 

Підготовка до друку тривала 10 років. Над її перекладом з єврейської та старогрецької 

мов наполегливо працювали 72 перекладачі. Редактором "Біблії" став Герасим 

Смотрицький – перший ректор Острозької школи-академії. 

 першу граматику церков¬нослов’янської мови, 

 три видання часослова 

 низку полемічної літератури на захист православної віри. 

Отже, за всіма показниками Острозька академія відповідає статусу вищого 

навчального закладу: 

 зміст освіти вищий ніж в середніх навч.закладах (виходили за межі "семи 

вільних мистецтв" ); 

 у школі працювали найвизначніші українські і закордонні вчені високого 

професіоналізму і наукової підготовки; 

 Діяв науково-літературний гурток, що свідчить про наукову діяльність як 

викладачів так і студентів. 

Після смерті К.Острозького (1608 р.) вона починає занепадати. Всі виявлені 

документи свідчать, що академія була ліквідована з ініціативи ордену єзуїтів. Відомо, 

що нащадки К.Острозького окатоличились і не були зацікавлені в існуванні 

православної школи. 

За підрахунками протягом 60-річного існування закладу (1576-1636 рр.) його 

закінчили близько 500 осіб. Вихованці академії ставали вчителями, літераторами, 

друкарями, проповідниками: Мелетій Смотрицький – автор славнозвісної "Граматики 

слов’янської"; Петро Конашевич-Сагайдачний – відомий гетьман реєстрового козацтва; 

Іван Борецький – видатний представник української педагогічної думки і громадський 

діяч, перший ректор Київської братської школи. 

Академія відіграла надзвичайно важливу роль у поширенні освіти серед 

українського народу, розвитку педагогічної думки. І сьогодні вона успішно функціонує, 

як вищий навчальний заклад. 

 

Києво-Могилянська академія 

Києво-Могилянська академія виникла 1632 року в результаті злиття Київської 

братської (1615 р.) та Лаврської шкіл (1631) при Києво-Печерській лаврі. Вона 

створювалась за зразком польських латинських шкіл вищого типу – колегій. Рівень 

навчання у ній був високим, оскільки вона укомплектувалась добре підготовленими з 

різних країн викладачами. 

Об’єднаний навчальний заклад почав свою роботу під назвою Києво-братська 

колегія. П.Могила став її опікуном. На його честь заклад згодом став називатися Києво- 

Могилянською колегією. 

А в 1701 року Петро I своїм указом надав колегії офіційний статус академії. Це 

робить її першим офіційно визнаним вищим навчальним закладом в Україні. 

Фінансували козацькі гетьмани і вище духовенство. Була загальноосвітнім всестановим 



закладом, в якому вчилися діти місцевої знаті, козаків, духовенства, міщан і селян. 

Колегія розвивалась як вищий навчальний заклад і невдовзі стала відомим у всій 

Європі центром освіти, науки і культури. 

1. В колегії існував поділ на класи. Всього нараховувалось 8 класів: 

 підготовчий (фара або аналогія); 

 три молодші (інфіма, граматика, синтаксис); 

 два середніх (поетика і риторика). 

Учні молодших класів (спудеї) заучували тексти напам’ять, виконували усні і 

письмові вправи. 

 два старших (філософія і богослов’я). Філософи і богослови (студенти) 

домашніх вправ не виконували і екзаменів не складали. У кінці кожного триместру 

вони писали великі письмові твори – дисертації і захищали їх у присутності всіх 

студентів. 

Складовою частиною навчального процесу були диспути, коли один студент 

обґрунтовував думку, а інші її заперечували. 

 Активізації навчальної діяльності учнів сприяли також своєрідні змагання у 

написанні кращих творів, віршів, промов і їх виголошенні. 

2. Повний термін навчання становив 12 років, у всіх класах навчалися один 

рік, у класі філософії – два роки, богослов’я – чотири роки. 

3. Навчальний план передбачав вивчення "семи вільних мистецтв", 

слов’янської, грецької, латинської і польської мов. З кінця XVIII ст. вивчали німецьку, 

французьку і староєврейську мови. Викладання велося спочатку лише слов’янською 

мовою, а дещо пізніше філософію вивчали латинню. 

4. Керівництво колегії складали ректор, префект – перший помічний 

ректора з навчальної роботи, суперінтендант – наглядав за умовами проживання учнів. 

5. Навчальний рік у колегії розпочинався з 1 вересня і тривав до початку 

липня: 

 Він поділявся на триместри, між якими були невеликі канікули – рекреації. 

 Триместри завершувалися екзаменами. 

 Зарахування новоприбулих проводилося протягом всього року на основі 

співбесіди з префектом. Префект визначав рівень знань учня і в який клас його 

зарахувати. 

6. Оцінка знань у колегії була гнучкою і полягала у загальному висновку 

вчителя щодо успіхів учня: 

 Невстигаючих з колегії не відраховували. Учень за власним бажанням міг 

залишатися в класі стільки, скільки сам хотів. 

 Іноді студенти, щоб підтвердити знання з якогось предмету, переходили у 

молодші класи. 

 завершити навчання у колегії кожний студент міг за своїм бажанням у будь-

який час. Дуже часто студенти не завершували повного курсу. 

 Після закінчення повного курсу навчання або будь-якого старшого класу 

студенти отримували відповідний атестат з підписом ректора і печаткою. 

7. Студенти проживали на квартирах і в гуртожитках – бурсах. За бурсами і 

квартирами здійснював нагляд суперінтендант. Студентам жилося скрутно, особливо в 

бурсах. Щоб прожити, вони наймалися прислужниками, брали участь у хорах, просили 

милостиню, вчителювали. 

Тут вчилися: 

 український філософ, поет і педагог Григорій Сковорода, 

 російський вчений Михайло Ломоносов, 

 радник Петра I з питань освіти Феофан Прокопович і ін. видатні діячі. 



 7 гетьманів України: Іван Виговський, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Павло 

Полуботок, Іван Самойлович, Юрій Хмельницький, Петро Конашевич-Сагайдачний. 

Учні займали місця в класі відповідно до своїх успіхів. На перших лавах сиділи 

кращі учні – «зепаіиз», решта учнів мала назву «рориіиз». У кожному класі був 

«диктатор» – звичайно перший учень. На зразок єзуїтських шкіл, догляд за 

поведінкою учнів і чистотою класу покладався почасти на самих учнів. Наприклад, 

цензор повинен був доглядати за охайністю класу та тишею до приходу вчителя; 

обов’язком авдитора було вислухати лекцію від учнів, що їх йому доручено, а також 

пояснити їм те з лекцій, чого вони не зрозуміли. При перевірці лекцій авдитор робив  у 

записникові помітку проти прізвищ доручених йому учнів: (знає, не знає, помилявся, 

нічого не знає, хворий). Лави, де сиділи авдитори-сенатори, нерідко були ліпшої 

барви, ніж решта лав. Крім того, серед учнів були сеніори, директори, візитатори, 

калефактори. Сеніори доглядали за поведінкою малих хлопців по квартирах, 

директори допомагали малим учням засвоювати лекції, візитатори стежили за 

поведінкою усіх учнів, навіть сеніорів і директорів. Візитатори були і явними, і 

тайними доглядачами. Каліфактори (сікарі або гарячителі) призначалися на кожний 

клас для виконання тілесної кари над товаришами. 

Перевірка учителем вивченого за тиждень проводилася по суботах. Тоді ж таки, 

за старою традицією, відбувалася і кара за всі прогріхи учнів протягом останнього 

тижня. 

Після відкриття 1805 року Харківського університету значення академії у 

культурному розвитку України зменшилося, а в 1819 р. вона була перетворена у 

духовну академію. 

Сьогодні Академія відроджена і успішно розвивається. 

Отже, з одного боку – Україна попала в залежність, з іншого – пожвавлюється 

визвольна боротьба, розвивається козаччина, відкриваються культурно-освітні заклади 

різних типів. Тому цей період отримав назву  Українського  Відродження. Відбувалося 

становлення і розвиток національної культури, освіти, відновлення традицій, звичаїв та 

подальший розвиток педагогічної думки. 

Розвиток шкільництва на терені Запорозької Січі 

Українське козацтво виникло як реакція на посилення соціально-економічних та 

національно-релігійних утисків населення України з боку української і польської 

шляхти, католицької церкви. У пошуках місця для вільної праці селяни та міщани 

почали колонізацію малозалюднених південно-східних степів, де засновували 

поселення й оголошували себе вільними людьми – козаками. 

 

Українське козацтво стало не тільки військовим, державним, політичним, 

культурно-історичним явищем, але і явищем педагогічним. 

Козацький рух викликав до життя унікальне для всієї світової культури явище – 

козацьку педагогіку. За визначенням творчої групи Міністерства освіти України, – це 

частина педагогіки у вершинному її вияві, яка формувала у памолоді українців 

синівську вірність рідній землі, Батьківщині – незалежній Україні. Народна виховна 

мудрість, що своєю головною метою ставила формування в сім’ї, школі, у 

громадському житті мужнього козака-лицаря, громадянина з яскраво вираженою 

українською національною свідомістю і самовідданістю. 

Основні завдання козацької педагогіки: 

 готувати фізично-загартованих, з міцним здоров’ям мужніх воїнів-

захисників рідного народу; 

 виховувати у молоді український національний характер та світогляд; 

 формувати високі лицарські якості, пошану до старших людей, прагнення 

бути милосердним. 

Серед ідеалів козацької педагогіки є: 



 виховання вільної і незламної у своїх прагненнях людини, котра повинна, 

спираючись на вітчизняні традиції громадського і політичного життя, розвивати рідну 

культуру, економіку, будувати незалежну державу. 

 В усній народній творчості відображено ідеал козака-хлібороба, власника 

землі, її дбайливого господаря. У часи лихоліть на передній план виступав ідеал козака-

воїна, витязя нескореного духу, честі і звитяги. 

Явищем глибоко самобутнім є козацька система виховання, що має такі 

ступені: 

 дошкільне родинне виховання. Дошкільне родинне виховання 

утверджувало статус батьківської та материнської народної козацької педагогіки. У 

сім’ях панував культ матері і батька, бабусі та дідуся, роду і народу. Сімейні виховні 

традиції продовжувалися у школах. 

 родинно-шкільне виховання; 

 підвищена освіта. 

Відомий історик Д.Яворницький звернув увагу на типовий факт з козацького 

життя, який свідчив про широку розповсюдженість грамотності серед запорожців. 

 У них звичним явищем була церква, з одного боку якої знаходився 

шпиталь, з іншого боку – школа. Це була традиція, яка відображала спосіб і характер 

козацького життя. 

 Ще одну особливість підмітив датський посол Юсто Юлій, який повертався 

через Україну від Петра I: майже всі мешканці козацької України писемні, у церкву, як 

правило, ходять з молитовниками. 

Для козацької культури характерним було шкільництво: Д.Яворницький 

розподілив запорізькі школи на: 

 СІЧОВІ. До шкіл хлопчиків приводили багаті батьки з 9 років. Головним 

учителем був ієромонах, який крім прямих обов’язків наставника піклувався про 

здоров’я хлопців, лікував хворих, хоронив померлих і про все детально доповідав 

кошовому отаману та прикордонному лікареві. Січова школа існувала на території 

Запорізької Січі при церкві Святої Покрови. За звичаєм там не було жінок, школа 

складалася з двох відділів. У першому навчалися юнаки, що готувались на паламарів та 

дияконів. Другий – відділ молодиків, де вчилися сироти, хрещеники козацької старшини і 

інші діти. Тут навчали грамоти, співу і військовому ремеслу. Учні утримувались 

 за рахунок скарбниці Січі. 

 МОНАСТИРСЬКІ. Першою на січі була монастирська школа, відкрита 

1576 року при Самарсько-Миколаївському монастирі. Тут навчали молодь грамоти, 

молитов, Закону Божого та письма. Вона послужила зразком для виникнення осередків 

освіти на всій території козацьких вільностей. 

 ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНІ школи існували при парафіяльних церквах. 

Почесне місце серед навчальних закладів у запорожців займали полкові школи, як 

правило, розміщувалися у приміщеннях, які належали церквам. Іноді їх називали за 

іменем церкви, напр. Покровська, Успенська тощо. Учні жили в будинку дяка і 

виконували різні господарські роботи. Методи навчання були обмежені. Дітей навчали 

рахувати, писати, читати. Виховання мало релігійний характер. Школи існували 

на кошти батьків. 

 ШКОЛИ ДЖУР, які продовжували традиції сімейного виховання. У 

козаків існувала система відбору молоді – молодиків. Хто хотів стати козаком, той 

служив спочатку у старого козака за джуру. Джура носив за козаком рушницю, робив для 

нього всяку роботу, вчився у нього козацької майстерності жити і перемагати в 

екстремальних умовах. Джури жили в куренях разом із дорослими й одночасно 

відвідували січову школу. Час перебування молодиків у січовій школі і біля козака не 

регламентувався, все залежало від їх здібностей до військової та духовної науки. 



 Історики звернули увагу на школи музики і співу, які існували на Січі. 

1652 року Б.Хмельницький видав універсал про організацію при кобзарських цехах 

шкіл кобзарів і лірників та взяв їх під свою опіку. Це були перші музичні школи в 

Україні. До таких шкіл приймали дітей, що мали добрий слух і голос. Їх метою було 

навчити молодь церковного співу, готувати читців і співаків для нових церков. 

Як навчальні посібники в запорізьких школах використовували Часослов і 

Псалтир. Також була випущена "Козацька читанка", яка відповідала духу 

української національної школи того часу. 

Обдарованих учнів рекомендували для подальшого навчання у школи 

підвищеного типу: Острозьку, Києво-Могилянську академії, братські школи Львова та 

Луцька. 

 

КРЕДИТ 6. ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  Я. А. 

КОМЕНСЬКОГО ТА К. Д. УШИНСЬКОГО 

 

ЛЕКЦІЯ 11-12 

Тема: Педагогічна система Я.А. Коменського – засновника педагогічної 

науки та реформатора школи 

 

План 

1. Життєвий шлях Я. А. Коменського. 

2. Формування й основні риси світогляду Я. А. Коменського 

3. Вчення Я. А. Коменського про школу. 

4. Організація навчання. Обгрунтування класно-урочної системи навчання. 

5. Дидактичні погляди Я. А. Коменського. 

 

Література: 

1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: у 2- томах. – М ., 
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2. Коменский Я.А. Антология гуманной педагогики. – М .,1996. 

3. Джуринский А. Н. Педагогика : история педагогических идей. – К ., 2000. 

4. Мижуев П. Г. Главные моменты в развитии западноевропейской школы. – 

М., 1991. 

5. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. 

 

Конспект лекційного змісту 

1. Основоположником сучасної наукової педагогіки вважається видатний 

чеський педагог Я. А. Коменський. Він першим у світі теоретично обґрунтував весь 

комплекс основних питань, які в сукупності визначають педагогіку як науку, зібравши і 

переробивши у своїх творах весь досвід попереднього розвитку теорії і практики 

навчання і виховання підростаючого покоління. 

Ян Амос Коменський (1592–1670) жив в той час, коли народ його батьківщини 

Чехії, знаходилася в умовах важкого національного пригноблення з боку німецьких 

феодалів, піднімався на боротьбу за своє звільнення: трудящі маси жорстоко 

експлуатувалися дворянством, переважно німецького походження, і католицьким 

духівництвом. 

Я. А. Коменський народився 28 березня 1592 р. у м. Нiвниця в Моравії у сім’ї 

мірошника, члена протестантської общини Чеських братів. Члени общини вели трудове 

життя, надавали один одному допомогу, спільно піклувалися про виховання дітей, 

відкривали для них школи. Коли йому виповнилося 10 років, помирає його батько, а 

через рік мати і сестри. У 12 років повністю осиротів, виховувався родичкою у м. 



Стражниця. Згодом турботу про хлопчика взяли члени громади “Чеські брати” ( 

боролися за свободу і незалежність чеського народу проти феодального дворянства і 

католицької церкви ). Завдяки цій громаді Коменський здобув освіту : початкову 

(елементарна школа ); середню (братська школа ); вищу (в Германії ). 

1604-1605 рр. – відвідує школу братства. Вчиться за рахунок общини. 

1608-1610 рр. – навчання у латинській школі в м. Пшерів. 

1610-1612 рр. – навчається у Гернборському, а потім ще рік – у 

Гейдельбергському університетах. Освіту завершує подорожами по Європі. 

1614 р. – Після повернення з Германії в Чехію повертається до Пшерова, де був 

призначений керівником школи, в якій сам раніше навчався. 

1616 р. – призначений братством на священика. З того часу він священик, 

учитель і проповідник. Він одружується, народжується син. 

1618-1621 рр. – священик i працює у школі братства у м. Фульнек. 

Мирні заняття Коменського були перервані Тридцятирічною війною (1618– 

1648), в ході якої Чехія втратила державну самостійність і була включена в імперію 

Габсбургів. Німецькі феодали і прислужники Ватикану піддали розоренню і терору, 

жорстоко переслідували Чеських братів. В цей час загинула від чуми сім’я 

Коменського, він втратив все майно, книги і рукописи. Коли в 1628 р. Він відвідав 

багато країн, але останні 28 років свого життя проживав у Польщі в м. Лешно, де був 

ректором гімназії. Праці “Велика дидактика”, “Материнська школа”, “Відкриті 

двері до мов і всіх наук”. 

Одружується вдруге, народжується донька, але дорослою вона помирає. З 

дружиною переїздить до Нідерландів в м. Амстердам ( саме в цей час в Європі велися 

великі військові дії ). 15 листопада 1670 року Я.А.Коменський помирає. Поховано його в 

Неордені поблизу Амстердама. 

1621 р. – Фульнек спалили іспанські війська, згоріла бібліотека Коменського з 

рукописами. Сам він довгий час переховується. Пише твір “Лабіринт світу і рай серця“. 

1628р. – Від Чеських братів зажадали перейти в католицтво або покинути 

батьківщину, Коменський i його община (30 тисяч) покинули батьківщину і оселилися 

в польському м. Лєшно. Тут з невеликими перервами він прожив 28 років 

Перші роки лєшненського періоду були дуже продуктивними: "Велика 

дидактика" (1632); "Материнська школа" (1632); "Відкриті двері мов i всіх наук" (1631) 

та ін. 

1641-1642 рр. – по запрошенню перебував в Англії. Сюди його привела ідея 

написання "Пансофiї" ("християнської всемудростi") – своєрідної енциклопедії, де були 

б зібрані воєдино всі знання, що їх виробило людство. 

1642-1647 рр. – живе у Швеції, приймає участь у підготовці шкільних 

підручників (в рамках шкільної реформи). Підсумком роботи Коменського у цей період 

стала праця "Новітній метод мов" (1647 р.). 

1648 р. – Коменський знову в Лєшно. Тут у 1650 р. його обирають на синоді 

братства єпископом Чеської общини. 

1650-1654 рр. – по запрошенню проживає в Угорщині (м. Шарош-Патака), де 

займався впорядкуванням шкіл. Накреслює план пансофiчної школи i частково 

 реалізує його. За цей час написав “Закони добре організованої школи“, 

“Правила поведінки для юнацтва“, “Видимий світ у малюнках“. 

1654 р. – повертається у Лєшно. Місто у 1656 р. у ході польсько-шведської війни 

було спалене. Знову згоріла бібліотека Коменського. 

1656 р. – Коменського запросили в Амстердам (Нідерланди). Тут вiн живе аж до 

смерті. У 1657 р. в Амстердамі видано твори Коменського в 4-х частинах. Серед них i 

“Велика дидактика“. 

В Амстердамі публікує частину головної праці свого життя філософський твір 

“Загальна порада про покращання справ людських“. 



Помер педагог 15 листопада 1670 р. i похований в Нідерландах поблизу 

Амстердаму (в Наарданi). 

Це була людина величезної ерудиції, вів різносторонню наукову роботу, 

пройняту патріотичним духом. Він вивчав: 

 особливості чеської мови; 

 збирав твори усної народної творчості, 

 займався географією своєї країни. 

Піклуючись про те, щоб дати знання народу, прагнув з’єднати науку з народними 

переконаннями, а також удосконалював вміст і методи навчання в братських школах. 

Основні праці Я.А.Коменського: 

1. “Дидактика”- написана чеською мовою, а згодом латинською .- “Велика 

дидактика “ .,1632. 

2. “Материнська школа “ – про виховання дітей дошкільного віку. 

3. “Відчинені двері до мов і всіх наук “. 

4. “Світ чуттєвих речей в картинах “. 

5. “Загальна порада про виправлення справ людських” (відкриття шкіл 

зрілості і старості) – ідеї перегукуються з концепцією неперервної освіти. 

Всі праці Коменського пронизані ідеєю пансофії. Коменський вважав, що всі 

люди повинні бути енциклопедично освіченими і мати глибокі знання з усіх галузей 

нашого життя. 

 

2. ФОРМУВАННЯ Й ОСНОВНІ РИСИ СВІТОГЛЯДУ Я. А. 

КОМЕНСЬКОГО 

Я. А. Коменський – син своєї епохи. він жив на межі середніх віків і нового часу, 

феодальної і капіталістичної формацій. В його світогляді відбилися суперечності цього 

перехідного періоду від феодалізму до капіталізму, боротьби прихильників Реформації і 

Контрреформації, тому світогляд суперечливий, як і сама епоха. 

Світогляд мав релігійний характер : 

“ Світ – це створіння боже “. 

“ Природа – безсила без Бога “. 

“ Природа – це дитя Бога “, тому “ Пізнання – це богошукання всюди”. “ Земне 

життя – це тільки підготовка до вічного потойбічного життя “. 

Мета виховання : підготовка до вічного загробного життя. 



“Але в земному існуванні людина повинна бути розумним створінням“ ( 

Я.А.Коменський ). 

Отже, світогляд педагога формувався під впливом джерел, які часто 

суперечили одне одному. Він був активним діячем релігійної організації і в той же 

час устремління Коменського – і наукові, і практичні – були спрямовані в реальний 

світ і на покращення життя в ньому. З поєднання всіх цих чинників Коменський 

прагнув виробити власну філософію. 

У світогляді Коменського переплітаються : 

 елементи тобто Коменський стояв на сенсуалістичних позиціях, був 

сенсуалістом ( але насправді пізнавати можна і через органи чуття, і шляхом 

мислення, аналізу, синтезу, розумової діяльності ); (Найважливіші педагогічні ідеї 

Коменського, особливо його дидактичні погляди ґрунтуються на засадах сенсуалізму. 

Сенсуалізм (sensus – відчуття) – філософська течія, представники якої 

стверджують, що джерелом пізнання об’єктивного світу для людини служить 

передусім її чуттєвий досвід.) 

 елементи реалізму ( бажання спиратися на життя, досвід ); 

 елементи релігійності; 

 гуманізм; 

 демократизм; 

 оптимізм; 

 життєрадісність. 

Загальне філософське бачення світу у нього формувалось завдяки античній 

філософії, релігії, ідеям Відродження. 

Походження й існування природи та людини він розглядав з релігійних позицій. 

Але під впливом епохи Відродження Коменський виробив новий погляд на людину. На 

противагу середньовічному аскетизму, людина, на думку великого педагога, останнє і 

найдосконаліше творіння Бога. Її призначення не тільки підготувати себе до 

майбутнього небесного життя, а й жити справжнім життям земним. 

На суспільні погляди Коменського впливала його участь в демократичному 

народному русі Чехії, що у доповненні з ідеями Відродження сформували у нього 

демократизм, гуманізм, народність, глибоку симпатію до простих людей. 

Коменський бачив, відчував на собі i глибоко переживав недосконалість та 

несправедливість тогочасного суспільного устрою. Єдиним доцільним засобом 

реформування суспільства він називає зразкове виховання молоді. “Людина робиться 

людиною тільки завдяки вихованню“. Справу виховання молоді покладає на школи. 

Сенсуалізм Коменського співзвучний з позиціями родоначальника цього 

філософського напрямку Френсіса Бекона. Як і Бекон великий педагог вважав, що 

“нічого не буває в свідомості, чого раніше не було у відчуттях, отже матеріал для всіх 

роздумів розум отримує тільки від відчуттів“. 

У світогляді Коменського можна спостерігати суперечності між 

сенсуалізмом і релігійністю, між демократизмом і просвітительством. 

3. ВЧЕННЯ Я. А. КОМЕНСЬКОГО ПРО ШКОЛУ 

 

Коменський розробив ґрунтовне вчення про школи. Важливими компонентами 

є: 

 вікова періодизація розвитку дітей, 

 система шкіл, 

 зміст освіти та вимоги до організації роботи навчальних закладів. 

У  праці  “  Велика дидактика “Коменський розробив і запропонував чітку 

систему народної освіти. Освіту, на думку Коменського, слід розпочинати 

якомога раніше і присвятити їй весь період юності – 24 роки. 



Даний відрізок часу він розділив на чотири 6-річні вікові періоди: В основу 

такого поділу він поклав вікові особливості дітей. 

1. Дитинство: від народження до 6 років – материнська школа 

(материнське опікунство у кожній сім’ї);. Основна увага в цей час повинна приділятися 

розвитку органів чуття. 

2. Отроцтво – від 6 до 12 років – елементарну школу (елементарна народна 

школа, створюється у кожній общині, селі, містечку); ( школу рідної мови). 

Перші дві школи відвідують усі без виключення діти обох статей; 

3. Юність – від 12 до 18 років – гімназії або латинські школи( сім вільних 

мистецтв ) + латинську мову, математику, фізику, етику та історію. (створюється у 

кожному місті); гімназію – ті хлопчики, у кого прагнення вищі, ніж бути ремісниками; 

4. Змужнілість – від 18 до 24 років – академії ( середньовічні університети ) + в 

цей час людина повинна багато подорожувати. (створюється у кожній державі або 

великій провінції). академія готує вчених і майбутніх керівників інших. 

5. Школи зрілості та старості. 

Згідно принципу природовідповідності визначені Коменським 4 вікові періоди 

та 4 ступені освіти відповідають 4-м порам року, відповідно – весні, літу, осені та зимі. 

Коменський проголошує принцип доступності початкової освіти для всіх: 

“Ми прагнемо загальної освіти у сфері всього людського для всіх, хто народився 

людиною“. 

Для всіх шкіл Коменський проголошує принцип єдності і наступності: “При 

всій відмінності цих шкіл ми бажаємо, щоб у них викладали не різний матеріал, а один і 

той же, тільки різними способами“. 

Кожна школа відмінна від інших своїми завданнями, змістом освіти та 

організацією роботи. 

Материнська школа (дошкільне виховання дітей у сім’ї) покликана передусім 

забезпечити фізичний розвиток дітей, а також дати початки знань всього того, чого 

людина повинна навчитися протягом життя. На першому місці – фізичне виховання. 

Але вже в цьому віці потрібно здійснювати і моральне, естетичне, трудове, релігійне 

виховання: “Батьки не повинні відкладати виховання до навчання своїх дітей 

вчителями, адже неможливо криве дерево, що вже виросло, зробити прямим“. 

Школа рідної мови є загальнодоступною. Навчання у ній відбувається рідною 

мовою. Заслуга Коменського в тому, що він, на відміну від тогочасних початкових 

шкіл, де термін навчання обмежувався 2-3 роками, запропонував для цієї школи 6- 

річний курс навчання, чим підняв значення початкової школи. 

В організації роботи школи рідної мови Коменський проголошує принцип 

зв’язку школи з життям. Він розширив зміст освіти у цій школі за рахунок введення 

реальних предметів: історії, географії, природознавства. “Мета і межа школи рідної 

мови, щоб діти навчились всьому тому, що буде їм потрібно протягом всього життя“. 

Важливим елементом цієї школи є вивчення релігії. 

Метою латинської школи Коменський ставить вивчити разом з чотирма мовами 

(грецька, латинська, єврейська, рідна) всю енциклопедію наук з тим , щоб дати 

тверду основу для одержання в майбутньому досконалої вченості у будь-якій сфері 

науки. 

Крім традиційних для тогочасної середньої школи “семи вільних мистецтв“, 

Коменський, слідуючи за принципом зв’язку з життям, пропонує вивчати історію, 

географію, природознавство, релігію. Він хоче, щоб з латинської школи виходили 

справжні моралісти і богослови, пропонує окремий клас для вивчення моралі. 

Академія завершує і доповнює всі науки, а також передбачає вивчення вищих 

предметів освіти: богослов’я, філософії, медицини, права. 

Академія (як і університет) має традиційні факультети: богословський, 

юридичний, медичний. 



 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ. ОБҐРУНТУВАННЯ КЛАСНО-УРОЧНОЇ 

СИСТЕМИ 

 

 Коменський запровадив поняття навчального року з поділом його на 4 

чверті і канікули між ними. 

 Педагог вимагав, щоб прийом учнів до школи відбувався один раз на рік – 

восени. 

 У кінці навчального року ввів перевідні екзамени. 

 Крім цього запровадив різні види контролю й перевірки успішності учнів у 

навчанні: поурочна, щодення, щотижнева, четвертна. 

 Навчальний день повинен починатися вранці і тривати у школі рідної мови 

4 години (2 години зранку для розвитку розуму і пам’яті та 2 години після обіду для 

розвитку рук і голосу), а в гімназії – 6 годин. 

Одна з найбільших заслуг Коменського – розробка найважливіших питань 

класно-урочної системи навчання і обґрунтування уроку як форми організації 

навчання в школі. 

Виникнення елементів класно-урочної системи (к.у.с.) в XVI-XVII ст. 

пояснюється тим: 

 індивідуальне і побудоване на зазубрюванні навчання не відповідало духу 

епохи. 

 Потреба в ефективнішій освіті, у якій був кровно зацікавлений новий клас – 

буржуазія, вимагала нової форми навчання. 

Спираючись на досвід навчання, побудованого за урочною системою (школи 

чеських братів, братські школи України і Білорусії ХVІ-ХVІІ ст.), а також на власну 

практику, Коменський вперше дав теоретичне обґрунтування к.у.с. навчання. Він 

піддав різкій критиці пануючий в його час шкільний режим взагалі та індивідуально- 

групову форму організації занять особливо. За старою системою учитель працював 

індивідуально з кожним учнем, а це значно обмежувало його можливості. Він міг 

займатися одночасно з 7-8 школярами, які ще й до того ж вивчали одночасно різний 

матеріал. 

Необхідними умовами правильної організації навчальної роботи Коменський 

вважав: 

1) клас з незмінним складом учнів і приблизно однаковим рівнем розвитку; 

2) твердо визначений час занять; 

3) послідовне чергування занять і перерв; 

4) одночасну роботу учителя з усім класом. 

Ним було запропоновано створювати у школах для навчання класи – групи з 

незмінним і стабільним складом учнів приблизно однакового рівня розвитку. Це давало 

можливість учителю вести колективну роботу одночасно з усіма учнями, а всі учні на 

занятті займалися одночасно одним і тим же. 

Прагнучи охопити навчанням якомога більшу кількість дітей, Коменський 

допускав до 300 учнів у одному класі. При цьому клас пропонувалось ділити на десятки, і 

з кожним десятком учителю допомагали працювати декуріони – кращі учні, що 

ставились на чолі кожного десятку. В обов’язки декуріонів входило: слідкувати за 

відвідуванням, перевіряти домашні завдання, допомагати відстаючим, слідкувати за 

увагою учнів під час занять. 

Коменський запропонував проводити шкільні заняття у твердо визначений час. 

- У всіх класах вони повинні починатися одночасно. 

 Ввів уроки, які чергувались з перервами. 

 Тривалість одного уроку визначалась в 1 годину. Кожна година, на його 



думку, повинна бути частиною того часу, що виділений для вивчення предмета. Кожна 

година повинна мати своє конкретне завдання. «Клас є не що інше, як об’єднання 

однаково встигаючих учнів для того, щоб легше можна було вести разом до однієї і тієї 

ж мети всіх, хто зайнятий одним і тим же і ставиться до навчання з однаковою 

старанністю». 

 відносно структурної побудови уроку: розрізняє три частини уроку: 

початок – відновлення в пам’яті учнів пройденого, опитування і створення уваги; 

продовження – показ, сприймання, роз’яснення; закінчення – вправа, оволодіння, 

використання. 

 На кожному уроці треба виділяти час для опитування учнів, для пояснення 

нового матеріалу і для вправ по закріпленню вивченого. Кожний урок повинен мати 

строго визначену тему і головне завдання. 

 Вважав, що один учитель зможе навчати 300 учнів. У цьому позначився 

певний механіцизм Коменського, надмірна віра в силу «єдиного методу». 

Елементи для обґрунтування класно-урочної системи він почерпнув із 

практики роботи братських шкіл, які існували тоді в Україні і Білорусії. Є 

подібність між його працею “Закони добре організованої школи“ і Статутом 

Львівської братської школи 1586 року. 

 

5. ДИДАКТИЧНІ ПОГЛЯДИ Я. А. КОМЕНСЬКОГО 

 

Я.А.Коменський – загальновизнаний батько дидактики. Вказавши, що 

виховання людини потрібно починати з освіти, Коменський розробив закінчену 

теорію навчання – дидактику, або як він пише у передмові до “Великої дидактики“: 

“універсальне мистецтво всіх вчити всьому легко, швидко, ґрунтовно, притому 

вчити так, щоб неуспіху бути не могло“. 

Серед багатьох дидактичних проблем, які розробив Коменський, можна 

виділити найголовніші. 

1. Він намагається проаналізувати співвідношення дидактики і методик 

окремих предметів: Дидактика, на його думку, дає методикам викладання окремих 

дисциплін керівні положення і правила. Разом з тим, часткові методики є опорою для 

дидактики. Коменський неодноразово підкреслював ту обставину, що навчання 

передбачає спільну діяльність учителя і учнів, при цьому він відрізняє навчання як 

форму діяльності учителя від учіння як форми діяльності учня. 

2. Коменський цілком правильно поставив питання про 

загальнопедагогічні основи навчання. Основу його дидактичного вчення становлять 

три найважливіших принципи: 

– виховуючий характер навчання; 

– зв’язок навчання з життям; 

– відповідність навчання віку учнів. 

3. Важливим є питання про суть і завдання освіти. У “Великій дидактиці“ 

Коменський так визначав цю проблему: “А наукова освіта нехай служить людині для 

удосконалення одночасно її розуму, мови і рук, щоб вона могла все потрібне розумно 

споглядати, висловлювати словами і здійснювати в дії“. “Знати, діяти і говорити – ось у 

чому сіль мудрості“. 

4. Багато уваги Коменський надавав проблемі визначення змісту освіти. Він 

виступав за енциклопедичність, посильність, доцільність змісту навчання, пропонував 

концентричний спосіб розміщення навчального матеріалу. Виступаючи за єдність і 

наступність усіх типів шкіл. 

5. Шкільна освіта повинна бути універсальною: “У школах потрібно вчити 

всіх усьому... Але не вимагати знання всіх наук і мистецтв, адже це безглуздо і за 

малою тривалістю нашого життя неможливо, а прагнути навчити розпізнавати основи, 



властивості і цілі всього найважливішого, що існує і розвивається, щоб у цьому світі не 

зустріти нічого, про що б вони (учні) не могли скласти бодай скромного судження“. 

6. В дидактичному вченні Коменського одне з найважливіших місць займає 

питання про загальні принципи навчання. Він не тільки вказав на необхідність 

керуватися ними в навчанні, але і розкрив сутність таких принципів навчання, як 

наочності; свідомості і активності в навчанні; систематичності і послідовності; 

вправ і міцного засвоєння знань і навичок; посильності навчання. 

Дидактичні положення Коменський ґрунтує, передусім, на сенсуалістичній 

основі, тому найголовнішим принципом вважає принцип наочності. Він першим у світі 

теоретично обґрунтував і детально розкрив цей принцип, хоч на емпіричному рівні 

його застосовували й інші педагоги. “Початок пізнання завжди випливає з відчуттів, 

тому навчання починати не із словесного тлумачення про речі, а з реального 

спостереження за ними“. 

З цього принципу виводить “Золоте правило дидактики“: “Нехай буде 

золотим правилом для тих, хто навчає: все, що тільки можна, надавати для 

сприймання чуттями: видиме – зором, чутне – слухом, запахи – нюхом, доступне 

смакові – смаком, доступне дотикові – дотиком. Якщо якісь предмети можна 

сприйняти одразу кількома чуттями, нехай вони зразу ж і відчуваються кількома 

чуттями“. 

Висновок 

На його думку, для кожного вчителя у навчанні має бути правило: щоб учні все, 

що тільки можна, сприймали органами чуття. 

У процесі навчання, крім використання самих предметів, Коменський 

рекомендував користуватись картинами, копіями, муляжами, моделями тощо. 

7. Принцип свідомості і активності навчання. Коменський вважав 

основною умовою успішного навчання розуміння сутності предметів і явищ: «Нічого 

не слід примушувати виучувати напам´ять, крім того, що добре зрозуміле розумом»... 

8. Принцип послідовності і систематичності. Послідовність і 

систематичність в першу чергу торкаються таких питань: яким чином розподіляти 

матеріал, щоб не порушити логіку науки; з чого починати навчання і в якій 

послідовності будувати його; як встановити зв’язок між новим і вже вивченим 

матеріалом тощо. Принцип систематичності навчання. 

 “Усе повинно йти в нерозривній послідовності: щоб все сьогоднішнє 

закріплювало вчорашнє і прокладало шлях завтрашньому”. 

 “В навчанні йти від фактів до висновків; від прикладів до правил 

(індуктивний шлях); від легкого до важкого; від загального до часткового (дедуктивний 

шлях )”. 

 “Знання необхідно зводити до певної системи, для цього необхідно 

домагатися, щоб учні усвідомлювали зв’язки між явищами (термінологія сучасної 

дидактики: вчити дітей встановлювати причино – наслідкові зв’язки, для цього діти 

повинні відповідати на питання – Чому? )”. 

9. Принцип вправ і міцності засвоєння знань. Показником повноцінності 

знань і навичок є не лише ступінь їх усвідомлення, але й те, наскільки глибоко, 

ґрунтовно і Міцно засвоїли учні ці знання і навички. Цьому важливому завданню 

навчання і виховання спеціально служать вправи і повторення, що проводяться 

систематично. 

Принцип міцності знань. 

“ Треба закладати міцний фундамент”. Необхідно : 

 не поспішати пояснювати, розставляти акценти (сучасна точка зору: 

навчати необхідно швидкими темпами ); 

 ясно, чітко викладати; 



 збуджувати і розвивати пізнавальну активність (викликати потребу у 

пізнанні); 

 розкривати причино – наслідкові зв’язки; 

 повторювати; 

 виконувати вправи. 

10. питання про методи навчання. 3 точки зору успішності навчання 

Коменський надає особливого значення використанню таких методів, які забезпечують 

свідоме, легке, ґрунтовне засвоєння матеріалу, що вивчається. 

11. Про самостійну роботу учня і про виконання необхідних записів. Він 

радить, щоб учні переписували в свої щоденники, пам’ятні зошити чи збірники те, що 

вони чують чи читають в книгах. 

12. На особливу увагу в теорії навчання Коменського заслуговує його 

вимога того, щоб в процесі навчання була врахована обдарованість учня і щоб метод 

навчання повністю відповідав завданню розвитку цієї обдарованості в потрібному 

напрямку. 

ВИСНОВОК: 

Отже, Коменський вимагав від вчителя розвивати пізнавальні інтереси у дітей. 

(Сучасна дидактика: пізнавальний інтерес – це основний мотив навчання, мотив – це 

внутрішній збудник ). 

Необхідно: 

1) розкривати користь знань; 

2) чіткість, ясність викладу вчителя; 

3) наочність; 

4) заохочувати дитячу спостережливість; 

5) схвалення з боку вчителя ( гуманність ); 

6) привабливість шкільної обстановки; Принцип посильності: 

 розташовувати матеріал за ступенями віку; 

 пропонувати дітям лише те, що їм доступне; 

 “іти від легкого до важкого”; 

 “від загального до часткового” – ( дедуктивний шлях ); 

 “від одиничного до загального” – (індуктивний шлях ); 

 “від близького до далекого”. 

Напрямки виховання, які визначив Коменський: 

1) моральне виховання; 

2) фізичне виховання; Всебічний 

3) розумове виховання; розвиток 

4) естетичне виховання; особистості. 

5) трудове виховання; + 

6) релігійне виховання ( додав Коменський ). 

Коменський шукав причини вад людського суспільства, одним із шляхів їх 

усунення вважав правильно організоване виховання. Вважав, що освіта – це 

фундамент моральності людини. 

“ Аморальні і порочні ті, хто не отримав освіти”. 

Зміст виховання: 

( Що виховувати ? ) 

1) виховувати мудрість; 

2) поміркованість, раціональність; 

3) мужність; 

4) витривалість; 

5) чесність; 



6) справедливість; 

та інші (всього є 181 моральних якостей). 

Засоби виховання: 

- приклади; 

- настанови; 

- бесіди; 

- правила життя. 

Основне у вихованні – виховувати звички моральної поведінки. Сучасна наука: 

щоб виховати людину необхідно : формувати свідомість; викликати, розвивати 

почуття, формувати моральну поведінку, адекватну свідомість : 

Свідомість --- Почуття --- Поведінку 
Звички стосуються поведінки, звички – це не когнітивний рівень (рівень 

свідомості ), а емотивний рівень ( рівень підсвідомості ). Звички – це автоматизовані 

дії, які сформувалися у результаті багаторазового повторення одних і тих же дій. 

Виступав Коменський також проти тілесних покарань, але допускав суворі покарання 

(“грім і блискавку”) за проявлення безбожжя. 

Роль вчителя і вимоги до нього. 

“Посада вчителя настільки прекрасна, як ніяка інша під сонцем”. 

Вчитель повинен бути : 

Гуманним (“живим зразком доброчинності“) освіченим, 

працьовитим, наполегливим, любити свою справу, дітей і тому подібне. 

Вчитель на думку Коменського повинен бути релігійним.  

 

ЛЕКЦІЯ 12(2) 

Тема: Видатний вітчизняний педагог К.Д.Ушинський (1824-1870 рр) 

 

План 

1. Загальна характеристика освіти в Україні у XIX столітті. 

2. Життя, педагогічна діяльність та світогляд К.Д.Ушинського (2 березня 1824 

р – 22 грудня 1970 (3 січня 1871 р). 

3. Теоретичне обґрунтування педагогіки 

4. Педагогічні погляди К.Д.Ушинського: 

а) теоретичне обґрунтування педагогіки; б) Принцип народності виховання; 

в) дидактичні погляди; 

4. Вимоги до вчителя і його підготовки 

 

Література: 

1. Грищенко М. М. Ушинський К. Д. (до 150-ти річчя з дня народження). – К., 

1984. 

2. Дроб’язко П. І. Українська національна школа: витоки і сучасність. – К., 

1997. 

3. Каптерев П. Ф. История русской педагогики//Педагогика., 1996. – № 2. 

4. Ушинский К. Д. Вибрані педагогічні твори в 2-х томах. – К., 1983. 

 

Статті законспектувати: 

1. «Рідне слово» 

2. «Про народність у громадському вихованні». 

3. «Праця у її психологічному і виховному значенні». 

4. «Про користь педагогічної літератури». 

5. «Проект учительської семінарії» 

 



Конспект лекційного змісту 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТИ В УКРАЇНІ у XIX ст. 

Огляд стану освіти на початку XIX століття: 

На початку XIX століття зникли традиційні школи. 

 Ріст кріпацтва спричинив зникнення сільських шкіл. 

 Російський уряд намагався заводити свої урядові школи з одноманітною 

організацією, однаковими програмами та вимогами в напрямі русифікації українців. Та 

його заходи не мали особливого успіху. 

 царські урядовці прийняли Статут Університету і Статут 

навч.закладів підвідомчих ун-м (1804 р.) 

Статут навчальних закладів передбачав, що державна система освіти має 

будуватись "відповідно до обов’язків і користі кожного стану". Основними типами 

навчальних закладів були визначені: 

 церковнопарафіяльні школи (1 рік навчання) - навчалися читати, писати, 

виконувати математичні дії, обов’язковим було вивчення Закону Божого. На утримання 

цих шкіл уряд коштів не виділяв. Тому в 1820-х роках у деяких місцевостях, як, 

наприклад, Київщині, виникають ланкастерські школи. При наявності від 60 до 120 

учнів і одного вчителя доводилось вдаватись до системи взаємного навчання. 

 повітові (2 роки навчання) (діти міщан) - арифметика, геометрія, загальна 

фізика, технологія, природнича історія, географія, російська, польська, німецька, фран- 

цузька мови, креслення, малювання, катехізис. Діти отримували необхідні знання 

відповідно до їх стану та рівня промисловості, а також такі, які б дали їм змогу 

навчатись у гімназіях. 

 гімназії (4 роки навчання), ліцеї, університети (вчилися діти 

дворянські); 

поряд з ними існували духовні семінарії та духовні училища (діти духовенства); 

 Існували ще так звані приходські (початкові) школи, призначені для 

елементарної освіти селянства. Виникали вони поволі та в обмеженій кількості. 

Два навчальних округи – Харківський і Віденський. 

Тобто, відзначається виразний "становий" характер освіти. 

Випускники гімназій могли продовжити навчання в університетах, які 

включали такі факультети: морально-політичний, фізико-математичний, медичний, 

філологічний, юридичний тощо. 

17 січня 1805 року було відкрито університет у Харкові, який складався з 4-х 

факультетів. У 1811 р. зі складу університету виділився педагогічний інститут, що став 

своєрідною базою для підготовки кадрів викладачів, перш за все, для самого універси- 

тету, а згодом - кузнею учительських кадрів для України. 

19 СТОЛ. НЕ ВИРІШИЛО УСІХ ОСВІТНІХ ПРОБЛЕМ В Україні. 

Укр..народ 

перебуваючи у складі Російської та Австро-Угорської імперій, не мав 

національної школи. Уряди цих держав робили усе, аьи викорінити зі школи 

укр..культуру, рідну мову. Це робилося цілеспрямовано і послідовно. 

 

Огляд стану освіти у др.пол 19 ст.: 

Освітня політика російського самодержавства (Акції, спрямовані проти 

укр. школи) 

Дата Зміст політики 

1847 Переслідування укр..мови та літ-ри 

1862 Закрито укр..недільні школи 



1863 Заборона друкувати шкільні підручники, науково-популярні та 

релігійні видання укр..мовою (Циркуляр міністра внутр.справ Валуєва) 

1864 Статут про початкову школу – навчання лише рос.мовою. 

1876 Емський  указ  Олександра  ІІ  –  заборона  друкувати   

укр..мовою  усі 

оригінальні   твори   та   перекладати   (за винятком  

істор.документів); 

 заборона сценічних вистав, читання лекцій, ввезення 

ззакордону укр..видань 

1881 Заборона викладати укр..мовою у народних школах і 

виголошувати 

церковні проповіді 

1884 Закриваються усі укр..театри 

1895 Головне управління у справах друку заборонило видавати 

укр..мовою 

книги для дитячого читання. 

1908 Указом сенату Росії переслідувань зазнає вся укр..культура і 

наука як 

“шкідлива для безпеки Рос.імперії” 

1914 Указ Миколи ІІ про скасування укр..преси 

 

Отже: провідною тенденцією освітньої політики царату в Україні _ 

знищення нац.культури, що призвело до загострення боротьби за національну 

школу, появі громадівського руху, виникненню таємних товариств, та перших 

приватних навч.закладів. 

 

60-ті роки XIX століття характеризуються новими явищами в історії школи та 

педагогічної думки в Україні: 

1. Скасування кріпосного права; 

2. розвиток капіталізму; 

3. загострення соціальних суперечностей; 

4. зростання селянських заворушень; 

5. революційно-демократичний рух 

Усе це об’єктивно сприяло розвитку шкільної освіти. 

У  60-х   роках   XIX   ст.   передові   педагоги   (М. Грушевський,   І. Франко,  Л. 

Українка,      С. Русова,      І. Стешенко,      М. Коцюбинський,      П. Грабовський, С. 

Васильченко, Т. Лубенець) України виступили проти станової школи з її муштрою і 

відривом від життя, теорії від практики. приділялося більше уваги: 

 Вимогам реформи початкової, середньої і вищої школи; 

 розвиткові жіночої освіти; 

 боротьбі за українську національну школу; 

 запровадженню ефективніших методів навчання. 

Цей період характеризується бурхливим розвитком педагогічної преси, 

появою цілого ряду педагогічних журналів і газет. 

На сторінках педагогічних журналів висвітлювались питання: 

 що стосувалися реформи шкільної освіти, 

 психології, 

 педагогіки, 

 дидактики, 



 методики викладання окремих дисциплін та ін. 

Суспільно-педагогічний рух 60-х років був неоднорідним. Педагоги, що 

належали до різних напрямків, трактували питання з погляду своїх класових позицій. 

 

Педагогічна думка середини та кінця XIX ст. (представлена відомими діячами 

громадсько-педагогічної думки) 

буржуазно- 

ліберальннй 

напрямок 

буржуазно- 

демократичний 

напрямок 

революційно- 

демократичний 

напрямок 

національний 

напрямок 

М.І.Пироговим, 

Л.М.Толстим, 

М.О.Корфом та ін. 

К.Д.Ушинськпм, 

В.І.Водовозовим, 

М.Ф.Бунаковим 

М.Г.Чернишевським, 

В.Г.Бєлінським, 

Д.І.Писаревим 

О.В.Духновичем, 

П.О.Кулішем, 

Л.Ф.Головацьким 

та ін.). 

 

ПРОВІДНІ ІДЕЇ ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО РУХУ 50-60-х р 19ст. 

1. Перетворення в сфері освіти, які б сприяли приведенню школи у 

відповідність із потребами суспільного розвитку: створення масової народної школи, 

зокрема й для жінок. 

2. Створення педагогічних, просвітницьких та наукових товариств. 

3. Розвиток педагогічної публіцистики і педагогічних журналів. 

4. Відкриття громадських та приватних шкіл різних типів. 

5. Участь представників руху у здійсненні реформ освіти, у становленні 

зем- ського освітнього руху. 

6. Сприяння народній освіті шляхом розвитку книговидавничої справи та 

"ходіння в народ". 

 

2. Костянтин Дмитрович Ушинський народився 2 березня 1824 р. у м.Тулі. в 

сім’ї дрібнопомісного дворянина. Його батько – Дмитро Григорович – багато років 

перебував на військовій службі, ветеран Вітчизняної війни 1812 р., за станом здоров’я в 

чині підполковника пішов у відставку й працював службовцем у різних установах. 

Мати Любов Степанівна за походженням українка з родини відомого укр..письменника 

Василя Васильовича Капниста. Саме вона прищепила синові любов до України, вона 

керувала початковим навчанням сина, ввела його у світ українства. Дитячі й ранні 

юнацькі роки – у маєтку батька, в урочищі Покровидна поблизу Новгород-Сіверського 

Чернігівської губернії. Гімназію закінчив у місті Новгород-Сіверському. На 

формування особистості майбутнього вченого великий вплив мала російська 

словесність до якої його долучав тодішній директор Ф.І.Тимківський (майбутній 

професор і ректор Харківського університету). 

У 1840 році він вступає до Московського університету па юридичний факультет. 

У 1844 році, 21-річним юнаком, Ушинський блискуче закінчує університет і отримує 

запрошення посісти місце професора у Демидівському ліцеї м..Ярославля. Проте перед 

тим, як приступити до виконання своїх професорських обов’язків, К.Ушинський ще два 

роки провів у Московському університеті, готуючись до магістерського екзамену. 

У 1846-1849 рр. К.Ушинський працює в Ярославському юридичному ліцеї 

професором камеральних наук; звільнений за демократичний напрям лекцій. 

20 січня 1849 рр. К.Ушинський визначає собі «рецепт» власної поведінки: 

1. Зберігати спокій 

2. Бути прямим у словах і діях 

3. Діяти обдумано 

4. Бути рішучим 



5. Не випинати своєї особи 

6. Доцільно витрачати час 

7. Доцільно витрачати гроші 

8. Щовечора сумлінно здавати справу в своїх ділах 

9. Ніколи не хвалитися 

Тривалий час працював у Міністерстві внутрішніх справ – робота не 

задовольняла його ні морально, ні матеріально. 

Влітку 1851 р. перебуваючи у службовому відрядження на Чернігівщині він 

одружився з подругою свого дитинства Надією Семенівною Дорошенко (донька 

укр..дворянина, належав хутір Богданка в Глухівському повіті Чернігівської губернії) 

У 1854 році К.Ушинський дістає посаду викладача російської мови та інспектора 

класів у Гатчинському сирітському інституті, де працював до січня 1859 р. Тут широко 

проявилися його організаторські і педагогічні здібності. 

У 1857-1858 рр. в "Журнале для воспипшнии К.Ушинський опублікував статті 

"Про користь педагогічної літератури", "Три елементи школи", "Про народність у 

суспільному вихованні", "Шкільнареформа в Північній Америці" ти ін. 

Наприкінці 1859р. – призначають на посаду інспектора Смольного інституту 

шляхетних дівчат. Ушинський перетворив його найпристойний навч.заклад, бо там 

панували мертвотна атмосфера і зашкарублість. Він запропонував новий навч.план, 

додатковий дворічний пед.клас. одночасно продовжував активну літературну і 

громадську роботу, працював редактором "Журнала Министерства народного 

просвещения", в якому в 1860-1862 рр. опублікував статті: "Праця в її психічному і 

виховному значенні", "Недільні школи", "Питання про народні школи", "Рідне слово, 

"Проект учительської семінарії". 

Працюючи у Гатчині і Смольному інституті, а також перебуваючи за кордоном, 

він часто приїздить на Україну до своєї сім’ї, яка проживала на хуторі Богданівка (його 

сім’я: дружина, сини Володимир, Костя, Павло і доньки Віра, Надія). 

Зміни, які він вніс у навчально-виховний процес Смольного інституту, привели 

до ускладнення його стосунків з керівництвом (доноси в царський двір начальниці та її 

помічників – звинувачували у вільнодумстві, зажадали пояснень. Він, майже не 

встаючи, дві доби писав відповідь, а коли закінчив її, кров полилася у нього горлом, і 

наступного дня він звівся з постелі посивілим.). Незабаром його увільнили від 

керівництва журналом а в березні 1862 році К.Ушинський змушений був залишити 

роботу в Смольному інституті. Побоюючись громадського суду за погане ставлення до 

К.Ушинського, Міністерство освіти відрядило його на 5 років за кордон у відрядження з 

метою його лікування, та для вивчення досвіду жіночої освіти. 

У 1861 та 1864 він написав і видав чудові підручники для початкового навчання 

дітей в елементарних школах та сім’ях "Дитячий світ" (1861) і "Рідне слово" (1864), а 

також хрестоматію і методичні посібники до них. 

Вивчав стан початкової освіти у Швейцарії (книга «Рідне слово»), підготував до 

друку 2 томи праці « Людина як предмет виховання». 

У середині 1867 року Ушинський повертається на Батьківщину, жив на Україні 

зі своєю сім’єю. 

Влітку 1870 року поїхав лікуватися до Криму, у вересні повернувся додому, а 

вдома його чекала звістка, що його старший син Павло (18 років) поїхав з друзями на 

полювання і сам себе поранив і помер. Після цього з родиною переїздить до Києва 

У жовтні 1870р. знову їде на лікування до Криму, по дорозі застуджується на 

запалення легенів і помирає в Одесі в готелі Північний. Помер за робочим столом о 

другій годині ночі 3 січня 1871 р. Правлячи рукопис Педагогічної антропології. 

Прожив 47 років. Похований в Києві на території Видубицького монастиря. 

Світогляд 

Стояв на позиції європейського просвітницького руху: 



«Рушійна сила є розум» 

У своєму філософському розвитку Ушинський ішов від ідеалізму до 

матеріалізму, але цей шлях залишається незавершеним. 

У поглядах на природу, питаннях пізнання, психології дотримувався 

матеріалістичної позиції. В основі діяльності нервової системи – прояв різних рефлексів. 

У питаннях соціального розвитку стояв на ідеалістичних позиціях, тому, що вважав 

рушійною силою – розум, ідеї. 

На початку своєї педагогічної діяльності вважав релігію основою моралі і 

виховання, рекомендував ставити священиків завідуючими і вчителями народних шкіл, 

але в кінці свого життя чітко розрізнив науку і релігію. 

«Всяка фактична наука стоїть поза релігією, оскільки спирається на факти, а 

не на вірування». 

2. ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ К. Д. УШИНСЬКОГО:  

А) Теоретичне обґрунтування педагогіки 

У вирішенні даного питання Ушинський пішов значно далі, ніж будь-хто з 

європейських педагогів XIX ст. Тогочасна педагогіка скрізь перебувала, як 

зазначав Ушинський, у немовляцтві і не виходила за межі педагогічних правил та 

настанов. Але виховання має свої об’єктивні закони і педагогу необхідно знати ці 

закони. 

1. Обґрунтував причини недостатнього розвитку педагогічної науки в Росії 

 у недостатній увазі суспільства до проблем виховання 

 у вкрай незадовільному стані народної освіти у країні. 

Визначаючи предметом педагогіки людину, Ушинський відзначав також 

 недостатній рівень розвитку наук про людину, з яких педагогіка повинна 

черпати дані для розуміння процесів навчання і виховання. Більшість з цих наук самі 

перебували у зародковому стані. 

 бідність і беззмістовність педагогічної літератури в Росії. 

2. Ушинський вважав, що педагогіка може стати наукою: 

 якщо буде тісно пов’язана з життям, 

 виражати потреби суспільства; 

 спиратися на дані наук про людину. 

3. Обґрунтував педагогіку як науку: 

 яка, перш за все, вивчає закони і закономірності педагогічних явищ; 

 на їх основі виводить педагогічні правила. 

 Суть педагогіки як науки Ушинський розрізняє у "широкому смислі" – як 

синтез фактів наук про людину для пояснення педагогічних явищ; у "вузькому смислі" 

– як зібрання виховних правил або власне теорію виховання. 

 Джерелами теорії педагогіки називав весь комплекс "антропологічних 

наук", куди відносив анатомію, фізіологію і патологію людини, психологію, логіку, 

філософію, географію, політекономію, історію. Із зазначеного кола наук головне 

 значення надавав психології. Саме на її основі Ушинський обґрунтував 

педагогічну науку у своїй фундаментальній праці "Людина як предмет виховання". 

Педагогічна наука зіставляє факти наук про людину і на їх основі дає прямі вказівки 

щодо наслідків тих або інших педагогічних прийомів. 

 Тільки знання наукових основ педагогіки дає можливість творчо 

розв’язувати складні проблеми формування людини. "Якщо педагогіка хоче 

виховувати людину у всіх відношеннях, то вона повинна передусім узнати її також 

у всіх відношеннях." 

 Ушинський називає педагогіку найвищим мистецтвом. Крім знань вона 

передбачає й уміння застосовувати їх на практиці. Педагогіка не досліджує минулого 

чи теперішнього, а має на меті створення нового, чого ще не було. У цьому відношенні 



Вона задовольняє найвищу із потреб людини – удосконалення людської природи: 

"Вихователь – є художник, вихованець – художній твір; школа – майстерня, де з 

грубого куска мармуру виникає подібність божества". 

У контексті цієї проблеми Ушинський обґрунтовує питання про 

взаємовідношення педагогічної теорії і практики. Вказуючи на необхідність 

педагогічних знань для педагога, він з гіркотою констатує розрив теорії і практики 

виховання. Він не терпів у педагогіці беззмістовних кабінетних теорій, так само 

ставився до вузького практицизму. Виховання, яке не спирається на педагогічну 

теорію, порівнює з пустоцвітом, із знахарством у медицині. "Ми не називаємо 

медиком того, хто лікує за допомогою лікувальників, де зібрано рецепти і медичні 

поради, так точно ми не можемо назвати педагогом того, хто вивчив лише 

педагогічні правила і настанови." 

Найважливішим джерелом педагогічних знань Ушинський називав педагогічну 

літературу, яка потрібна як для вчителів, так і для батьків. 

 

Б) Принцип народності виховання 

Ця ідея є центральною у педагогічній системі Ушинського. Вона характерна 

також для поглядів таких видатних українських педагогів як О.Духнович з Закарпаття, 

Ю.Федькович з Буковини та ін. Але цю проблему на дійсно науковій основі вперше 

 розробив Ушинський. 

Термін "народність" Ушинський пояснює як своєрідність кожного народу, 

яка зумовлена його історичним розвитком, географічними, економічними, 

політичними та іншими умовами його життя. 

Народність – це національна самобутність народу і коріниться вона, на 

думку видатного педагога, перш за все, у характері народу. 

1. Ушинський виступив проти намагань російського уряду провести шкільні 

реформи шляхом запозичення якоїсь іноземної системи виховання. Він вважав, що 

громадське виховання є продуктом довготривалого історичного розвитку нації, його 

неможливо придумати у кабінеті або запозичити в інших народів. Мета виховання, на 

його думку, визначається особливою ідеєю про людину, властивою для кожного 

народу: "Кожний народ має свій особливий ідеал людини і вимагає від свого виховання 

відтворення цього ідеалу в окремих особистостях." 

У кожного народу своя особлива система виховання, і як не можна жити за 

зразком іншого народу, так само не можна виховуватись за чужою запозиченою 

педагогічною системою. 

 2. У методологічному плані принцип народності виховання виступає як корінна 

закономірність розвитку системи освіти і виховання у будь-якій країні. Ця система 

повинна будуватись у повній відповідності з особливостями і потребами своєї країни. 

За умови дотримання даного принципу виховання здійснюється в дусі 

народних звичаїв, традицій, рис національного характеру і психології свого народу. 

3. Складовою частиною ідеї народності в Ушинського стояло питання про 

жіночу освіту, без чого він не уявляв суспільної системи виховання. 

4. Не заперечував використання педагогічного досвіду інших народів, але 

вимагав, щоб його засвоєння було критичним. Вказуючи на недопустимість 

механічного перенесення виховних систем з однієї країни в іншу, він говорив про 

доцільність використання кращих елементів виховного досвіду народів, але 

повністю побудувати виховання у своїй країні на цих елементах також 

неможливо. 

5. Найважливішою ознакою і найкращим виразником народності 

Ушинський 

називає рідну мову. У статті "Рідне слово" розкрив роль мови у житті народу. У 

ній сконцентровано весь історичний досвід народу, його культура: "Поки жива мова 



народна в устах народу, до того часу живий і народ".Рідна мова повинна займати 

центральне місце у вихованні людини. Він критикував політику російського царизму в 

українських школах і наголошував, що навчання у них повинно відбуватися рідною 

мовою. 

В) Дидактичні погляди 

Ряд сформульованих Ушинським дидактичних положень лежать в основі 

сучасної вітчизняної педагогіки. 

1. Подолав розбіжності між матеріальною і формальною концепціями 

про найбільш доцільний характер освіти. Згідно теорії матеріальної освіти функція 

навчання полягає, передусім, у засвоєнні учнями фактичного матеріалу; згідно теорії 

формальної освіти – у розвитку розумових сил учнів (їх мислення, пам’яті, уваги тощо). 

Ушинський науково обґрунтував положення про органічну єдність оволодіння 

знаннями і розумового розвитку школярів у процесі навчання. 

2. У тісному зв’язку з першою проблемою Ушинський розв’язував питання 

про функції навчання. Перед навчанням ставив три основні завдання: освітнє, 

виховне і розвиваюче, які завжди повинні виступати в єдності. 

3. Ушинський по-новаторському підійшов до розробки дидактичних 

принципів. У його творах знайшли обґрунтування такі принципи навчання: наочності, 

свідомості й активності, послідовності й систематичності, міцності знань, 

зв’язку навчання з життям, емоційності, поєднання інтересу й відповідальності. У 

процесі навчання всі принципи не виступають самостійно, а органічно 

переплітаються і обумовлюють один одного. 

а) першим науково обґрунтував принцип наочності навчання. Він пов’язав 

його не лише з зоровими відчуттями, як це було у попередників, а дав 

психологічний аналіз, вказавши, що наочне навчання випливає з особливостей 

мислення школярів: "Дитина мислить формами, фарбами, звуками, відчуттями 

взагалі..." і не можна примусити її мислити інакше. Тому навчання повинно будуватися 

на живому спогляданні, на конкретних образах, за формулою: від конкретного до 

абстрактного. Вказує на тісне поєднання наочності і слова (читання, розповіді, бесіди 

тощо). 

б) По-новому пояснив принцип свідомості й активності навчання. 

Неможливе активне навчання, що не супроводжується розумінням. На його думку, і 

свідомість, і активність невіддільні: активність є формою, у якій здійснюється свідоме 

навчання. Він вказував, що знати напам’ять – ще не означає знати. Критерій якості 

знань – ступінь їх розуміння учнями. Умови реалізації цього принципу: навчання 

рідною мовою, зв’язок навчання з розвитком мислення, доступність матеріалу, чітке 

формування основних положень і ін. 

в) Принцип послідовності і систематичності розумів у тому, що навчання 

треба будувати так, щоб воно у певній послідовності виробляло в учнів єдину систему 

знань і навичок. Для реалізації принципу Ушинський радить вчити дітей порівнювати, 

класифікувати предмети. У своїх підручниках значне місце відводив відповідним 

вправам. 

г) Принцип міцності засвоєння знань, як вважав Ушинський, реалізується, 

передусім, через повторення і вправи. Учитель, який не буде дотримуватись цього 

правила нагадуватиме візника, який мчить від станції до станції і не оглядаючись 

розгублює все, що везе. 

д) Новим звучить в Ушинського принцип поєднання інтересу й 

відповідальності у навчанні. Вимагає, щоб навчання мало серйозний характер: 

"Навчати граючись можна тільки дітей до семирічного віку." З перших днів треба 

виховувати у дітей ставлення до навчання як до серйозної праці. 

4. Якість навчального матеріалу, на думку Ушинського, залежить, 

передусім, від 



методів, які використовує вчитель. 

Він надавав важливого значення методам: 

 усного викладу (розповідь – переконливість думок, жива і образна мова 

вчителя; бесіду – не призначена для передавання нового матеріалу, як це помилково 

вважали, а "для кращого засвоєння вже поясненого", 

 лабораторно-практичним роботам, 

 письмовим і усним вправам, 

 роботі з книгою. 

5. Ушинський був прихильником класно-урочної системи навчання і 

багато зробив для її вдосконалення. Новим було його вчення про структуру та типи 

уроків. З урахуванням дидактичної мети він виділив такі типи уроків: 

 змішаний урок (містить повторення пройденого і пояснення нового); 

 урок усних і практичних вправ (повторення і закріплення матеріалу); 

 урок письмових вправ (розвиток навичок писемної мови); 

 урок оцінки знань; 

 урок повідомлення нових знань. 

Структуру уроку виводив із загальних ступенів навчання і пізнання. Таких 

ступенів Ушинський встановив три: чуттєве сприймання; мислительна переробка; 

закріплення у пам’яті і звичках. На основі цього виділив три послідовно пов’язані між 

собою структурні частини уроку: 

а. Здійснення свідомого переходу від пройденого до нового і створення в учнів 

цілеспрямованості на інтенсивне сприймання матеріалу; 

б. Розв’язання основного завдання уроку; 

в. Підведення підсумків та закріплення набутих знань і умінь. 

6. У системі дидактичних поглядів Ушинського важливе місце займає 

проблема підручника. Вони повинні відповідати виховним, освітнім і розвиваючим 

цілям навчання, основним дидактичним принципам і правилам. Цим вимогам 

повністю відповідають написані Ушинським підручники "Дитячий світ" і "Рідне 

слово". 

4. ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ І ЙОГО ПІДГОТОВКИ 

Особа вчителя, на думку Ушинського, означає все у справі виховання, тому він 

повинен бути всебічно підготовленим до вчительської роботи. 

 народним учителем може бути лише людина, яка близька до народу, тісно 

пов’язана з ним, знає народну мову, живе народними інтересами. 

 Учитель повинен бути високоосвіченою людиною з енциклопедичними 

знаннями, 

 любити свою професію, 

 бути завжди зацікавленим в удосконаленні своєї майстерності, 

 володіти педагогічним тактом. 

 чітко уявляти мету педагогічної діяльності, 

 мати високу практичну підготовку, 

 володіти методикою навчання і виховання, 

 уміти викладати свої знання визначено і точно, бути не тільки хорошим 

викладачем, але й не менш умілим вихователем. 

 учитель повинен бути психологом, знати психологію дитини, вивчати і 

добре знати свого вихованця, 

 обізнаність з науковими основами педагогіки і побудова своєї діяльності на 

передових досягненнях педагогічної теорії. 

 знати життя і побут тих дітей, яких буде вчити. 



 повинен мати звичку до простого, скромного, діяльного і чесного життя; 

Ушинський був незадоволений системою підготовки народних учителів у Росії. 

У статті "Проект учительської семінарії": 

 розробив систему підготовки майбутніх учителів для сільських 

народних шкіл. 

 висловлював пропозиції щодо створення в університетах педагогічних 

факультетів, де б готували викладачів педагогіки та вчителів для середніх шкіл. 

 Для підвищення кваліфікації народних вчителів Ушинський пропонував 

організовувати при семінаріях вищі педагогічні курси, щорічні лекції з педагогіки і 

психології, він позитивно ставився до проведення вчительських з’їздів, зборів, нарад. 

 розробив проект учительської семінарії, куди радив приймати лише тих, у 

кому можна передбачити хороших учителів. Попередній відбір семінаристів 

відбувається через навчання протягом кількох років у підготовчій учительській школі з 

наступним складанням іспиту. 

 вважав, що народний учитель повинен досконало володіти письмом, 

уміти малювати, креслити, виразно читати і обов’язково співати. Крім загальних і 

спеціальних предметів семінаристи повинні прослухати курс природничих наук, 

короткі курси сільського господарства і практичної загальнодоступної медицини. 

Народний учитель повинен уміти порадою і ділом подати потрібну агрономічну і 

медичну допомогу селянам. 

По суті Ушинський запропонував ідею введення посади класного керівника 

(запровадити інститут класних ординаріїв, тобто таких старших учителів класу, які, 

викладаючи у своєму класі якнайбільше уроків, разом з тим стежили б за викладанням 

всіх інших предметів у класі, а також за успіхами учнів цього класу.) 

ЛЕКЦІЯ 13 

Тема: Школа і педагогічна думка на Україні в 20 – 30 – ті роки ХХ століття. 

Педагогічна теорія та практика А.С. Макаренка. 

Мета: 

Навчальна: з’ясувати особливості розвитку системи освіти в Україні у ХХ 

століттіі; ознайомитися з біографією та педагогічними поглядами А.С.Макаренка та 

усвідомити його внесок у розвиток освіти на Україні в даний період. 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План 

1. Система народної освіти на Україні в 20 –30 – ті роки. 

2. Уніфікація школи. Введення єдиної системи народної освіти в Радянському 

союзі. 

3. Основні віхи життя і педагогічної діяльності А.С. Макаренка. 

 

Література : 

1. Антология педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1989. 

2. Енциклопедія українознавства, т.1, Львів, 1993. 

3. Сухомлинский В.А.ст. «Идти вперед“//“Народное образование», 1989. – № 8. 

 

Конспект лекційного змісту 

1. СИСТЕМА НАРОДНОЇ ОСВІТИ НА УКРАЇНІ В 20 –30 – ТІ РОКИ.  
З грудня 1919 р. в Україні остаточно закріпилася радянська влада: 

 не мали чіткої освітньої політики; 

 прагнули ліквідувати стару систему освіти; 



 відокремлення школи від церкви; 

 формування нового апарату управління освітою; 

 втягнення у революцію і привернення на свою сторону широких мас 

учительства тощо. 

3 1919 року в Україні керівництво системою освіти прийняв на себе Народний 

Комісаріат Освіти. Беручи за основу "Положення про єдину трудову школу", що 

діяло в Радянській Росії, вони прийняли у травні 1919 р. "Положення про єдину 

трудову школу УРСР". "Положення" передбачало: 

 запровадження безплатного і спільного навчання дітей обох статей з 8-ми 

років, і запровадження двоступеневої системи освіти (з 8 до 13 років та з 14 до 17); 

 загальноосвітній і політехнічний характер навчання, 

 заборону релігійного виховання, 

 ведення в основу роботи школи продуктивної праці дітей. 

 заперечувалися перевідні і випускні екзамени, 

 не допускалися домашні завдання учням, 

 поділ на класи замінювався поділом на групи за рівнем підготовленості 

дітей до певних видів занять, 

 ліквідовувалася 5-бальна система оцінювання знань. 

 запровадження єдиної трудової політехнічної школи і пропаганда 

трудового характеру навчання і виховання; 

 формування соціально-педагогічного напрямку досліджень

 науковців та вчительства (за підтримки Г.Гринька, Я.Ряппо); 

 перетворення першого ступеня в дитячий будинок, а другого – в 

політехнічну школу із залученням до певного виду професійної діяльності. 

Таким чином. Народний Комісаріат Освіти запропонував свій шлях 

розбудови шкільництва для найширших мас населення України. При цьому кожна з 

національних меншин, що населяли Україну, також могла заснувати свої навчальні 

заклади з викладанням рідною мовою. Початок 20-х років став періодом створення 

німецьких, польських, чеських, єврейських шкіл в Україні. 

У березні 1920 р. було затверджено українську радянську систему освіти, яка 

діяла з різними доповненнями десять наступних років. В основу даної системи було 

покладено соціальне виховання, а робота всіх освітніх і виховних закладів 

будувалася за трудовим принципом (на базі продуктивної праці для виявлення 

професійних нахилів дітей) і за своїми завданнями та змістом утворювала єдину 

систему професійної освіти. Її автор тодішній Нарком освіти Г. Гринько виходив з 

важливих потреб українського народу: 

 необхідність підготовки кваліфікованих робітників для потреб відбудови 

господарства; 

 необхідність організації захисту дітей і турботи про них через велику 

кількість сиріт і напівсиріт, які з’явилися у результаті революції та війни (~ 1 млн. або 

1/8 всіх дітей). 

Схема шкільної освіти за проектом Г. Гринька була такою: 

 дошкільні заклади соціального виховання (дитячий садок, дитячий 

будинок, комуна, колонія) для дітей від 4 до 8 років; 

 єдина трудова школа для дітей від 8 до 15 років (I концентр 4-річний – з 8 

до 12 років, II концентр 3-річний – з 12 до 15 років); 

 професійні школи (для молоді віком 15-18 років); 

 вищі навчальні заклади (технікум, інститут, академія). 



Тяжка економічна ситуація, що склалася в результаті 1–ої світової та 

громадянської воєн : промисловість і господарство зруйновані; масова дитяча 

безпритульність. 

На початку 20-х років в Україні було близько мільйона безпритульних, дітей-

сиріт. 

29 липня 1920 р. було створено Раду захисту дітей. Завдяки плідній діяльності 

вже в 1920 р. було відкрито 550 дитячих будинків на 45 тисяч місць, організовували 

безплатні дитячі їдальні та молочні кухні. 3 ініціативи Ради створили спеціальну 

групу з представників комсомолу та жіночих робітничих організацій. Вона займалася 

обстеженням реквізованих поміщицьких маєтшв, які передавали Наркомосу для 

створення дитячих будинків, санаторіїв, лісових шкіл. Тільки восени 1920 р. Рада за- 

хисту дітей організувала переселения 10 тисяч безпритульних дітей з розорених 

районів Донбасу в південні губернії, для них було відкрито дитячі будинки. 

Для безпритульних не лише відкривали дитячі будинки, садки, ясла, а й 

організовували притулки-інтернати, трудові колони-комуни. Одну з таких трудових 

колонії – ім. О.М. Горького – за дорученням Полтавського губернського відділу освіти 

очолив у 1920 р. А.С. Макаренко. 

У липні 1920 р. Наркомос УРСР видав "Декларацію про соціальне виховання 

дітей". У ній визначалися основні принципи політики Радянської України у галузі 

освіти і виховання підростаючого покоління: 

 "Декларація" вказувала на необхідність виховання дітей в дусі комунізму, 

трудового виховання; 

 поєднання навчання і виховання у єдиному процесі. 

 Окремі питання у документі трактувалися з позицій теорії "відмирання 

школи", замість шкіл рекомендувалися дитячі будинки та дитячі комуни; 

 основним підручником проголошувалося життя; 

 недооцінювалася роль сім’ї у вихованні дітей (виходили з помилкової думки 

про неминуче відмирання сім’ї в умовах соціалізму), а саме соціальне виховання 

розглядалося як засіб руйнування сім’ї і усунення її від виховання дітей. 

Було відкрито заклади соціального виховання дітей: 

 майданчики різних шкіл (в літній період організовували побут дітей); 

 школи – клуби неповного дня: навчати, виховувати, організовувати побут; 

 денні дитячі будинки, або школи повного дня; 

 дитячі будинки – для дітей – сиріт, напівсиріт – повне утримання дітей; 

 дитячі містечка: дитячі будинки об’єднувалися і утворювалися дитячі 

містечка; 

 установи охорони дитинства – колектори, розподільники,

 приймальники (вилучення та розподіл безпритульних дітей ); 

Ці заклади повинні були забезпечувати навчання і виховання, а найголовніше – 

порятунок дітей від 7 до 15 років. 

Після закінчення закладів соціального виховання діти йшли набувати фаху до 

професійних шкіл: 

 школи робітничої молоді (фабрично – заводського учнівства); 

 індустріальні профшколи. 

На селі: початкова школа (4 роки), до неї планувалося додати школу селянської 

 молоді (3 роки). 

З 1922 року – технікуми – вищі навчальні заклади : агрономів, інженерів 

вузького фаху, майстрів. 

Радянська влада ліквідувала університети, вважаючи їх розсадником 

буржуазної ідеології. 



Відновилися інститути різних профілів: сільськогосподарські, педагогічні, 

медичні та інші. 

Освітню піраміду увінчувала Академія наук зі своїми науково– 

дослідницькими установами. 

Система народної освіти в 20 – х роках: 

 дошкільне виховання (дитячий садок); 

 шкільництво (заклади соціального виховання, профшколи, семирічки); 

 вища освіта (технікуми, інститути). 

У 1922 році створено піонерську організацію. Багато уваги: трудовому 

вихованню, антирелігійному ( вечори, бесіди, диспути ). Менше приділялося уваги 

розумовому вихованню і дисципліні учнів. 

Отже, перші десятиліття ХХст. в українській освіті можна визначити як 

період культурно-освітньої нестабільності. 

У 20-х роках існувала проблема оцінки і обліку знань учнів. педагогічна 

література критикувала такі види контролю як опитування, оцінка, залік, екзамен. Як 

колективні форми обліку використовувалися конференції, диспути, реферати, 

колективні щоденники. Формами індивідуального обліку виступали участь дитини у 

дискусії, процес виконання учнем певної роботи, врахування якості виконаної роботи. 

Учні вели облікові картки відвідування кабінетів чи виконаних завдань. 

Підкреслювалась роль самоконтролю і самообліку. Поступово у школи ввійшла 

чотирьохбальна система оцінок: незадовільно, задовільно, цілком задовільно, добре. 

 

2. УНІФІКАЦІЯ ШКОЛИ. ВВЕДЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ 

НАРОДНОЇ ОСВІТИ В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ. 

 

Хоч у травні 1920 р. було прийнято спільне рішення Наркомосів України і Росії 

"Про єдність освітньої політики", але: українська система освіти складалася дещо 

відмінно від тієї, що діяла в Росії, хоч і будувалися вони за одним трудовим принципом. 

а) У Росії освіта була політехнічною, а в Україні всі навчальні заклади, поєднуючись 

з виробництвом вже з першої ланки, утворювали єдину систему 

професійної освіти. 

б) У Росії єдина трудова школа була дев’ятирічною, а в Україні – семирічною. 

в) У Росії технікум був підготовчою школою до інституту, а в Україні інститут і 

технікум визнавалися як рівноправні вищі учбові заклади з тією різницею, що технікум 

випускав вузьких спеціалістів-інструкторів, а інститут –

 висококваліфікованих 

спеціалістів-практиків. 

г) На відміну від російської українська система виключала зі своєї схеми 

університети, у 1920 р. вони були реорганізовані в інститути народної освіти. 

д) Підготовку вчених з тієї чи іншої галузі науки здійснювали академії і різні 

інститути теоретичного знання. 

З погляду наукової педагогіки українська система освіти стояла нижче від 

російської. Але її існування свідчило про невеликий тиск Москви і про певну 

незалежність Наркомосу України від уряду Росії. Розходження в українській і 

російській системах освіти зберігалися аж до 1930 р. 

У квітні 1930 року відбулася 2 Всесоюзна партійна нарада в справі народної 

освіти. 

З доповідями про системи народної освіти виступили нарком освіти РРФСР О.С. 

Бубнов і нарком України М.О. Скрипник. 

Після обговорення була прийнята постанова про введення в Радянському союзі 

єдиної системи народної освіти: «Різні системи народної освіти не можуть бути 

тепер виправдані. Своєрідність національної культури і місцевих умов треба взяти 



до уваги в єдиній системі народної освіти». 

 В 1930 році в СРСР була прийнята єдина уніфікована система шкільної 

 освіти. 

Основний тип – семирічна трудова політехнічна школа. На її базі – технікуми 

(середні спеціальні навчальні заклади – 4 роки навчання ), а на базі технікумів – вища 

школа, інститути, університети. 

У 1939 році в багатьох великих населених пунктах – загальноосвітні середні 

школи . розширювалася мережа вищих навчальних закладів (інститути, університети). 

У 1920 році – опублікували перший навчальний план: за ним 5 днів навчання, 6-ий 

екскурсії. На початку 30 – их років вводяться нові навчальні плани і програми – 

ліквідується класно – урочна система. 

1. В кінці 20-х років в українській школі мав місце бригадно-лабораторний 

метод навчання, коли та чи інша тема пророблялася самостійно групою (бригадою) 

учнів у кількості 5-10 чоловік. Цей метод мав ряд недоліків: усувалась керівна роль 

учителя, облік роботи здійснювався для бригади в цілому, а не для окремих учнів, не 

проводилася індивідуальна робота з учнями; не було матеріальної забезпеченості шкіл 

для самостійної роботи учнів; не враховувався вік і підготовленість дітей при 

комплектуванні бригад; часто матеріал був просто незрозумілий для окремих учнів і 

навчання перетворювалося у просте зубріння. 

2. З 1921 року вводяться для початкової школи комплексні програми: 

навчальний матеріал вивчався за 3-ма розділами: природа, праця, суспільство 

(інтегровані курси ). Навчальні предмети за комплексними програмами ліквідували. 

3. З 1924 року – поширився лабораторно – бригадний метод: учні 

розподілялися на бригади ( 5 – 7 чол.) і виконували складені вчителем «робочі 

завдання» в лабораторіях. Доповідав бригадир про хід виконаних завдань. 

4. З 1930-1931 н.р. комплексну систему навчання замінили на комплекси-

проекти 

 (метод проектів). Нова система включала дві частини: постійну (зміст 

основного матеріалу, який треба вивчити) і динамічну (ланцюг завдань (проектів), 

через виконання яких засвоюється основний зміст освіти). Динамічна частина 

розробляється щорічно залежно від конкретних умов, контингенту учнів тощо. Метод 

проектів реалізовувався у формі цільових завдань учням (наприклад, зробити 

електропроводку в будинку), які вони виконували після відповідних інструкцій і під 

наглядом учителя. Часто назви проектів являли собою своєрідні політичні лозунги

 "За...", "Включимось...", "Допоможемо..." і т. д. ("Включимось в електрифікацію 

села"). Основними недоліками методу проектів були: безсистемність і 

поверховість знань, шматко подібний виклад матеріалу, знання і уміння учнів 

підпорядковувалися проектам. Ні держава, ні вчитель не могли попередньо складати 

шкільну програму – вона створювалася дітьми і вчителем в процесі навчальної роботи. 

В 1931, 1932, 1933, 1936 роках = ряд постанов, які відмінили «новшества» і 

було знову введено класно – урочну систему. 

 

ВИСНОВОК: 

Якщо період 20-х років для освіти можна назвати періодом творчих шукань, то 

30-ті роки являли собою період її уніфікації та жорсткого контролю з боку 

більшовицької партії. На початку 30-х років було видано ряд партійних постанов, які 

вносили в існуючу систему народної освіти України відчутні зміни, спрямовані на її 

уніфікацію, причому на російський зразок. 

1934 року партійною постановою "Про структуру початкової і середньої 

школи в СРСР" було відмінено всі типи шкіл і встановлено єдину систему освіти: 

 початкова школа (1-4 класи), 

 неповна середня школа (1-7), 



 середня школа (1-10 класи). Групи реорганізувалися у класи. Зміцнювалося 

єдиноначальство керівника школи, зростали вимоги до його походження. 

У зв’язку з рішенням союзного уряду Україна повертається до університетів 

(першим відкрився 1933 року Київський університет). Було знижено статус технікуму 

до рівня середнього спеціального навчального закладу. 

1935 року окремою партійною постановою давалися конкретні вказівки: 

 про початок і закінчення шкільних занять, 

 тривалість уроку, 

 вводилися правила поведінки і єдина форма одежі для учнів, 

 запроваджувалися єдині норми і 5-бальна система оцінки успішності. 

У липні 1936 р. було прийнято партійну постанову "Про педологічні 

перекручення в системі Наркомосів". Постановою ліквідувалася педологія, яку тоді 

розглядали як універсальну наукуСтавилася вимога повного відновлення педагогіки, 

яка була відсунута педологією на другий план і розглядалася в системі наркомосів, 

передусім, як емпірична, наукоподібна дисципліна. 

3. АНТОН СЕМЕНОВИЧ МАКАРЕНКО (1888 – 1939) 

Антон Семенович Макаренко – один із найвідоміших педагогів світу. Народився 

1 (13) березня 1888 р. в с. Білопілля (нині Сумська область) в сім’ї робітника 

залізничних майстерень. 

 Розпочав навчання в Білопільському двокласному 

 залізничному училищі. 

 Після переїзду батьків в м. (селище) Крюків Полтавської губернії навчався 

в Кременчуцькому міському чотирикласному училищі. 

 Закінчив училище, далі вчився на однорічних педагогічних курсах при тому 

ж училищі. 

 Після закінчення в 1905 році курсів розпочалася його вчительська 

діяльність, повернувся додому і почав працювати вчителем Крюківського двокласного 

залізничного училища. 

 В 1911 році звільнили за рішучий виступ проти завідуючого училищем – 

хабарника і бездарної людини, хоча А.С. Макаренко користувався великою повагою і 

авторитетом серед учнів, учителів і батьків. 

 1911 – 1914 рр. Макаренка перевели працювати ст. Долинська, вчителював 

у залізничному училищі на Херсонщині. 

 В 1914 році, маючи вже 10-річний педагогічний стаж, поступає для 

продовження освіти в Полтавський учительський інститут, де виявив особливо великі 

успіхи у навчанні. «З психології читав усе, що було написано російською мовою, в 

своїй спеціальній галузі – педагогіці – багато читав і багато думав». 

 в червні 1917 року він закінчив Учительський інститут, одержавши 

золоту медаль за твір «Криза сучасної педагогіки». 

 Деякий час Макаренко працював учителем зразкової школи при 

Полтавському вчительському інституті і за сумісництвом виконував обов’язки 

секретаря канцелярії інституту. 

 В грудні 1917 року був призначений завідуючим Крюківським вищим 

початковим училищем. 

Тут він працював до 1919 року. Приділяв велику увагу створенню дитячого і 

педагогічного колективів, включив до навчальної програми трудову підготовку учнів, 

ввів дитячу символіку (горн, барабан та ін.), для робітників – залізняків відкрив 

вечірню школу, в якій сам викладав історію, російську мову і літературу. 

 У 1919 році переїхав до м. Полтави, де завідував 2-им міським початковим 

училищем і був членом губернського правління працівників освіти, а потім керував 



семирічною трудовою школою і виконував доручення Полтавського губернського 

відділу народної освіти. 

 У вересні 1920 року Полтавський губернський відділ народної освіти 

доручив Макаренкові організувати трудову колонію для неповнолітніх 

правопорушників і завідувати нею. 28 березня 1921 року, в річницю народження О.М. 

Горького, трудовій 

  колонії було присвоєно ім’я письменника. До речі, і сам ОМ. Горький, і його 

твори мали великий вплив на А.С. Макаренка. За період роботи у цьому закладі 

Макаренко створив принципово нову систему виховання, а заклад став відомим у всій 

країні. 

 За кілька років А.С. Макаренко разом з колективом педагогів і вихованців, 

переборюючи величезні труднощі, добився великих успіхів у роботі колонії: 

відбудували приміщення колишнього сирітського притулку, створили господарську 

базу, працювала школа, а головне – було створено міцний, працездатний і творчий 

колектив вихованців і педагогів. 

 Коли в трудовій колонії ім. Горького сталася «зупинка в житті колективу» 

(мало було землі, малосильне господарство, а навколо жодного промислового 

виробництва, труднощі з трудовлаштуванням вихованців – колоністів), Макаренко в 

1926 році домігся в Наркомові України переведення колонії в Куряж біля Харкова та 

об’єднання з Курязькою трудовою колонією, яка перебувала в дуже занедбаному стані, 

але знаходилася недалеко від промислового і культурного центру, мала більше землі, 

кращі приміщення та ін. 

 Життя трудової колонії ім. Горького А.С. Макаренко показав у своєму 

творі 

«Педагогічна поема» (1933 – 1935). 

 Влітку 1928 року Макаренко почав керувати трудовою колонією  

ім. Ф.Е. Дзержинського в Харкові, де він працював до 1935 року. 

 У трудовій колонії була середня загальноосвітня школа і робітфак, добре 

обладнанні навчальні виробничі майстерні, завод, що виготовляв фотоапарати «ФЕД» і 

електричні сверла, працювали різні гуртки і студії. Проводилась велика культурно – 

освітня робота серед комунарів (театр, клуб, кіно, оркестр, бібліотека, читальня, 

спортивні секції, газета – багатотиражка). 

 Комунари поєднували навчання в школі й на робітфаці з виробничим 

навчанням, з продуктивною працею. Багато випускників комуни навчалися у вищих 

навчальних закладах, працювали на заводах і фабриках Харкова, перебували в лавах 

Червоної Армії і Флоту – всі вони виходили з комуни справжніми людьми. 

 Трудова комуна ім. Дзержинського була найкращим навчально – виховним 

закладом інтернатного типу в Радянському Союзі. Тільки за 10 років її існування тут 

перебувало більше 100 делегацій з різних країн світу і зафіксували високі оцінки в 

«Книзі відгуків». 

 Життя комуни ім. Дзержинського Макаренко описав у творі «Прапори на 

баштах» (1938) 

 У червні 1934 року Макаренка було прийнято до Спілки письменників 

СРСР. 

 У 1935 – 1937 рр. він працював у Києві заступником начальника управління 

дитячими виправними колоніями в НКВС з навчально – виховної роботи й одночасно 

завідував трудовою колонією в Броварах біля Києва. 

 У 1937 році переїхав до Москви, де займався громадсько – педагогічною і 

літературною діяльністю: написав «Книгу для батьків» (1937), опублікував багато 

науково – публіцистичних статей та оповідань для дітей і молоді в різних журналах і 

газетах, виступав з лекціями, доповідями, бесідами в різних аудиторіях, зустрічався з 



учителями, студентами навчальних закладів у багатьох містах країни. 

 1 лютого 1939 року Радянський уряд нагородив Макаренка за літературно- 

педагогічну діяльність орденом Трудового Червоного Прапора. 

 13 березня 1939 року в день свого народження і, як виявилося за 2 з 

половиною тижні до смерті, Макаренко говорив друзям: «Прожив я 51 рік, але 

попереду так багато цікавої роботи і життя, що я не згоден жити менше 150 

років» 

Нажаль, передчасна смерть перешкодила здійсненню всіх планів. 

Сталося це 1 квітня 1939 року на залізничному вокзалі. Він збирався їхати на 

обговорення сценарію фільму за його твором. 

Твори Макаренка видавалися 241 раз 24 мовами, їх тираж перебільшує 8 млн. 

примірників. 

У Крюкові Полтавської області створено літературно – меморіальний музей 

А.С.Макаренка, засновано медаль з його зображенням, якою нагороджують кращих 

працівників народної освіти та педагогічної науки. 

 Серцевиною педагогічної діяльності А.С. Макаренка є його досвід щодо 

органічного поєднання навчання з продуктивною працею. 

 16 років роботи в колонії ім. Горького та комуні ім. Дзержинського привели 

його до висновку, що праця без політичного й громадського виховання не приносить 

виховної користі, виявляються нейтральним процесом. 

 Праця повинна бити вмотивована тільки тоді вона впливає на розвиток 

нових мотивів. 

 Трудове виховання – обов’язкове залучення дітей до активної продуктивної 

праці. Тільки праця, яка передбачає створення цінностей, є позитивним елементом 

виховання. 

 У комуні ім. Дзержинського продуктивна праця займала одне з 

центральних місць у виховній системі (5 млн. прибутку давали державі кожного року). 

 Справжня людина зростає тільки у виробничому процесі. 

 Праця не тільки економічна категорія, а й категорія моральна. 

 Основоположним принципом педагогічної системи А.С. Макаренка є 

принцип виховання у колективі. 

 Виховання в колективі через колектив. 

 Колектив – форма, засіб, спосіб, джерело формування особистості 

(колектив не можна абсолютизувати). 

 Визначив ознаки колективу. 

 Визначив етапи становлення. 

 Визначив структуру колективу: первинний – це ланка зв’язку між особою і 

вторинним колективом. (в наш час – формальні і неформальні; формальний – офіційно 

визнані об’єднання; неформальний – особистісні симпатії). 

 Визначив шляхи створення колективів: 

1) пред’явлення вимог; 

2) виховання учнівського активу; 

3) формування громадської думки; 

4) принцип = дії; 

5) система персональних ліній; 

6) традиції – офіційно акумулюють норми, звичаї. 

«+» колективу: 

1. забезпечує формування важливих якостей особистості; 

2. формує вірність громадянським інтересам; 

3. формує уміння особисте підпорядковувати громадському; 



4. виховує нетерпіння до егоїзму; 

5. відразу до ущемлення прав іншого. 

«-» колективу: 

1. заорганізованість; 

2. проблема в розвитку індивідуальності (колектив інколи подавляє її); 

3. особистість розчиняється в колективі; 

4. інколи проявляється стадність; 

5. інколи колектив – жандарм в розвитку особистості. 

А.С.  Макаренко  в   працях   «Проблеми   шкільного  радянського  виховання», 

«Проблеми виховання в радянській школі» та в художніх творах «Педагогічна 

поема», 

«Прапори на баштах», «Марш 30-го року» розробив теорію колективу. Він 

визначив 4 етапи (стадії) розвитку колективу. В основі етапів лежить динаміка вимог: 

І. Вчитель – учень (вчитель пред’являє вимоги до учнів) – основне завдання: 

формувати активу; 

ІІ. Актив – колектив (актив пред’являє вимоги до учнівського колективу) – 

основне завдання: навчити працювати органи самоврядування; 

ІІІ. Колектив – колектив (колектив пред’являє вимоги до своїх членів) – 

основне завдання: сформувати здорову громадську думку; 

IV. Самовиховання. 

Сутність принципу паралельної дії за Макаренком: 

На окремих учнів впливають: з одного боку – вчитель, а з іншого – колектив через 

свою громадську думку. 

Вчитель впливає на учнів через громадську думку колективу.  

Вчитель, впливаючи на колектив, одночасно впливає на кожного учня: 

Макаренко розробив методику і техніку колективу. Він вважав колектив 

основним джерелом, інструментом і засобом виховання. 

Колектив – це група дітей (людей), яких об’єднують: 

 Спільна, суспільно – цінна (значуща) мета; 

 Спільна суспільно – цінна (значуща) діяльність; 

 Наявність відносин взаємної відповідальності (один за всіх і всі за одного); 

 Наявність органів самоврядування. 

ЛЕКЦІЯ 14 

Тема: Основні ідеї радянської педагогіки (40-80рр. ХХ ст.). Видатний 

український педагог В.О. Сухомлинський. Життя і педагогічна діяльність В. О. 

Сухомлинського. 

 Мета: 

Освітня: з’ясувати особливості розвитку системи освіти в Україні у ХХ 

століттіі; ознайомитися з біографією та педагогічними поглядами В.О.Сухомлинського 

та усвідомити його внесок у розвиток освіти на Україні в даний період. 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План 

1. Особливості стану освіти і педагогіки в Україні в період Великої 

Вітчизняної війни та в повоєнний період (1940-1955 рр.). 

2. Освіта і педагогічна думка в Україні в 50-80 рр. ХХ ст.. 

3. Життя і педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського. 
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1. В період ВВВ була створена оперативна група, яка займалась 

евакуацією дітей  

 

Київський і Харківський університети були евакуйовані до Казахстану, на їх 

основі було створено Об”єднаний Український університет. Одеський університет та 

Одеський педінститут евакуйовано до Майкопу, поблизу Туркменистану. 

Окупація України – 3 роки. У 1943-44 рр. на визволеній території України 

розпочалася робота по відбудові господарства і освіти. 

31 грудня 1943 р. – постанова “Про організацію обліку дітей і підлітків віком 

7 – 15 років і про порядок контролю за виконанням закону про загальне обов’язкове 

навчання” 

У вересні-жовтні 1943 р. відновилися заняття на лівобережній Україні, а згодом і 

на правобережній та в західних областях. 

Наприкінці 1943 р. в Харківському а потім і в Київському науково-дослідних 

інститутах відновлюється робота, розпочинають знову працювати обласні інститути 

удосконалення вчителів. 

Школи працювали за навчальним планом 1940-1941 н.р., але було посилено 

військову підготовку учнів 5-7 класів і допризовну підготовку учнів 8-10 класів. 

Після війни: 

 влітку 1945 р. – облік дітей; 

 діти-сироти – до дитячих будинків; 

 відкривалися ремісничі, суворовські, нахімовські училища; 

У 1946 р. прийнятий 1-ий п’ятирічний план відбудови народного 

господарства (1946-1950 рр). 

 У 1949 р. введено обов’язкове семирічне навчання (перед війною було 

введено обов’язкове початкове) – у зв’язку з цим – будівництво нових шкіл, 

гуртожитків. 

У наступну п’ятирічку (1951-1955 рр) особлива увага – розширенню мережі шкіл 

та збільшенню контингенту учнів. 

 У 1952-1953 рр. – учительські інститути реорганізовано в педінститути. У 

1956 р. – ХХ з’їзд КПРС – завдання: “Відкривати новий тип шкіл – школи-інтернати”. 

 У грудні 1958 р. – закон “Про зміцнення зв’язку школи з життям і про 

 дальший розвиток системи народної освіти в СРСР”. Була встановлена нова 

система шкільної освіти: 

 загальна обов’язкова 8-річна (7- 15-16 років); 

 повна середня (15-18 р.) в числі яких були денні, вечірні, заочні середні 

школи працюючої молоді; школи-інтернати, спец.школи-інтернати (діти з вадами), 



технікуми та вищі навчальні заклади України. 

 

 2. У грудні 1966 р. – постанова “Про заходи подальшого поліпшення роботи 

 середньої загальноосвітньої школи”: 

 початкова школа – 1-3 кл. (а не 1-4); 

 з 7 класу – факультативи; 

 введена посада педагога-організатора позакласної і позашкільної роботи; 

 вивчення автосправи, трактора, комбайна; 

У вересні 1970 р. Рада міністрів СРСР ухвалила новий Статут середньої 

загальноосвітньої школи. У Статуті було узагальнено передовий досвід радянської 

школи, визначено головні напрями роботи. На основі цього державного документа 

випускники 8-ої школи могли продовжувати навчання: 

а) у загальноосвітніх повних середніх (десятирічних) школах 9-10 кл.; б) 

середніх спец.закладах – технікумах 3-4 роки; 

в) в середніх ПТУ (3-4 р.); 

г) в школах робітничої і селянської молоді (9-11 кл.). 

Таким чином була вирішена проблема отримання повної середньої освіти в 

поєднанні з професійною підготовкою: 

 запроваджувалися ТЗН, тематичний облік знань; 

 старшокласники залучалися до дослідної роботи; 

 вводилися нові мотоди, форми навчання. 

 1971 р. – 24 з’їзд КПРС: активізувати перехід до обов’язкового 10-річного 

 всеобучу; видати нові навчальні плани, програми підручники, обладнати 

навчальні кабінети. 

Червень 1972 р. – постанова “Про завершення переходу до загальної середньої 

освіти молоді і подальшого розвитку загальноосвітньої школи”: 

 поєднання навчання з вихованням; 

 поєднання навчання з участю в продуктивній праці; 

 добір змісту і методів навчання відповідно з досягненнями науки; 

 удосконалення позакласної і позашкільної роботи; 

 в школах – профорієнтація, створення навчально-виробничих комбінатів; 

 відкриття шкіл-комплексів; 

 створення учкомів; 

У  1984 р. вийшла постанова про реформу загальноосвітньої і 

професійної школи: 

 навчання з 6 років; 

 підвищити якість освіти і виховання; 

 посилити зв’язок школи і виробництва. 

Наприкінці 60-х років Міністерство освіти СРСР разом з Міністерством 

вищої та середньої спеціальної освіти СРСР розробило і здійснило широкий план 

заходів спрямованих на перетворення навчально-виховного процесу в педагогічних 

навчальних закладах відповідно до вимог науково-технічного прогресу та до реформи 

середньої школи. Було прийнято рішення вдосконалити навчальні плани і програми 50- 

60-х рр.. у них було скорочено кількість годин на теоретичне навчання і розширено 

практичний курс. 

Педагогічні науки студенти мали вивчати протягом усього терміну навчання в 

інституті. Змінено структуру і логіку вивчення психолого-педагогічного циклу 

предметів. Введено теоретичні курси: 

 вступ до педагогіки; 

 вікова фізіологія; 



 вікова та педагогічна психологія; 

 педагогіка школи; 

 історія педагогіки; 

 загальна психологія; 

 шкільна гігієна; 

 методика виховної роботи; 

 професійна орієнтація; 

 наукова організація праці вчителя; 

Ці дисципліни вважалися важливою ланкою в професійній підготовці молодих 

вчителів. 

Наслідки: 

У республіці в 1979-1980 н.р. в загальноосвітніх школах працювало 452, 2 

тис.вчителів. зростав освітній рівень шкільних педагогів. 

За період 1970-1980 рр. серед учителів денних шкіл України кількість тих, хто 

мав вищу освіту зросла з 61,1% до 77,3 %. 

Кількість вищих навчальних закладів в Україні протягом 1980-1996 рр. 

коливалася від 147 до 149, а чисельність осіб, що навчалися у них у цей час 

втримувалася майже на одному рівні – 880-881 тис. 

Ланки народної освіти у 80-90-х рр.: 

 дошкільне виховання; 

 загальна середня освіта; 

 позашкільне виховання; 

 професійно-технічна освіта; 

 середня спеціальна освіта; 

 вища освіта. 

ЖИТТЯ І ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970) – педагог, засновник 

гуманістичної, новаторської педагогіки. З 1948 по 1970 рік – директор Павлиської 

середньої школи, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН СРСР. 

Сухомлинський народився у незаможній селянській родині 28 вересня 1918 року 

в с. Василівка Онуфріївського району Кіровоградської області. Навчався 

Сухомлинський у Василівській семирічці (1926-1933). Влітку 1934 р. він розпочав 

навчання у Кременчуцькому педагогічному інституті, проте через хворобу мусив 

залишити навчання. 

З 1935 року працював вчителем української мови й літератури у школах 

Онуфріївського району. 1936-1938 р. навчався на заочному відділі Полтавського 

педагогічного інституту, де здобув кваліфікацію вчителя української мови та 

літератури. 

З 1938 року і до початку Великої Вітчизняної війни Сухомлинський працює 

вчителем української мови й літератури і завідуючим навчальною частиною 

Онуфріївської середньої ніколи. 

У липні 1941 року він був призваний до лав Червоної Армії. 9.02.1942 року в бою 

під Ржевом був тяжко поранений і понад чотири місяці лікувався в евакогоспіталях. 

З червня 1942 року по березень 1944 року Сухомлинський працює директором і 

вчителем російської мови та літератури о смт. Ува Удмурської АРСР. 

Навесні 1944 року Сухомлинський разом з дружиною переїжджає до смт. 

Онуфріївська Кіровоградської області, де протягом чотирьох років очолює 

Онуфріївсікий районний відділ народної освіти та викладає у школі за сумісництвом. 



1948 року його призначають, у зв’язку з особистими клопотаннями, директором 

Павлинської середньої школи. У 1955 р. В.Сухомлинський захищає кандидатську 

дисертацію "Директор школи - керівник навчально-виховної роботи" у Київському 

університеті ім. Т. Шевченка. Через рік виходить з друку його перша монографія 

"Виховання колективізму у школярів". 

У 50-х роках В.Сухомлинський написав ще кілька монографій: "Педагогічний 

колектив середньої школи", "Виховання патріотизму у школярів", "Виховання 

комуністичного ставлення до праці". 

Починаючи з 1960 р., виходять з друку його праці: "Духовний світ школяра", 

"Праця і моральне виховання", "Як ми виховали мужнє покоління", "Виховання 

особистості в радянській школі", "Павлиська середня школа ". 

У 1957 р. його обирають членом-кореспондентом АПН РСФСР, а в 1958 р. 

Міністерство освіти УРСР присвоїло йому звання заслуженого вчителя школи УРСР. 

У другій половині 60-х Василь Олександрович готує трилогію з проблем 

формування особистості у загальноосвітній школі: "Серце віддаю дітям", "Народження 

громадянина", "Листи до сина". Щодо першої частини трилогії, то вона була вперше 

надрукована в тодішній Німецькій Демократичній Республіці, а у Д.969 р. – в Україні. 

Пізніше (1974) книга була удостоєна Державної премії УРСР. 

 У 1968 р. В.Сухомлинського обирають делегатом Всесоюзного з’їзду вчителів і 

присвоюють звання Героя Соціалістичної праці. Останніми роботами вченого спиш 

"Батьківщина в серці" та "Батьківська педагогіка", які вийшли друком у 70-ті роки. 

2 вересня 1970 року Василя Олександровича не стало. 

Теоретична, літературно-педагогічна творчість і практична діяльність видатного 

українського педагога В.О.Сухомлинського ввійшла до історії вітчизняної педагогічної 

думки помітною сторінкою, його педагогічні, публіцистичні і літературні праці та 

учительський досвід значно вплинули на практичну діяльність школи, збагатили 

педагогіку України новими положеннями і думками. 

В.Сухомлинський – автор низки педагогічних праць: “Серце віддаю дітям”, 

“Народження громадянина”, “Як виховати справжню людину”, “Павлиська середня 

школа”, “Сто порад учителеві”, “Батьківська педагогіка” та ін. Загалом він написав 41 

монографію, понад 600 наукових статей. 

Твори В.О.Сухомлинського відомі у виданнях різними мовами народів світу від 

болгарської до японської; його спадщина розглядається (вивчається) в провідних 

університетах і педагогічних інститутах Європи, окремі статті і уривки 

фундаментальних праць друкуються в педагогічних журналах Польщі, Німеччини, 

Чехії, Словаччини, Румунії, Австрії, Іспанії, Фінляндії та інших країнах. 

У педагогічній спадщині Сухомлинського провідне місце займає ідея гуманізму, 

людяності і доброчинності. Педагог переконливо стверджує, що виховання гуманізму, 

людяності повинно стати одним із завдань діяльності школи і вчителя і здійснюватися 

через творення людям добра. В центр виховного процесу Сухомлинський поставив 

особистість. Основою його концепції є повага і довіра до дитини, визнання її 

унікальності та права на власний вибір. Найголовнішим, найглибшим і найміцнішим 

надійним каменем педагогічної системи Сухомлинського, є виховання у кожного 

вихованця поваги до самого себе. Він вважав, що до того часу, поки є самоповага, існує й 

школа. Коли зникає повага до себе – немає школи, немає ні особистості, ні колективу, 

одухотворених благородними цілями, а є випадкове збіговисько. На його думку, повага 

до людської гідності і виховання самоповаги є сферою педагогічної творчості і 

великого інтелекту педагога. 

Головна мета виховання – всебічний розвиток особистості. Важливим напрямом 

всебічного розвитку особистості є розумове виховання, яке потрібне людині не тільки 

для праці, а й для повноцінного духовного життя. Тому в процесі навчання діте й треба 

спонукати до самостійної пізнавальної діяльності, до самоосвіти. Цю роботу слід 



починати з малих літ, формуючи в дітей допитливість. Вважав, що навчання не 

повинно бути для дитини тягарем, а повинно бути радісною працею. Його творчі 

знахідки щодо навчання: “школа під відкритим небом”, уроки мислення на природі, 

кімната думки, культ книги, свято казки та ін., апробовані в практичній діяльності 

Павлиської школи, стали надбанням учительства. 

Духовне життя школи і її вихованців не повинні обмежуватися, вичерпуватися 

самими успіхами в оволодінні навчальною програмою. Для того, щоб сформувати 

культуру бажань необхідно, вважав Сухомлинський, навчити школярів азбуці  

моральної культури. У праці “Як виховати справжню людину” подається моральний 

ідеал, який увібрав у себе найкращі риси менталітету українського народу. У ній 

розкриваються конкретні принципи, істини, повчання, настанови, рекомендації тощо. 

Подаються вони у вигляді правил, законів, що складають азбуку моральної культури. У 

ній розкривається зміст і методика роботи з виховання у дітей любові до Батьківщини і 

громадянства, ставлення до людей і обов’язку перед ними, ставлення до батьків, рідних, 

близьких, розуміння життя, добра і зла в ньому, виховання високих моральних якостей 

і норм поведінки тощо. 

Значне місце в педагогічній системі В.Сухомлинського відведено проблемам 

трудового виховання школярів. На його думку, учні мають брати участь у 

найрізноманітніших видах праці: навчальній, продуктивній, ручній, механічній, 

індивідуальній, колективній, у майстернях і в полі. 

Важливу роль Сухомлинський відводить естетичному вихованню підростаючого 

покоління, вихованню красою. Він пропонує використовувати красу природи, красу 

слова, музики і живопису. Педагог має не тільки навчити дитину знати і розуміти 

мистецтво, а й сформувати в неї потребу милуватися природою і творами мистецтва, 

навчити творити прекрасне, насолоджуватися прекрасним, створеним власними 

руками. Відстоював необхідність естетичного виховання природою, яку вважав 

невичерпним джерелом дитячої думки, а спостереження в природі – школою дитячого 

мислення. 

Виховання дітей 6-10 років Сухомлинський називав “школою сердечності”. Він 

радив педагогам і батькам вчити дітей добру, любові, милосердю. Для цього треба, щоб 

діти постійно бачили гуманістичний зміст вчинків і поведінки тих, хто їх оточує: 

рідних, близьких, вчителів, дорослих. Дитина не повинна виростати байдужою, 

черствою, нечулою, вона має зростати у постійному піклуванні про оточуючий світ 

рослин, тварин, людей, доглядати і допомагати їм. 

Значної уваги Сухомлинський надавав проблемі дитячого колективу. 

Найголовнішим принципом життя виховуючого колективу проголосив розвиток 

гуманістичних взаємин між дітьми, створення здорової духовної спільності разом з 

повагою до кожної особистості. Найголовніше в колективістському вихованні вбачав у 

взаємному духовному збагаченні дітей, турботі про кожного члена колективу. 

До особи вчителя Сухомлинський ставив підвищені вимоги, вважаючи цю 

професію людинознавством: досконале знання свого предмета, глибока любов до нього в 

поєднанні з любов’ю до дитини, уміння управляти її розумом і почуттями, виховувати в 

дітях доброту, людяність, сердечність, готовність прийти на допомогу та ін. 

 

 

 

 

 

 



ДИДАКТИКА 

ЛЕКЦІЯ 15 

Кредит 8. Теоретичні основи дидактики 

Тема 15. Дидактика як галузь педагогіки. 

План 

1. Виникнення та етапи розвитку дидактики як науки. 

2. Мета і завдання дидактики на сучасному етапі розвитку України. Предмет 
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3. Категорії дидактики. 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

Виникнення та етапи розвитку дидактики. 

Термін дидактика походить від грецького слова didaktikos — навчаючий і didasko – 

вивчаючий. Вперше термін дидактика був введений у використання в  Німеччині у 1613 р. 

Саме тоді Кристоф Хельвіг та Йохим Юнг, аналізуючи діяльність відомого мовознавця і 

прихильника навчання рідною мовою Вольфганга Ратке (1572 - 1635), підготували 

"Короткий звіт з дидактики, або Мистецтво навчання Ратихія". Вже з назви роботи 

випливає, що автори трактували дидактику як мистецтво навчання. 

Аналогічним чином трактував це поняття і Я.А.Коменський (1592 - 1670) у своєму 

знаменитому творі "Велика дидактика, або Універсальне мистецтво навчати всіх усьому". 

Однак, Коменський вважав, що дидактика є не лише мистецтво навчання, але й виховання. 

Таке поняття зберігалося до початку XIX ст., коли Йоган Фрідріх Гербарт (1776 - 

1841), відомий німецький педагог і філософ, розробив теоретичні основи дидактики, 

зробивши ЇЇ внутрішньо цілісною і несуперечливою теорією виховуючого навчання, 

підпорядкованою педагогіці. Враховуючи роль, яку И.Гербарт і його послідовники 

відводили процесу оволодіння навчальним матеріалом, найважливішим завданням 

дидактики, у відповідності з гербартіанською концепцією, повинен був стати аналіз дій 

учителя, спрямованих на ознайомлення учнів з новим матеріалом. 

Таке розуміння предмету і завдань дидактики не влаштовувало прихильників 

різноманітних варіантів так званого "нового виховання", жвава педагогічна діяльність 

яких розгорнулася на рубежі XIX і XX ст. Найвизначніші представники цього напряму, 

зокрема американський вчений Джон Дьюї (1859 - 1952), відводили учням більш активну 

роль у процесі навчання у порівнянні з гербартіанцями. У цьому зв’язку вони відмовилися 

від гербартської концепції "передачі знань", що передбачала переважно збагачення 

пам’яті учнів, і висунули вимогу формування і розвитку у них здібностей та 

інтелектуально? діяльності, а також навичок практичної діяльності. Ця концепція не могла 

не вплинути на спосіб розуміння як предмета, так і завдань дидактики, яку почали 

ототожнювати не стільки з теорією викладання, скільки з теорією навчання. 

Найважливішим завданням такої дидактики став уже аналіз дій учня, а не вчителя. При 

цьому вважалося, що викладання є функцією навчання, а дії вчителя обумовлені 

пізнавальною діяльністю учнів, а не навпаки. 
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У наш час ці два види діяльності не протиставляються один одному. Викладання 

нерозривно пов’язане з навчанням, ці два аспекти процесу утворюють інтегративну 

цілісність у вигляді процесу навчання. Серед факторів, що забезпечують єдність процесу 

навчання, є не лише загальна мета освіти, але й використовувані при цьому методи, 

організаційні форми і засоби навчання. 

 

Таким чином, на сучасному етапі дидактику розуміють як науку про викладання і 

навчання, про закономірності, що діють у сфері предмета, ті дослідження, про 

залежності, що обумовлюють хід і результати процесу навчання; на цій основі вона 

встановлює відповідні закономірності, визначає методи, організаційні форми й засоби 

навчання учнів. Іншими словами — дидактика – це наука про навчання і освіту, їх мету і 

завдання, зміст, методи, форми, засоби, організацію, досягнуті результати. 

 

Традиційно дидактика відповідає на два питання: "Що вчити?" (зміст освіти) і "Як 

вчити?" (процес навчання). Сучасна наука намагається з’ясувати також питання "Для чого 

вчити?" (смисл навчання). 

 

Помітний внесок у розвиток світової дидактики внесли також Й.Песталоцці (1746 - 

1827), А.Дістервег (1790 - 1866), К.Ушинський (1823 - 1870), Г.Кершенштейнер (1854 - 

1932), В.Лай (1862 - 1926). 

 

На розвиток вітчизняної дидактики в кінці XIX - на початку XX ст. помітний вплив 

мали праці П.Ф.Каптерєва, Н.К.Крупської, С.Т.Шацького, П.П.Блонського, 

А.П.Пінкевича, М.М.Пістрака, Г.Г.Ващенка, І.Л.Огієнка, І.М.Стешенка, С.Ф.Русової, 

Я.Ф.Чепіги та багатьох інших. 

 

У радянський період плідно працювали в галузі дидактики П.Груздєв, Ш.Ганелін, 

Є.Голант, Л.Занков, Б.Єсипов, М.Данилов, М.Скаткін, В.Онищук, А.Алексюк, 

В.Краєвський, В.Загв’язинський, І.Лернер, М.Махмутов та інші. 

 

 Об’єкт і предмет дидактики 

Об’єктом дидактики є навчання як особливий вид діяльності, спрямований на 

передачу новим поколінням соціального досвіду, його засвоєння, творче відтворення. 

Надбанням учня стає та частина культури, яка входить до змісту освіти і складає змістову 

сторону навчання. 

Головним у діяльності, спрямованій на соціалізацію особистості, з позицій 

педагогіки, є відношення між двома видами діяльності - викладанням і учінням, Що 

виступають в єдності. Інші відношення (учень - навчальний матеріал, учень інші учні, 

учень - книга й інші) стають дидактичними настільки, наскільки вони об’єднуються цим 

відношення. Наприклад, книга стає підручником, якщо вона включається в процес 

навчання і стає засобом діяльності учителя й учня. Звідси предметом дидактики є 

зв’язок викладання (діяльності вчителя) і учіння (навчально-пізнавальної діяльності 

учня), їх взаємодія. 

Оскільки в основі кожної взаємодії є конкретний зміст освіти, відповідні методи  і  

форми  організації  навчально-пізнавальної  діяльності  учнів,  можна вважати предметом 

дидактики зміст, форми і методи взаємодії викладання і учіння на різних етапах 

навчального процесу . 

 Функції і завдання дидактики 

Дидактика розглядає змістову і процесуальну сторони навчання в їх єдності. 

Наприклад, знання вивчаються не ізольовано, не самі по собі, а разом із методами їх 

передачі і засвоєння. 



Крім завдання описувати і пояснювати процес навчання й умови його реалізації, 

завданням дидактики також є перетворення та удосконалення практики. Дидактика 

розробляє більш досконалу організацію процесу навчання, нові навчальні системи і 

технології навчання. 

На сучасному етапі перед дидактикою постають такі завдання: 

 обґрунтувати і конкретизувати принципи організації навчання, шляхи і засоби 

розвитку пізнавальної самостійності, активності, ініціативи учнів; 

 визначити критерії добору і способи конструювання основних компонентів змісту 

освіти у зв’язку зі значним перевантаженням навчальних програм і підручників складним і 

другорядним матеріалом; 

 дослідити функції і структуру методів і форм навчання; 

 обґрунтувати міжпредметні та внутріпредметні зв’язки для актуалізації опорних 

знань, їх систематизації, формування навчальних і практичних навичок; 

 забезпечити збалансованість соціальних і особистісних цілей у процесі навчання; 

 розробити нові технології навчання. 

Основними функціями дидактики є: 

 теоретична  (діагностична,  прогностична),  яка  передбачає  обґрунтування, 

 систематизацію та узагальнення педагогічного досвіду, закономірностей і 

механізмів розвитку особистості в процесі навчання; 

 практична (нормативна, інструментальна), яка полягає в розробленні проекту 

педагогічної діяльності, змісту, методів, форм навчання відповідно до поставлених 

дидактичних цілей. Обидві функції тісно взаємопов’язані. 

 Категорії дидактики 

Дидактичні категорії – найбільш загальні і фундаментальні поняття, які 

відображають суттєві властивості і відношення навчального процесу. Категорії вузловими 

місцями пізнання, механізмами (ступенями) проникнення мислення в сутність речей, 

знаходження їх суперечливих сторін і тенденцій розвитку Категорії утворилися як 

результат узагальнення розвитку дидактичної науки і практики навчання, тому мають 

велике пізнавальне значення. Серед основних проблем сучасної дидактики є питання 

виявлення сутності категорій, їх походження, відношення категоріальних форм мислення 

до форм буття, способів свідомого оперування ними в мисленні. 

До основних категорій дидактики належать: навчання, освіта,  самоосвіта, 

викладання, учіння, навчальна діяльність, дидактичні закономірності, принципи, 

(процес навчання і його компоненти – цілі, завдання, зміст, форми, методи, засоби, 

результати навчання), знання, навички, уміння, пізнавальна активність, мотивація 

учіння, пізнавальні інтереси і потреби, об’єкт і суб’єкт пізнання. 

Усі категорії дидактики перебувають між собою в діалектичному взаємозв’язку і 

взаємозумовленості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання – це єдність процесів викладання й учіння. При цьому викладання – це 

процес діяльності вчителя під час навчання, а учіння – процес діяльності учня. 



 

Навчання – вид людської діяльності і процес оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками, що вимагають інтелектуальних, емоційно-вольових і фізичних зусиль людини. 

Навчання виступає як фактор, що стимулює розвиток особистості.Кінцевою метою 

навчання є засвоєння систематичних знань, навичок, вмінь і виховання та розвиток 

пізнавальних можливостей учнів. 

 

Освіта – цілеспрямований процес і результат оволодіння учнями системою 

наукових знань, пізнавальних умінь і навичок, формування на цій основі світогляду, 

моральних якостей. 

 

Освіта реалізується в основному під впливом навчання. 

 

Самоосвіта – освіта, яка набувається у процесі самостійної роботи без 

проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі. До 

основних засобів самоосвіти належать: самостійне опрацювання літератури, робота з 

комп’ютером, засоби масової інформації, самонавчання тощо. Важливу роль у формуванні 

навичок самоосвіти відіграє школа. 

 

Під викладанням розуміють діяльність вчителя, спрямовану на організацію і 

керування пізнавальною діяльністю учнів, в результаті чого здійснюється їх розвиток і 

виховання. У цьому визначенні важливим є те, що учень має виявити зустрічну 

активність, а вчитель – стимулювати її. 

 

Учіння – процес навчальної діяльності учня, завдяки якій учень оволодіває 

системою знань, досвідом здійснення способів їх знаходження, здобуває індивідуальний 

досвід пізнання, збагачує власний досвід спілкування. 

 

Учіння “стоїть” в центрі навчання, забезпечує процес формування особистості. 

 

Навчальна діяльність – це діяльність, яка спрямована не тільки на засвоєння 

знань, умінь та навичок на різних рівнях (емпіричному, теоретичному, практичному), але 

й на засвоєння досвіду пізнання (оволодіння способами здобутя знань, способами 

навчальної роботи тощо). 

 

Принципи навчання – ті вимоги, дотримання яких забезпечує оптимальне 

функціонування навчання. 

 

Мета навчання – ідеальне передбачення кінцевих результатів навчання; те, до 

чого прагнуть учитель, учні. Процес навчання передбачає реалізацію основної 

дидактичної цілі – озброїти учнів науковими знаннями, спеціальними 

загальнонавчальними вміннями, навичками. Її реалізація здійснюється через вибір 

оптимальних навчальних завдань і методів, що стимулюють пізнавальну активність, 

самостійність і творчість учнів. 

 

Навчальні завдання конкретизують основну дидактичну мету через передбачення 

проміжних результатів навчання. Особливо важливими є завдання, які сприяють 

розвиткові творчих сил і здібностей учнів в різних видах діяльності. 

Методи навчання – упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя й 

учнів, спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань. Метод навчання – це 

специфічна форма руху змісту навчальної інформації від джерела до свідомості учня. 

Такими формами руху змісту є словесні способи інформування (бесіда, розповідь, лекція, 



робота з книгою, пояснення тощо), наочні (демонстрування, ілюстрування, 

спостереження) і практичні (вправи, лабораторний дослід, експеримент). 

 

Основними результатами навчання є освіта (загальна, політехнічна, професійна 

тощо), розвиток і виховання людини. 

 

Знання – провідний елемент освіти, що є результатом процесу засвоєння. Знання 

виявляються у поняттях, судженнях, умовиводах, концепціях, теоріях і виконують 

важливі соціальні функції: а) матеріалізуються в певні технічні пристрої, технологічні 

процеси і, таким чином, служать виробництву; б) перетворюються на переконання і 

забезпечують розвиток пізнавальної активності. Важливими характеристиками 

повноцінних знань є їх системність, усвідомленість, оперативність, гнучкість, повнота та 

ін. 

 

Уміння – здатність свідомо виконувати певні дії, на основі сформованих знань, 

навичок, набутого досвіду. 

 

Навички– навчальні дії, які внаслідок багаторазового виконання набувають 

автоматизованого характеру. В міру опанування учнями знаннями уміннями 

автоматизовані елементи з’являються в їхній усній і письмовій мові, в розв’язуванні 

математичних задач, виконанні креслень, в користуванні приладами і знаряддями праці 

тощо. Між уміннями й навичками існує тісний взаємозв’язок. Уміння – це готовність до 

свідомих і точних дій, а навичка –автоматизована ланка цієї діяльності. 

 

Мотивація – система мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних 

форм діяльності або поведінки. Мотивами можуть бути: уявлення ідеї, почуття й 

переживання, що виражають матеріальні або духовні потреби людини. 

Навчальна діяльність завжди полівмотивована. В цій системі професійних мотивів 

взаємодіють дві основні групи мотивів: 

 мотиви, зв’язані зі смислом діяльності: прагнення пізнати нові факти, оволодіти 

знаннями, способами дій, проникнути в суть явищ та ін.; 

 мотиви, зв’язані із самим процесом діяльності: прагнення проявити 

інтелектуальну активність, міркувати, долати перешкоди в процесі розв’язування задач, 

тобто особистість захоплює сам процес вирішення, а не тільки його результати. 

 

Крім цього, є мотиви, що знаходяться поза межами професійної діяльності: 

1) соціальні мотиви (мотиви обов’язку і відповідальності, самовдосконалення); 

 вузькоособистісні мотиви (прагнення одержати схвалення, бажання бути 

“першим”); 

 негативні мотиви (прагнення уникнути неприємностей від вчителів чи батьків). 

 

Потреба –стан організму, особистості, який виражає залежність від об’єктивного 

змісту умов її існування й розвитку. 

 

Основною формою прояву потреби в пізнанні є оволодіння знаннями, засвоєння їх 

інтеграції, систематизації, потреба в накопиченні знань. 

 

Інтерес – форма прояву пізнавальної потреби, що забезпечує спрямованість 

особистості на усвідомлення цілей діяльності і сприяє орієнтації, ознайомленню з новими 

фактами, більш глибокому відображенню дійсності. Розрізняють безпосередній інтерес, в 

основі якого лежить привабливість об’єкта як засобу досягнення цілей діяльності. Інтерес 

тісно зв’язаний із власним рівнем опанування дійсністю у формі знань. Про стійкість 



інтересу свідчить подолання труднощів у здійсненні діяльності, яка сама собою 

зацікавленість не викликає, але виконання якої є умовою її здійснення. 

Інтерес у процесі свого розвитку може перерости в стійку особистісну потребу в 

активному, діяльному ставленні до свого предмета. 

 

ЛЕКЦІЯ 16 

ТЕМА 16. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. 

План 

1. З історії розвитку змісту початкової освіти. 

2. Поняття про Державний стандарт початкової освіти. Мета і функції ДС. 

3. Базовий навчальний план початкової школи. 

4. Програми для початкових шкіл. 

 

Література: 

1. Бондар В. І. Дидактика. – К., 2007. – 386с. 

2. Державний стандарт початкової освіти. 

3. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти. – К., «Грамота», 2012.  502с. 

4. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К., 2006. – 312с. 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

 

З історії розвитку змісту початкової освіти. 

 

Першочерговим завданням дидактики є необхідність дати відповідь на запитання: 

«чого навчити?», бо вирішення проблеми змісту освіти дозволяє розв’язати й інші 

дидактичні проблеми (скажімо, засоби і принципи навчання, методи і форми організації 

навчання тощо). Що ж слід розуміти під змістом освіти? Наведемо такі визначення. 

 

ЗМІСТ ОСВІТИ – це чітко окреслена система теоретичних знань та практичних 

умінь і навичок, якими повинні і можуть оволодіти учні за певний час. Це саме загальне 

визначення. Більш повне і конкретне визначення запропонував відомий дидакт В.В. 

Краєвський, а саме: 

 

ЗМІСТ ОСВІТИ – це знання, досвід репродуктивної діяльності, досвід творчої 

діяльності, досвід оцінювальної діяльності. Зауважимо, що: знання – це конкретні 

теоретичні положення, поняття, правила, факти, закони, закономірності, теорії, концепції 

тощо. Вони створюють теоретичний багаж учня; досвід репродуктивної діяльності – це 

уміння і навички, способи дій, що носять відтворювальний характер. Такі уміння й 

навички формуються за допомогою вправ:  за зразком,  за алгоритмом,  за схемою,  

за поясненням, за аналогією,  за інструкцією та ін.; 17 досвід творчої діяльності – це такі 

уміння й навички, способи дій, що носять продуктивний характер і формуються за 

допомогою варіативних, видозмінених та нестандартних ситуацій (завдань); досвід 

ціннісно-оцінювальної діяльності – це сукупність компонентів виховання, тобто риси та 

якості особистості, що формуються у процесі навчання: рівень свідомості, переконання, 

ідеали, почуття, здібності, звички, потреби, характер тощо. Усвідомлення і розуміння 

такого підходу до визначення змісту освіти надто важливе. Адже опора на нього дозволяє 

вчителю правильно проектувати, методично опрацьовувати зміст навчального матеріалу 

до кожного уроку, дбаючи про наявність кожного з названих компонентів. 

 

Відомий дидакт І.Я. Лернер зазначав: «…Все, що є духовного, матеріального, що є 

в культурі і в науці, – повинно бути закладено в зміст освіти». Зміст освіти в 



загальноосвітній школі є основою для всебічного розвитку особистості, підготовки її до 

життя, основою формування діалектико-матеріалістичного світогляду. Виходячи з 

наведених визначень змісту освіти, слід підкреслити, що: зміст освіти, з одного боку, 

повинен відображати рівень і характер наукових і культурних досягнень, рівень 

суспільного життя, рівень економічного стану, політичних і соціальних перетворень 

(тобто відображати все те, що накопичено в досвіді людства, суспільства) і, з іншого боку, 

зміст освіти має бути спрямований на розв’язання тих завдань, які висуває суспільство 

перед освітою, тобто він покликаний виконувати соціальне замовлення суспільства на 

даному етапі. Звідси виникає необхідність постійно удосконалювати (уточнювати) зміст 

освіти.  

Види і рівні освіти 

Традиційно виділяють три види освіти: загальну, політехнічну, професійну. 

ЗАГАЛЬНА ОСВІТА – це сукупність знань з основ наук про природу, суспільство, 

людину, її мислення, а також сукупність відповідних умінь та навичок, необхідних кожній 

людині. Загальна освіта веде до загальноосвітніх знань, які є основою наукового 

світогляду. Загальноосвітня підготовка включає такі знання, уміння і навички, які потрібні 

всім людям незалежно від роду їх діяльності. Загальну освіту здобувають в процесі 

вивчення основ наук з різних предметів та їх циклів. Загальна освіта має велике значення 

для набування професії (спеціальності) і здійснюється на широкій політехнічній основі, 

результатом чого є політехнічні знання. 

Поняття про Державний стандарт початкової освіти. Мета і функції ДС. 

Зміст освітніх галузей є основою для визначення навчальних предметів та для 

складання навчальних програм. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ОСВІТИ – документ взаємних 

зобов’язань: з одного боку, він чітко окреслює державні гарантії щодо освітніх послуг для 

кожного, хто має намір здобути освіту; з іншого боку, він визначає вимоги до тих, хто 

претендує на одержання документа про відповідний рівень освіченості (державні вимоги 

до загальноосвітньої підготовки учня). Державні стандарти освіти з кожного освітнього 

рівня містять базовий навчальний план, що дає цілісне уявлення про змістове наповнення і 

розподіл основних галузей знань за роками навчання. В ньому виділені інваріатна частина 

(державний компонент) і варіативна частина (шкільний компонент). На основі державних 

стандартів (початкової, базової і старшої школи) визначається перелік навчальних 

дисциплін (навчальні плани) та складаються відповідні навчальні програми та підручники. 

 

 Базовий навчальний план початкової школи. 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН – це державний документ, в якому визначено перелік 

навчальних предметів, їх розподіл за роками навчання, кількість годин на тиждень, види 

підсумкового контролю, види і кількість годин на виробничу практику. Базові навчальні 

плани для масових шкіл, ліцеїв та гімназій, інших навчальних закладів передбачають два 

компоненти. 1. Державний компонент повинен забезпечити соціально необхідний для 

кожного школяра обсяг і рівень знань, умінь та навичок, потрібний для всебічного і 

гармонійного розвитку школярів. Він включає: – мовно-літературну освіту, 21 – 

математику (з основами інформатики), – суспільні, – природничі, – естетичні та – 

оздоровчо-трудові предмети, які є обов’язковими для їх вивчення. 2. Шкільний компонент 

– це варіативна (змінна) частина базового плану, яка складається з: – вибірково-

обов’язкових предметів, – курсів за вибором учнів, – факультативів, – додаткових занять, 

– консультацій. Його мета – сприяти розвитку індивідуальних особливостей школярів, 

диференціації навчання, врахування регіональних умов. Базовий навчальний план є 

основою для розробки типових навчальних планів для різних типів навчальних закладів 

(ліцеїв, гімназій, колегіумів, профільних шкіл тощо). Якщо навчальний план – це 

документ, яким в першу чергу в школі користується адміністрація (складання розкладу, 



комплектація педагогічних кадрів тощо), то для вчителя важливим документом є 

навчальна програма. 

 

 Програми для початкових шкіл. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА – це державний нормативний документ, що визначає 

зміст навчального предмету і представляє його тематично за роками навчання. Основою 

для складання програми є зміст освітньої галузі. Навчальна програма має таку структуру: 

1. Пояснювальна записка, яка включає в себе завдання і мету вивчення предмета, його 

місце в системі інших навчальних дисциплін, провідні засоби і методи науки і учіння 

тощо  

2. Розділи, теми, підтеми за роками вивчення.  

3. Кількість часу, відведеного на вивчення тем.  

4. Кількість годин на тиждень.  

В структурі сучасних навчальних програм для кожної теми визначено зміст 

навчального матеріалу (колонка зліва) і державні вимоги до загальноосвітньої підготовки 

учня (колонка справа). В кінці програми наводяться дані про авторів, що підготували цю 

програму. Відповідно до навчальних програм створюються підручники. Підручник – це 

основна навчальна книга з певного предмету, яка створена для освіти, розвитку і 

виховання учнів. Функції підручників сьогодні стають більш складними і різноманітними. 

Якщо раніше підручник був в основному джерелом інформації, то в останні роки роль 

підручника розширилась. Основними задачами (функціями) сучасного підручника є: 

освітня (навчальна, дидактична), інформативна, розвивальна, виховна, керівна, 

коригувальна, управлінська, методична, перспективна тощо. Це змінило структуру 

сучасного підручника. На сьогодні пропонують таку структуру підручника (схема 1) 

 

ЛЕКЦІЯ 17 

Кредит 9. Процес навчання у початковій школі 

Тема. Сутність процесу навчання. Теоретичні та методологічні основи  

 

План 

1. Процес навчання як система. 

2. Функції процесу навчання. 

3. Закономірності процесу навчання. 

4. Методологічні засади процесу навчання. 

Література: 

1. Бондар В. І. Дидактика. – К., 2007. – 386с. 

2. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти. – К., «Грамота», 2012. – 502с. 

3. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К., 2006. – 312с. 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Процес навчання як система. 

Навчання, виховання й розвиток учнів на першому ступені школи тісно 

взаємопов’язані й зорієнтовані на виконання вимог Державного стандарту, формування в 

них бажання й уміння вчитися, задоволення від прагнення пізнати навколишній світ і 

самого себе, навчання дітей (спільно з родиною) гуманно й етично поводитися в житті. 

Молодший шкільний вік — перехідний період, у якому проявляються риси 

дошкільного дитинства й формуються типові особливості школяра. Цей вік багатий на 

приховані можливості розвитку, які дуже важливо своєчасно помітити й підтримати, бо 

тут закладається та розвивається основа багатьох психічних якостей. Потрібно вдумливо 

поставитися до врахування вікових й індивідуальних особливостей фізичного, психічного 



та пізнавального розвитку дітей, що дасть учителеві можливість цілеспрямовано, без 

шкоди для вихованців організувати їх якісне навчання й розвиток. 

У початкових класах, особливо в першому й другому, мають про- довжуватися лінії 

дошкільного розвитку: пріоритетність виховних завдань, цілісність впливу на дитину 

через взаємозв’язок навчальної та ігрової діяльності, цілеспрямований розвиток сенсорних 

умінь, вправності й координованості рухів, гостроти зору, уяви, саморегуляції поведінки й 

загальномовленнєвий розвиток. 

Розглянемо основні поняття процесу навчання. 

Навчання — цілеспрямований процес навчальної взаємодії між учителем та 

учнями з метою розвитку, навчання й виховання кожної дитини. Рівень активності 

учнів у цій взаємодії різний. 

Нова стратегія освіти передбачає особистісно зорієнтовану парадигму навчання, 

сутністю якої є співпраця всіх учасників навчально- виховного процесу на засадах ідей 

гуманізму, суб’єктності, діалогічності навчання, стимулювання до творчості й 

самореалізації як учнів, так і вчителів. 

Дидактична сутність навчання полягає в тому, що воно відбувається в постійній 

взаємодії двох діяльностей — викладання та учіння. 

Викладає педагог, учитель, особа, яка передає, навчає, допомагає комусь опанувати 

певний зміст, способи діяльності тощо. Отже, слово «викладати» має два значення: 1) 

розповідати, передавати знання, 2) організовувати навчання. Учень, засвоюючи певний 

зміст, навчається і розвивається. Це відбувається в процесі учіння. 

Поняття «навчальний процес» охоплює всі компоненти навчання: його цілі, 

зміст, засоби, форми, у яких він реалізується. Оскільки в процесі навчання виховується 

особистість, розвиваються її пізнавальні здібності, то правомірною є назва «навчально-

виховний процес». Процеси навчання і виховання мають спільні структурні компоненти. 

Характеризуючи їх, виокремлюють мету, зміст, принципи, методи, форми організації, 

результати. 

Наявність двох процесів у навчанні — викладання та учіння — не означає, що вони 

рівнозначні за своїм значенням. Учитель є організатором навчальної діяльності. Він 

спрямовує діяльність учнів так, щоб вони були активними учасниками, а не пасивними 

спостерігачами чи тільки виконавцями, взаємодіяли з педагогом та іншими суб’єктами 

учіння. 

Навчання може бути й випадковим, стихійним, коли учень дізнається про щось, 

одержує нові знання або вдосконалює набуте без спеціальної мети та спеціального 

керівництва. 

У навчальному процесі відбувається цілеспрямоване навчання, яке має конкретну 

мету й здійснюється за певних умов. 

2. Функції процесу навчання 

Виходячи із загальної мети школи, процес навчання повинен здійснювати три 

функції – освітню, виховну і розвивальну. Це умовний поділ, бо навчальний процес не 

обмежується формуванням знань, умінь і навичок. Він передбачає також процеси 

виховання, формування світогляду, розвитку особистості, набуття освіти. Виділення 

функцій необхідно для забезпечення ефективності практичної діяльності вчителя, 

особливо під час планування завдань уроку. 

Освітня функція передбачає засвоєння наукових знань, формування вмінь і 

навичок. Наукові знання вміщують в себе факти, поняття, закони, закономірності, теорії, 

відображають узагальнену картину світу. 

– Виховна функція передбачає формування світогляду, моральних, 

трудових, естетичних, етичних уявлень, поглядів, переконань, систему ідеалів. Виховна 

функція витікає із самого змісту і методів навчання, специфіки організації спілкування 

вчителя з дітьми. Об’єктивно навчання не може не виховувати певних поглядів і 

переконань. 



– Розвивальна функція передбачає окрім формування знань і спеціальних 

умінь здійснення спеціальної роботи із загального розвитку учнів, їх мислення, волі, 

емоцій, навчальних інтересів і здібностей. Наприклад, для інтенсивного розвитку 

мислення в процесі навчання необхідно забезпечити викладання на високому рівні 

утруднення, в швидкому темпі, забезпечити усвідомлення учнями своїх навчальних дій. 

Основні функції між собою взаємопов’язані і реалізуються на практиці: 

1) комплексом завдань уроку (освіти, виховання і розвитку); 2) змістом 

діяльності вчителя й учнів; 3) різноманітністю методів, форм і засобів навчання; 4) 

оцінкою-аналізом під час контролю всіх результатів навчання. 

3. Закономірності процесу навчання 

Дидактика як наука має однією зі своїх функцій пізнання процесу навчання. 

Результатом цього пізнання є виявлення об’єктивно існуючих законів і закономірностей 

процесу навчання. Це положення наочно підтверджується тим, що в дидактичних роботах 

останніх років сформульовано значну кількість педагогічних законів і закономірностей. Однак передчасно говорити про строгу їх системі, так як, по-перше, деякі з виділених положень, на нашу думку, не можна зводити в ранг законів, бо вони виражають не внутрішні, а 

зовнішні, не стійкі, а варіативні зв’язку. Вони часом відображають не функціонування і 

розвиток, а тільки структуру педагогічного процесу . 

Закономірність - це результат сукупної дії безлічі законів, тому вона висловлює 

багато зв’язки і відносини, тоді як закон однозначно відображає певний зв’язок, 

відношення. Вивчення закономірностей навчання тому - це пошук загальних тенденцій 

розвитку і функціонування педагогічних (дидактичних) систем. 

Закономірності навчання виражають суттєві та необхідні зв’язки між його умовами 

і результатом, а зумовлені ними принципи визначають загальну стратегію вирішення 

цілей навчання. Така стратегія звичайно позначається терміном підхід (наприклад, 

індивідуальний підхід, проблемний підхід і т.д.). Підхід у педагогіці - це сукупність 

принципів, які визначають стратегію навчання чи виховання. 

Категорії загального, особливого і одиничного вимагають визначення 

співвідношення загальнолюдського, національного і індивідуального у відборі змісту 

освіти, його спрямованості на формування етнічних еталонів, ментальних характеристик, 

індивідуальних нахилів та здібностей особистості, а також обліку загальних та 

специфічних умов функціонування тієї чи іншої системи навчання. 

Категорія заходи вводить в теорію і практику навчання принцип оптимальності, 

або заходи, у відборі змісту, методів, форм і способів педагогічних впливів. 

Категорії сутності та явища зумовлюють необхідність виявлення внутрішніх 

характеристик процесу навчання і всього діапазону його особливостей, у своїй сукупності 

характеризують навчання як педагогічний процес. 

Єдність змісту і форми в процесі навчання знаходить своє вираження в 

адекватності змісту освіти видів і форм навчальної діяльності,відповідно методів навчання 

його технічним оснащенням і т.д. 

Категорія потреби вимагає побудови навчального процесу у відповідності з 

закономірностями навчання, вікового та індивідуального розвитку. Не менш значущою є і 

категорія випадковості, яка пов’язана з урахуванням явища стохастичності в навчанні, 

відповідно до якого один і той же педагогічний вплив передбачає варіативність 

відповідних реакцій учнів, не завжди адекватних задумом педагога. 

Ефективність процесу навчання закономірно залежить від тих умов, в яких він 

протікає (матеріальних, гігієнічних, соціально-психологічних і т.п.). До числа значимих 

умов навчання ставляться професіоналізм вчителя (викладачів), його творчий потенціал, 

здатність до рефлексії, прагнення до своєчасного поповнення знань і корекції 

особистісних якостей. 

Об’єктивною є залежність результатів навчання від особливостей взаємодії 

особистості, що розвивається зі світом. Сутність цієї закономірності полягає в тому, що 

результати навчання залежать від характеру діяльності, в яку на тому чи іншому етапі 

свого розвитку включається, кого навчають. Не менш важливою є закономірність 
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відповідності змісту, форм і методів навчання віковим та індивідуальним особливостям і 

можливостям учнів. 

Названі закономірності процесу навчання знаходять своє конкретне вираження у 

принципах навчання . 

Закономірності навчання, що розглядаються як вираз дії законів у конкретних 

умовах, - це об’єктивні, істотні, стійкі, повторювані зв’язки між складовими частинами, 

компонентами процесу навчання. Особливість поняття «закономірності» в дидактиці 

полягає в тому, що ці зв’язки, залежності компонентів процесу навчання носять 

переважно ймовірнісно-статистичний характер. Частина з них діє завжди, незалежно від 

дій учасників і умови процесу, наприклад: цілі і зміст навчання залежать від вимог 

суспільства до рівня освіти особистості. Більша ж частина закономiрностей проявляється 

як тенденція, тобто не в кожному окремому випадку, а в статистичному ряді, у деякому 

безлічі випадків. Це характерно для всіх суспільних процесів, також і для процесу 

навчання, оскільки він залежить від безлічі факторів: свідомої діяльності вчителя та учнів, 

культурних, матеріальних умов і пр. 

Багато закономірностей навчання виявляються досвідченим, емпіричним шляхом, і 

таким чином, навчання може будуватися на основі досвіду, так би мовити, по здоровому 

глузду. Однак побудова ефективних систем навчання, ускладнення процесу навчання з 

включенням нових дидактичних засобів потребує теоретичного знання про закони, по 

яких протікає процес навчання. 

Виділяють зовнішні та внутрішні закономірності навчання. 

До перших відносять залежність навчання від суспільних процесів і умов 

(соціально-економічної, політичної ситуації, рівня культури, потреб суспільства і держави 

в певному типі і рівні освіти); до других - зв’язок між компонентами процесу навчання 

(між цілями, змістом освіти, методами, засобами і формами навчання; між учителем, 

учнем і сенсом навчального матеріалу). 

До зовнішніх закономірностям відносяться: 

 соціальна обумовленість мети, змісту і методів навчання; 

 виховує і розвиваючий характер останнього; 

 навчання завжди здійснюється в спілкуванні і грунтується на вербально-діяльнісного підходу; 

 залежність результатів навчання від особливостей взаємодії учня з 

навколишнім світом. 

До внутрішніх закономірностям процесу навчання відносяться: 

 залежність його розвитку від способу вирішення основної суперечності 

між пізнавальними чи практичними завданнями і наявним рівнем необхідних для їх 

вирішення знань, умінь і навичок учнів, розумового розвитку; 

 відношення між взаємодією вчителя й учня і результатами навчання; 

 підпорядкованість результативності навчання способам управління 

процесом останнього і активності самого учня; 

 задану структуру, тобто при успішному вирішенні однієї навчальної 

задачі і постановці наступної учень просувається від незнання до знання, від знання - до 

вміння, від вчення - до навички. 

Принципи навчання втілюють вимоги його організації - наочності, свідомості і 

активності учнів у навчанні, систематичності і послідовності в оволодінні досягненнями 

науки, культури та досвідом діяльності, єдності теорії і практики. 

Складові компоненти процесу навчання: цільовий, стимулююче- мотиваційний, 

змістовий, операційно-дійовий (форми, методи), контрольно- регулювальний, 

оцінювально-результативний. Ці компоненти характеризують завершений цикл взаємодії 

вчителя й учнів (від постановки цілей до досягнення результатів навчання). 

1) Цільовий компонент – усвідомлення педагогом і прийняття учнями цілі 

і завдань теми, розділу, навчального предмету. Цілі і завдання визначаються на основі 

вимог навчальної програми, урахування особливостей учнів класу. 
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2) Стимулююче-мотиваційний компонент – використання системи 

прийомів із стимулювання в дітей зацікавленості, потреби у вирішенні поставлених перед 

ними навчальних завдань. Стимулювання повинно породжувати внутрішній процес 

виникнення в учнів позитивних мотивів учіння. Мотивація в навчанні виявляється на всіх 

етапах. 

3) Змістовий компонент – визначається навчальною програмою і 

підручниками. Зміст конкретизується вчителем з урахуванням поставлених завдань, 

специфіки виробничого й соціального оточення, навчальних можливостей учнів. 

4) Операційно-дійовий компонент відображає процесуальну суть 

навчання і реалізується за допомогою оптимальних методів, засобів і форм організації 

викладання й учіння. 

5) Контрольно-регулювальний компонент передбачає одночасний 

контроль викладача за ходом вирішення поставлених завдань і самоконтроль учнів за 

правильністю виконання навчальних операцій, точністю відповідей. Контроль 

здійснюється за допомогою усних, письмових, лабораторних та інших практичних робіт, 

заліків й екзаменів, опитування. 

6) Оцінювально-результативний компонент передбачає оцінку 

педагогами і самооцінку учнями досягнутих в процесі навчання результатів, 

встановлення відповідності їх навчально-виховним завданням, знаходження причин тих 

чи інших прогалин в знаннях учнів. 

Всі компоненти навчального процесу взаємопов’язані. Мета потребує конкретизації 

у завданнях, вона визначає зміст; ціль і зміст потребують певних методів, засобів і форм 

стимулювання й організації. 

4. Методологічні засади процесу навчання. 

 

Методологічною засадою процесу навчання є наукова теорія пізнання, яка 

вивчає природу наукового пізнання і його можливості, головні закономірності 

пізнавального процесу, форми й методи пізнання людиною навколишньої дійсності, 

умови істинності пізнання. 

Пізнання - процес цілеспрямованого відображення об’єктивної реальності у 

свідомості людей. 

Процеси навчання і наукового пізнання мають спільні риси. Обидва 

спрямовані на пізнання істини, об’єктивної дійсності. І навчання, і пізнання здійснюються 

за схемою: живе спостереження об’єкта навчання чи пізнання-осмислення істотних 

властивостей, особливостей, зв’язків цього об’єкта-застосування здобутих знань на 

практиці чи в навчанні або перевірка здобутого у процесі пізнання знання на практиці. 

Навчання можна вважати специфічною формою пізнання об’єктивної дійсності, набуття 

суспільного досвіду. Спільність між навчанням і науковим пізнанням у тому, що вони 

спрямовані на пізнання законів і закономірностей об’єктивного світу. 

Між процесом навчання і процесом наукового пізнання існують і певні 

відмінності. Передусім на всіх рівнях навчання об’єктивно не відкриваються нові знання. 

Учні засвоюють уже пізнані істини. Водночас відбувається дослідження об’єкта пізнання. 

Під час засвоєння знань сам об’єкт може бути представлений наочним або словесним 

зображенням. Важливо те, що на пізнання певних явищ чи процесів людство витратило 

десятки й сотні років, а учень під час навчання засвоює такі знання впродовж року. Якщо 

у процесі пізнання здобуваються тільки нові знання, то навчання, крім засвоєння цих 

знань, передбачає формування вмінь і навичок. Зрештою, практика у пізнанні є критерієм 

істини, в той час як у навчанні перевіряти істинність знання нема потреби. Тут практика 

допомагає краще зрозуміти й засвоїти навчальний матеріал. 

Рушійними силами навчального процесу є його суперечності: 

 



 між зростаючими вимогами суспільства до процесу навчання і загальним станом 

цього процесу, який потребує постійного вдосконалення; 

 між досягнутим учнями рівнем знань, умінь та навичок і знаннями, вміннями й 

навичками, необхідними для розв’язання поставлених перед ними нових завдань; 

 між фронтальним викладом матеріалу й індивідуальним характером його 

засвоєння; 

 між розумінням матеріалу вчителем і учнями; 

 

 між теоретичними знаннями й уміннями використовувати їх на практиці та ін. 

Мистецтво вчителя полягає у з’ясуванні й використанні цих суперечностей для 

активізації пізнавальної діяльності учнів. 

 

ЛЕКЦІЯ 18 

Тема  Принципи навчання 

План 

1. Принцип навчання як дидактична категорія. 

2. Номенклатура принципів навчання та їх реалізація. 

3. Системний підхід до реалізації принципів навчання. 

4. Особливості реалізації принципів навчання у практиці сучасної початкової школи. 

5. Правила навчання. 

Література: 

1. Бондар В. І. Дидактика. – К., 2007. – 386с. 

2. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. Посібник. 3.є видання, доповнене.– К.,2008.– 608с. 

3. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти. – К., «Грамота», 2012. – 502с. 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

1. Принцип навчання як дидактична категорія. 

Проблема принципів навчання завжди займала уми багатьох видатних педагогів 

всього світу. Тим не менше і на сьогоднішній день вона свого остаточного рішення не 

отримала. Виражається це в тому, що до цих пір не визначено вихідні підстави до 

розробки номенклатури принципів навчання; не розроблені наукові основи системи 

принципів навчання, їх співпідпорядкованості, ієрархії. Саме це є причиною того, що у 

відповідних фундаментальних працях з дидактики і в навчальних посібниках з курсу 

«Педагогіка» кількість принципів, їх формулювання значно різняться, а зміст 

надмірно психологизировал, логізіровано і ідеологізоване. Мабуть, про що писав свого 

часу видатний діяч сучасної вітчизняної педагогіки М.М. Скаткін, це пояснюється тим, що 

одні педагоги виводили принципи з досвіду навчання, інші - з філософії, теорії пізнання, 

треті вважали, що основою принципів повинні служити закономірності психіки дітей. Це 

призвело різних авторів до умоглядності в постулюванні принципів навчання, до 

ізольованого їх розгляду, до ототожнення з найзагальнішими закономірностями, якими 

вчитель повинен керуватися в ході своєї практичної педагогічної діяльності. Тим самим 

принцип навчання по суті позбавляється ознак загальної норми педагогічної діяльності, 

стирається межа між принципами навчання і приватними методичними вказівками. 

Принципи навчання у цьому випадку перестають бути універсальними для всіх 

навчальних предметів і у всіх ситуаціях навчання. 

Принципи навчання виступають в органічній єдності, утворюючи деяку концепцію 

дидактичного процесу, яку можна уявити, як систему, компонентами якої вони є. 

Численні спроби розробити систему дидактичних принципів у роботах дослідників нового 

часу. Їх аналіз дозволяє виділити в якості основних, загальновизнаних наступні принципи: 

1. Свідомості і активності; 

2. Наочності; 
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3. Систематичності і послідовності; 

4. Міцності; 

5. Науковості; 

6. Доступності; 

7. Зв’язку теорії з практикою. 

Ці принципи складають систему дидактичних принципів .Специфіка 

закономірностей навчання полягає у взаємозв’язках його цілей, завдань, змісту, 

організації, способів, умов з досягаються педагогічними результатами перш за все з 

навченістю учнів, а також внеском у їх вихованість, освіченість і розвиненість. Ці 

закономірності знаходять відображення у загальних принципах навчання 

(загальнодидактичних принципах) - основних рекомендаційних положеннях, що 

виступають у ролі наукових норм його побудови і забезпечують ефективність. 

2. Номенклатура принципів навчання та їх реалізація. 

Принцип природовідпвідності та науковості. Він виходить з існуючих причинно-

наслідкових залежностей між діями суб’єктів навчального процесу і 

закономірностями (природою) людського пізнання. Про сформульованому Я.А. 

Коменським принципі природосообразности К.Д. Ушинський писав: «Тільки 

система ... що виходить з самої суті предметів, дає нам повну владу над нашими 

знаннями» 

1. Розуміти ці закономірності треба не обивательськи, а науково (рис. 2). 

Є основні правила його реалізації (деталізовані поради щодо практичного 

застосування): 

 розуміння закономірностей пізнавальної діяльності учнів і побудови навчання на 

ньому; 

 наукового відбору змісту і методів; 

 досягнення цілей навчання при обов’язковій оптимізації системних залежностей 

- внутрішньоособистісних, соціально-педагогічних, міжособистісних, індивідуально-

групових і середовищних, бо пізнання 

- не відокремлений від усього процес, а системно зумовлений; 

 психолого-педагогічної передбачливості - передбачення, ретельного 

проектування і виключення можливих негатив. 

Принцип відповідності змісту, форм, методів і умов навчання її цілям. 

 

Принципу притаманні правила: 

- цілеспрямованості - підпорядкування завжди і всього в навчанні досягнення 

результатів, які цілком відповідають його меті та завданням; 

- цілісності педагогічного процесу навчання - забезпечення узгодженості всіх 

елементів педагогічної системи навчання, а також навчання з розвитком, вихованням та 

освітою; 

- створення сприятливих педагогічних умов - будучи системним, саме навчання є 

частиною більш великих систем, особливості яких виступають його умовами і повинні 

максимально оптимізуватися; 

- зв’язку теорії з життям - все запам’ятоване, але не пов’язане з поні зумінням і 

вмінням його застосовувати - мертвий вантаж для пам’яті: «По-справжньому знає не той, 

хто переказує, а той, хто на практиці застосовує». Вчаться люди для того, щоб практично 

самореалізуватися в житті, і цьому, покликане сприяти будь-яке навчання; 

- сучасності - зв’язку досліджуваного з сучасними умовами і проблемами життя, 

розуміння їх на цій основі і формування правильного ставлення до них. 

Принцип плановості, систематичності, послідовності, наступності та 

узгодженості навчання. 

Його правила: 
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- плановості - продуманості, визначеності намічуваних заходів, їх строків, 

витрат часу; 

- структурності - чітке визначення структури змісті досліджуваного матеріалу, 

взаємозв’язків його частин, логіки розгортання. При складній структурі використовуються 

графічні схеми, що створюють в учнів цілісний образ досліджуваного і його частин. Вони 

можуть використовуватися з початку заняття і послідовно розкриватися по ходу, а також в 

кінці для узагальнення викладеного; 

- систематичності і послідовності - побудови навчання за пізнавальної логіці - 

від відомого до невідомого, від простого до складного, від близького до далекого з 

систематичним нарощуванням, розширенням і впорядкуванням накопичуються в учнів 

знань, навичок і вмінь перетворення їх у систему, наукову картину дійсності «Тільки 

система , звичайно, розумна, що виходить з самої суті предметів, дає нам владу над 

нашими знаннями », - писав К.Д. Ушинський. 

- опори на засвоєне - за словами Я.А. Коменського, все сьогоднішнє має 

закріплювати вчорашнє і пропонувати дорогу в завтрашнє; переходити до подальшого 

після засвоєння попереднього; 

- узгодженості дій усіх педагогів з досягнення загальної мети навчання, його 

змісту і застосовуваних методів; 

- комплексування дисциплін у навчальному процесі - необхідності виходити з 

зв’язків між ними і науковою картиною світу, практикою, професіоналізмом. Рішення 

практичних завдань ніколи не повинно бути однобоким, спиратися на знання од ної 

навчальної дисципліни або науки. Воно ефективно, коли в пам’яті людини, професіонала 

спливає комплекс знань (спеціальних, соціальних, моральних, економічних, фінансових, 

правових, психологічних, управлінських та ін), який приміряється до даної ситуації, 

згадуються рекомендації, аналогічні випадки з практики, виникають різні ходи думки, 

міркування, зважування «за» і «проти» і багато іншого.Практику байдуже, до якої 

навчальної дисципліни відносяться ті чи інші знання, думка, умовивід, аргумент, аспект, 

норма. Що приходить на розум - залежить від розв’язуваної задачі і того, як знання 

переплетені в його свідомості. Образно кажучи, як був 

«намотаний клубок знань» при навчанні, так він і «розмотується» під час 

вирішення практичних завдань життєдіяльності. 

Принцип інтересу, активності, свідомості та самостійності. Він пов’язаний з 

розумінням закономірною залежності результатів навчання неільки від сумлінності і 

активності педагога, а й адекватної активності учнів. Тут існують правила: 

- мотивації - треба постійно пам’ятати, що успіхи навчання залежать не тільки 

від роботи розуму учнів, а й їхнє добро совісно навчання і зусиль у подоланні труднощів; 

різноманітними способами будити думку і пам’ять, але залишати сплячими почуття і 

совість -значить діяти педагогічно примітивно, формально; 

 інтересу - пробудження, посилення, підтримки і розвитку інтересу учнів як одного 

з найважливіших психологічних активаторів і каталізаторів навчання; у своїй основі це 

пов’язано з вибором потрібного навчаються, а тому і цікавого їм змісту навчання, а також 

цікавою його подачі. Інтерес не вимагає нікого примушувати вчитися. В одному з 

документі ЮНЕСКО наголошується, що майбутнє за «цікавою школою». 

- активності - всебічного підвищення активності учнів. водити навчання 

до обміну інформацією, передачі її педагогом навчаються, вважати, що їхнє вчення - це 

тільки сприйняття і запам’ятовування, означає повний педагогічний непрофесіоналізм. 

Потрібна цілісна активність студента - пізнавальна, моральна (почуття обов’язку, 

відповідальності, сумлінності, совісності, порядності, чесності, працьовитості, 

самокритичності, вимогливості до себе та ін), волі (цілеспрямованості, активності, 

організованості, завзятості, наполегливості, працездатності та ін ). Підвищення активності 

досягається використанням відповідного змісту, форм, методів і технологій; свідомості ~ 
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свідомого ставлення учня до навчання, глибокого розуміння досліджуваного, його 

особистісного сенсу; при допущенні помилок треба розуміти їх причину, своє завдання, 

способи усунення та профілактики рецидиву в майбутньому; 

- самостійності - полягає в необхідності займатися самостійно, досягати 

глибокого розуміння при самостійній підготовці, тому необхідно спонукати до неї, 

направляти її зміст, допомагати в її проведенні, контролювати оцінювати і вимагати 

результатів. 

Принцип доступності, наочності і посильності. Це означає орієнтацію всього 

навчання на учнів, на їх інтереси і потреби, на те, щоб досліджуване стало їх надбанням, 

придбало «нового господаря». Правила такі: 

- доступною для учнів труднощі змісту, його викладу, сприйняття, засвоєння і 

запам’ятовування; 

- доступності навчального матеріалу за обсягом і темпами вивчення; 

- побудови навчання в повній відповідності з віковими особливостями учнів; 

- повного врахування наявної в учнів освіченості, наявного досвіду, знань, 

розвиненості, вихованості; 

- наочності - мислення людини має словесно-образну природу, і для розуміння 

слів потрібен відповідний образ об’єкту або явища, що позначається ім. Я.А.Коменський 

називав наочність 

«золотим правилом» дидактики: усе, про що розповідаєш, - показуй, все, що 

показуєш, - пояснював; чим більше органів почуттів порушено при навчанні, тим легше і 

міцніше запам’ятовується навчальний матеріал, чим він абстрактніше, ніж важче показати 

те , про що йде мова, і тим більше значення набуває наочність. Для цього 

використовуються предметний, образотворчий, словесно-образний і віртуальний види 

наочності; 

- оптимально підвищених труднощів навчання та їх нарощування при 

обов’язковій доступності їх навчаються: помірна напруженість закономірно підвищує 

результати навчання, як і вся кого дії, а також несе розвиваючі і виховують впливу. 

Відсутність труднощів розслабляє, робить навчання нудною, а надмірні труднощі ведуть 

до перевантажень, зривів і, можливо, до нанесення шкоди психічному та фізичному 

здоров’ю учнів; 

- «Не нашкодь» - правило, що вимагає передбачливості, продуманості дій 

педагога, недопущення шкоди здоров’ю, травм, виникнення дідактогеній і більш складних 

особистісних деформацій. 

Принцип міцності. Підкреслює необхідність досягати не тільки сприйняття і 

розуміння матеріалу, але і запам’ятовування. Без цього навчання походить на спробу 

заповнити водою бочку, що не має дна. Народна мудрість говорить: «Треба, щоб не тільки 

по вусах текло, а й в рот попадало»; освіта є те, що залишилося в голові, коли майже всі 

вивчаємо забуто. Його правила: 

- орієнтованості навчання на свідомість і міцність засвоєння; 

- практичності навчання як прояви і зв’язку навчання з життям і міцності 

його результатів (академік А. Н. Несмеянов образно говорив, що повторення не мати, а 

мачуха навчання; мати навчання - застосування). Тільки те знання відмінно від нуля і не 

вимагає безнадійних зусиль для утримання його в пам’яті, яке застосовувалося; 

- відтворення - словесного, гучного відтворення запам’ятовується; 

- повторення - корисного для запам’ятовування і обов’язкового при 

формуванні навичок, умінь і розвитку якостей; 

- запобігання забування - активної опори на наявні знання, навички та вміння 

при вивченні нового, використання підтримує і підсумкового повторення; 

- привчання учнів до користування довідковими матеріалами та 
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комп’ютерною технікою. 

Принцип поєднання групової та індивідуальної роботи. Принцип реалізується в 

правилах: 

- переважного проведення занять з групами учнів; групах як до зазнають 

труднощі навчаються, так і успішним; 

- диференційованого підходу - особливого підходу до груп і обучеющімся, що 

розрізняються по складу і успішності; 

- формування групи як колективу і використання відносин в ньому для 

дружної спільної навчання та взаємодопомоги учнів один одному. 

Принцип зв’язку навчання з вихованням, розвитком, з фундаментальним 

освітою, освітою. Принцип втілюється в практику навчання проходженням правилами: 

- виховує навчання –формування світоглядно значущих знань, перетворення 

найважливіших знань у життєві і професійні переконання, що визначають чинники, 

ціннісні орієнтації, цілі, завдання і плани життєдіяльності, норми поведінки і звички, 

дисциплінування, відповідального ставлення та ін; 

- розвивального навчання - використання в процесі навчання можливостей для 

розвитку різних якостей і здібностей -інтелектуальних, творчих, ділових, вольових, 

професійних та інших; процес навчання має багаті можливості, щоб привчати учнів 

завжди думати, бути уважним, домагатися необхідного і потрібного, обгрунтовано 

вирішувати, планувати і контролювати свої дії, надходити. 

- всілякої активізації дій та психологічної активності, які лежать в основі 

розвиваються якостей та здібностей. Увага можна розвинути тільки систематичним 

підтримкою його, пам’ять - запам’ятовуванням, мислення - рішенням інтелектуальних 

завдань, від яких «тріщить голова», сміливість- подоланням боязкості і страху в 

сприймаються підвищено небезпечними ситуаціях тощо; 

- зв’язку з життям, практикою - чим більше навчальна діяльність має такі 

зв’язки, тим ефективніше йде процес особистісного та професійного становлення; 

- активізації адекватних самооцінок - приучением до постійної самооцінці, 

оцінці у справах і успіхам, на думку оточуючих про  себе, розуміння своїх сильних і 

слабких індивідуальних особливостей. 

ЛЕКЦІЯ 19  

Кредит 10. Методи та засоби навчання в початковій школі 

Тема. Методи навчання. 

План 

1. Сутність і функції методів навчання. 

2. Класифікація методів навчання. 

3. Методи усного викладу навчального матеріалу. 

4. Наочні методи навчання. 

5. Практичні методи навчання. 

6. Інтерактивні методи та прийоми навчання. 
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1. Сутність і функції методів навчання. 

Методи навчання як дидактична категорія характеризуються тривалою історією 

розвитку. Сучасне розуміння їх сутності та умов застосування значно відрізняється від 

загальноприйнятого навіть два-три десятиліття тому. Це зумовлено підпорядкованістю 

методів цілям і змісту навчання: з їх зміною поступово змінюються й існуючі уявлення 

про методи. Отже, можна вважати, що розуміння сутності методів має історичний 

характер. 

Термін «метод» (від грец. methodos) означає спосіб пізнання явищ природи й 

суспільства; це шлях досягнення мети. 

Американський педагог К. Керр виокремлює чотири глобальні 

«революції» в галузі методів навчання залежно від того, який засіб навчання 

переважає (1972). Перша революція полягає в тому, що замість учителів- батьків 

навчанням почали займатися вчителі-професіонали; друга пов’язана із заміною усного 

слова писемним; третя ввела в навчання друковане слово; четверта, що відбувається нині, 

передбачає часткову заміну деяких методик комп’ютерними технологіями. 

Значний внесок у теорію методів навчання зробив К. Ушинський. Він розрізняв 

загальну й часткову теорії методів. Загальна дидактика вивчає загальні основи навчання 

і принципи застосування методів, спільних для всіх предметів. Часткова дидактика 

показує зразки застосування загальних методів щодо конкретного змісту. К. Ушинський 

не тільки обстоював необхідність активності й самостійності дітей у процесі навчання, а й 

у своїх підручниках практично показав, які методи потрібно використовувати для 

розвитку мовлення, мислення, спостережливості, пам’яті, самостійності дітей. 

Під впливом ідей К. Ушинського та його послідовників у дорево- люційній 

педагогічній теорії з’явилися дослідження про значення самостійної роботи учнів, 

практичних завдань. 

У розвитку теорії методів кроком уперед були спроби дидактів розрізнити в 

методах зовнішню й внутрішню сторони. На це звернув увагу ще А. Дістервег. А про 

внутрішню сутність методів відомий російський педагог П. Каптерєв писав, що 

найістотнішим у формах навчання є вид знань і спосіб, у який знання переходять від 

учителя до учнів. 

Залежно від характеру пізнання П. Каптерєв виокремлював три форми методів: 

1) догматичну, коли знання передається в готовому вигляді й від- 

творюється без змін; 

2) аналітичну, коли вчитель розкладає знання на елементи й показує роль 

кожного; 

3) генетичну, коли розкривається процес виникнення знань, їх розвиток і 

остаточний вигляд. 

Окрім того, у генетичній формі методів учений розрізняв сократичний метод, коли 

вчитель розкриває шлях набуття знань, і евристичний, коли учні самі відкривають знання 

під керівництвом учителя. 



Бурхливий розвиток шкільництва у 1920-1930-х роках зумовив появу так званих 

активних методів (проекти, дальтон-план, трудовий, дослідницький тощо), які над усе 

ставили ініціативу й активність самих учнів, зв’язок змісту й методів навчання з життям. 

Предметом обговорень були й залишаються нині питання визначення функцій 

методів навчання, їх класифікації та умов оптимального застосування на різних 

рівнях освіти. 

Наприкінці 1950-х років у ґрунтовній праці Є. Голанта «Методи навчання в 

радянській школі» вперше вводився розподіл методів на активні й пасивні залежно від 

участі учнів у навчальній діяльності. У своїй класифікації вчений називає терміном 

«пасивний» низький рівень активності учнів, майже відсутню самостійність і творчість. 

У 12 підручниках із педагогіки й монографіях із теорії методів на- вчання, виданих 

до 1970 р. і проаналізованих І. Лернером, називалися (сукупно) такі методи: розповідь, 

пояснення, лекція, бесіда, робота з підручником, книгою, ілюстрації, демонстрування, 

лабораторні роботи, письмові роботи, графічні роботи, самостійні спостереження, робота 

на ділянці, у майстерні, вправи, розв’язування задач, практичні роботи, екскурсії, 

повідомлення учнів, заучування, експерименти, вправи на застосування знань у нових 

умовах, творчі усні й письмові роботи, дослідницька робота, програмоване навчання, 

повторення
1
. Певна річ, цей перелік можна продовжити, адже він не охоплює всіх аспектів 

педагогічного впливу на процес навчання. 

У 1980-1990-х роках вийшло кілька ґрунтовних праць із теорії методів навчання (А. 

Алексюк, Ю. Бабанський, І. Лернер, М. Махму- тов, М. Скаткін). Цій проблемі приділяли 

увагу і вчені, котрі досліджували шляхи розвитку пізнавальної активності й самостійності 

учнів, евристичне навчання, теорію уроку (В. Онищук, П. Підкасистий, В. Паламарчук, І. 

Підласий, Г. Кирилова, О. Савченко та ін.). Проаналізувавши цей матеріал, можна 

сформулювати визначення методу як дидактичної категорії, що має багатовимірну 

сутність. За його допомогою учні під керівництвом учителя ідуть від незнання до знання, 

від неповного й неточного знання до повнішого й точнішого. Щоб підкреслити 

методологічну сутність методів навчання, їх можна визначити як форму руху змісту 

навчального матеріалу.  Наголошуючи на керівній ролі вчителя в навчанні, методи можна 

визначити як певний спосіб керування пізнавальною діяльністю учнів. 

Підкреслюючи єдність дій учня й вчителя, дидактичні методи можна визначити як 

«способи спільної діяльності вчителя і учнів, що передбачають з боку учнів оволодіння 

знаннями, навичками і вміннями та організацію і керування навчальною пізнавальною 

діяльністю учнів з боку вчителя». 

Доцільним визначати методи навчання як способи цілеспрямованої навчальної 

взаємодії суб’єктів навчального процесу, спрямованої на виконання конкретних 

навчально-виховних завдань. 

Методи навчання є багатофункціональними. Функції методів взаємо- пов’язані та 

взаємоопосередковані, але провідною є навчальна. 

Схема 1 
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Метод реалізується через сукупність прийомів, кожний з яких є ок- ремою дією. 

Одні й ті самі прийоми можуть бути складовими різних методів. Прийомом навчання 

називають конкретну дію (або сукупність конкретних дій), які утворюють спосіб 

досягнення окремої мети, що входить до системи діяльності, спрямованої на досягнення 

загальної мети. Метод навчання — це стратегічна категорія навчання, а прийом — його 

тактичний вияв, елемент методу. 

Взаємозв’язок методів і прийомів навчання в дидактиці рухливий і залежить від 

функції, яку вони виконують. Тому в педагогічній літературі одні й ті самі поняття 

нерідко вживаються як у значенні «метод», так і в значенні «прийом». Це, зокрема, 

стосується аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення, порівняння. Наприклад, деякі 

дослідники вважають порівняння методом, оскільки це — особливий вид цілісної 

навчальної діяльності, який здійснюється за допомогою різних операцій і процесів 

мислення. Інші вчені називають порівняння прийомом роботи вчителя, мотивуючи це тим, 

що воно саме по собі не є достатнім джерелом знань. 

У процесі навчання методи і прийоми переплітаються, поєднання методів може 

бути різноманітним, одні дидактичні засоби можуть пе- реходити в інші. Один і той самий 

вид роботи може бути і методом, і прийомом. 

Питання взаємозв’язку методів і прийомів навчання має не лише теоретичне, а й 

практичне значення, адже вдосконалення прийомів сприяє і вдосконаленню методу в 

цілому. 

Отже, основною характеристикою методів навчання є способи орга- нізації 

пізнавальної діяльності учнів; метод передбачає послідовну спільну діяльність учителя й 

учнів, спрямовану на досягнення певної навчальної мети. Прийоми навчання — елементи 

методу; окремі прийоми в певних навчальних ситуаціях можуть виконувати функцію 

методу, а також входити до складу різних методів. 

2. Класифікація методів навчання 

Питання класифікації методів навчання має свою історію. Найдав- нішим є 

групування методів за зовнішніми діями вчителя та учнів на заняттях. Зокрема, школярі 

розповідають, слухають, читають, відповідають, розв’язують задачі, пишуть. Відповідно 

до цього дидакти описували методи розповіді, бесіди, роботи з книжкою, картиною, 

розв’язування задач, вправлянь тощо. Кількість таких методів досить велика, адже видів 

діяльності в навчанні дуже багато. 

Відомо кілька підходів до класифікації методів. До 1970-х років по- ширеними й 

визнаними класифікаціями були такі: 

 заджерелом знань — методи словесні, наочні, практичні (Н. Вер- 
;
 

зилін, Є. Голант, Є. Перовський); 

 за основною дидактичною метою — методи набуття нових знань, 

формування вмінь і навичок, закріплення, застосування, перевірки (М. Данилов, Б. 

Єсипов); 



 за ступенем активності учнів — методи пасивні й активні (Г. Ващенко, 

Н. Верзилін, Є. Голант). 

У 1980-х роках активно розвивалися теорії змісту шкільної освіти, методів 

навчання,розвитку пізнавальної активності учнів. 

Знання й способи діяльності засвоюються на різних рівнях: усві- домленого 

сприймання; запам’ятовування й відтворення; застосування за зразком або в подібній 

ситуації; на рівні творчого застосування знань і способів діяльності. Методи навчання 

мали забезпечувати всі рівні засвоєння, а отже, ураховувати мету й зміст освіти, 

закономірності навчання, можливості організації пізнавальної діяльності учнів. 

Відповідно до цього дидакти розробляли загальнодидактичні методи навчання, 

визначали їх класифікацію. За М. Скаткіним та І. Лерне- ром, до цїєї групи належать 

методи: 

 пояснювально-ілюстративний, 

 інструктивно-репродуктивний, 

 проблемного навчання 

 формування творчих здібностей учнів. 

Учені зазначали, що ці методи відповідають різним рівням пізнавальної 

самостійності учнів, охоплюють усі цілі навчання й розвитку, дають змогу побачити 

навчальний процес цілісно, у системі дій учителя та учнів. 

Відповідно до цілей і змісту навчання обирається той чи інший метод, тому на 

уроці можна застосовувати різні методи, але у відповідних поєднаннях, залежно від його 

дидактичної мети та врахування ступеня самостійності учнів. 

У дидактичній літературі описано й інші підходи до класифікації методів, коли 

одночасно враховуються дві або й три ознаки. Наприклад, Н. Верзилін класифікував 

методи за джерелом знань і логікою навчального процесу; А. Алексюк — за джерелом 

знань і рівнем самостійності учнів у навчанні; В. Ф. Паламарчук і В. І. Паламарчук 

запропонували враховувати в класифікації методів джерело знань, рівень пізнавальної 

активності та самостійності учнів, а також логічний шлях навчального пізнання. 

Серед відомих класифікацій вирізняється системним підходом класифікація Ю. 

Бабанського. Учений виокремив три групи методів навчання, беручи до уваги основні 

компоненти процесу навчання у взаємозв’язку викладання й учіння: 1) організація та 

здійснення навчальної діяльності; 2) стимулювання й мотивація; 3) контроль і 

самоконтроль. 

Методи організації та здійснення навчальної діяльності (див. табл. 1) 

передбачають передавання, сприймання, осмислення, запам’ятовування інформації та 

практичне її застосування. Тому до цієї групи, за Ю. Бабанським, належать словесні, 

наочні, практичні методи й методи передавання інформації через різні практичні, трудові 

та інші дії. Осмислення й логічне опрацювання інформації пов’язані з індуктивними й 

дедуктивними методами, організацією репродуктивної й проблемно- пошукової 

діяльності. 

Таблиця 1 

 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

Методи 

Словесні, наочні та 

практичні (аспект 

передачі та 

сприймання навчальної 

інформації) 

Індуктивні й 

дедуктивні (логічний 

аспект) 

Репродуктивні та 

проблемно- пошукові 

(аспект мислення) 

Самостійної 

роботи та 

роботи під 

керівництвом 

учителя (аспект 

управління 

навчанням) 



 

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, виходячи з 

наявності двох великих груп мотивів, Ю. Бабанський поділяє на методи стимулювання й 

мотивації інтересу до навчання (пізнавальні ігри, дискусії, емоційне переживання тощо) та 

методи стимулювання й мотивації обов’язку та відповідальності в навчанні (заохочення, 

осуд тощо). 

Методи контролю й самоконтролю в процесі навчання можна поді- лити на 

методи усного, писемного, машинного, лабораторно-практичного контролю й 

самоконтролю. 

Відомий український дидакт В. Онищук запропонував класифікувати методи за 

дидактичною метою та відповідними видами діяльності учнів: 

1. комунікативні — засвоєння «готових» знань шляхом викладу нового матеріалу: 

через бесіду, роботу з текстом; 

2. пізнавальні — сприймання, осмислення та запам’ятовування нового матеріалу; 

3. перетворювальні — засвоєння й творче застосування умінь і навичок; 

4. систематизувальні — узагальнення й систематизація знань; 

5. контролювальні — виявлення якостей засвоєння знань, умінь, навичок та їх 

корекція. 

Наявність різних класифікацій засвідчує, що методи як дидактична категорія — 

багатовимірне поняття й можуть розглядатися з різних поглядів. Розвиток теорії змісту 

й методів навчання зумовлює пошуки нових підходів до визначення системи методів та їх 

класифікації за певними ознаками. 

У XXI ст. в дидактиці та методиках активно розвиваються нові методи й технології 

навчання на засадах методології особистісно зорієнтованої освіти. Ця методологія ставить 

у центр зусиль учителя діяльність дитини, досягнення в навчанні суб’єкт-суб’ектної 

взаємодії. Цей вид організації навчання передбачає, що учень не пасивний об’єкт, яким 

учитель може маніпулювати, а активний суб’єкт пізнання. Такі моделі навчання 

називають евристичними (А. Хуторськой), інтерактивними. 

За допомогою інтерактивних методів відбувається цілеспрямоване навчання, 

кожна дитина стає зацікавленим суб’єктом, здатним до активної взаємодії, діалогу в парі, 

групі або класі. 

Під мультимедійними засобами розуміють сукупність приладів і програмних 

продуктів, які забезпечують сприймання людиною інформації одночасно кількома 

органами чуття: аудіоінформація (звукова), відеоінформація, анімація (мультиплікація, 

оживлення образу). 

У початковій школі поширюється використання електронних під- ручників, 

мультимедійних дошок, комп’ютерів, які, будучи дуже ємкісними носіями, активізують 

різні процеси мислення та сприймання навчальної інформації. 

Окрему групу становлять методи, які здобули назву арт-терапія. До цієї групи 

належать методи навчання, виховання, розвитку, зцілення людини, дитини засобами 

мистецтва. Простір арт-терапії досить широкий: використання музики, танцю, 

імпровізації, піскової терапії, казкотерапії, кольоротерапії тощо. Арт-терапія пов’язана з 

розкриттям творчих здібностей і сутнісного потенціалу людини, мобілізацією внутрішніх 

механізмів саморегуляції в процесі вільного самовираження й самопізнання. 

Незалежно від класифікації кожний метод зберігає свої істотні зовнішні ознаки 

в різних умовах навчання, у різних класах 

3.  Методи усного викладу навчального матеріалу 

Словесні методи включають усний виклад навчального матеріалу самим учителем 

(розповідь, опис, виклад, пояснення, інструкція, лекція) і діалогічну форму (різні форми 

бесіди). 

У дидактиці визначено такі функції методів усного викладу: 

• створення психологічної установки на засвоєння нового матеріалу, 



мотивація пізнавальної діяльності учнів під час вивчення певної теми, постановка перед 

учнями проблемної ситуації; 

• розкриття змісту фактичного матеріалу, опис природного середовища, 

певного об’єкта, повідомлення про події, явища; 

• розкриття причинно-наслідкових та інших зв’язків між предметами та 

явищами навколишнього середовища; 

• систематизація набутих знань; 

 

• інструктування учнів щодо їхньої діяльності
1
. 

 

Широкі функції методів усного викладу знань зумовлюють їх місце в навчальному 

процесі. Вони можуть застосовуватися на всіх етапах навчання: під час підготовки до 

вивчення нового матеріалу, у процесі його пояснення, засвоєння, застосування та 

узагальнення. Словесні методи як супровідні використовуються в усіх інших методах. 

Методи зазначеної групи спрямовані як на формування й засвоєння понять, так і на 

формування та відтворення чуттєвих образів. У першому випадку вчитель спирається на 

словесно-логічний апарат мислення учнів, а в другому — на конкретно-образне мислення, 

їхній особистий чуттєвий досвід, інтелектуальні почуття. 

Основними показниками успішного застосування словесних ме- тодів є 

правильне, усвідомлене відтворення учнями прослуханої ін- формації, наступне її 

розпізнавання й почасти застосування. 

Розповідь — монологічна форма усного викладу навчального мате- ріалу, широко 

застосовувана в початкових класах. До розповіді вдаються, 

 коли треба повідомити нові, яскраві відомості; висвітлити події, віддалені в часі; 

розповісти про те, що діти не можуть спостерігати безпосередньо, або про маловідомі 

факти. Розповідь — важливе джерело впливу на думку, уяву, емоції молодших школярів, 

розширення їхнього кругозору. 

У початкових класах використовуються переважно три види розповіді: опис, 

художня розповідь, пояснення. 

Опис — це чітка, виразна, образна характеристика предметів, явищ, подій, їхніх 

ознак, властивостей тощо. Його найдоцільніше використовувати для повідомлення 

фактичного матеріалу, наприклад на уроках природознавства, ознайомлення з 

навколишнім, трудового навчання. Учитель розповідає про зовнішній вигляд тварин, 

рослин, описує природні зони, водойми, гори тощо. 

Художня розповідь, як правило, багата на образні засоби мовлення (порівняння, 

епітети), звернена до уяви та емоцій дітей. Цей вид розповіді широко використовують на 

уроках читання (розповіді про письменників, обставини написання творів, особисті 

враження, спогади тощо), мистецтва (ознайомлення з життям художників, розповіді про 

картини), ознайомлення з навколишнім, музики. 

У початковій школі зміст розповіді має бути ретельно продуманим, щоб докладне 

пояснення, подробиці, незрозумілі слова не відвертали увагу дітей від сутності 

засвоюваного, а емоції не пригнічували розумових процесів. Ще К. Ушинський радив 

учителям: «Розповідаючи про якусь подію першого разу, ви повинні передати тільки 

головні її риси, дві-три цікаві, яскраві деталі. Якщо ви першого ж разу прив’яжете до події 

дуже багато пояснень і деталей, то все оповідання розвалиться в дитячій голові. Закріпіть 

у ній спочатку небагато, але міцно, і потім уже потроху будуйте на цій міцній основі, що 

вкорінилася»
1
. Він же сформулював основні вимоги до цього методу: цікавий зміст, чітка 

й послідовна форма викладу, яка сприяла б усвідомленню та запам’ятовуванню матеріалу. 

Усі види розповідей, які використовуються з навчальною метою, по- винні мати 

чітку структуру: початок, розвиток подій, кульмінаційну та заключну частини. 

Щоб активізувати учнів під час слухання розповіді, слід подбати про емоційний 

настрій дітей, підтримання їхньої уваги. Розповідь у початкових класах має бути 



короткою — у межах 2-3 хвилин, інколи до 5 хвилин. Якщо вона триваліша, її потрібно 

поєднувати з іншими методами та прийомами: включення наочності, елементів бесіди, 

запис опорних слів на дошці тощо. 

Інколи в початкових класах (зокрема, на уроках читання, музики, мистецтва, етики, 

природознавства) доцільно використати розповідь- доповнення, яка розширює, поглиблює 

відомості, що їх учні отримали з підручника або іншого джерела, сприяє виникненню 

бажання більше знати, розвиткові естетичних і патріотичних почуттів. 

Розповідь-пояснення використовується тоді, коли треба не просто передати певну 

інформацію, а розкрити в логічній послідовності, доказово розповісти про певні 

причинно-наслідкові зв’язки, залежності між об’єктами, розкрити сутність способів дій, 

які потрібно чітко запам’ятати. Пояснення може включати елементи бесіди, опору на 

схеми, ілюстрації, зорові образи. Цей метод навчає школярів стежити за думкою вчителя, 

вибирати й запам’ятовувати найістотніше. 

Пояснення — послідовний, логічний, чіткий, зрозумілий дітям виклад способів 

дій, складних питань, що поєднується зі спостереженнями учнів за демонструванням, 

дослідом. Пояснення найчастіше застосовують, ознайомлюючи учнів із правилами, 

способами дій на уроках математики, мови, художньої праці, фізичної культури, 

технологій, природознавства. Цей метод нерідко поєднується з інструкцією щодо 

способів виконання певних навчальних завдань. Скажімо, як виконувати вправу, як 

заучувати вірш, як організувати робоче місце. Інструкції для молодших учнів мають бути 

чіткими, містити не більше 4-5 завдань, формулюватися невеликими, доступ- ними за 

змістом реченнями. 

Широко застосовуються в початковому навчанні на всіх уроках різні види 

інструкцій як самостійний або допоміжний метод. Залежно від змісту навчального 

матеріалу й мети завдання інструкції можуть містити різну кількість дій. Їх мета — чітко й 

доступно визначити послідовність роботи учнів, розповісти, що за чим і як виконувати. 

Бесіда — метод навчання, за якого вчитель, спираючись на знання та практичний 

досвід учнів, за допомогою запитань підводить їх до розуміння нового або уточнення, 

поглиблення, розширення відомого (див. схему 2). Бесіда має великі можливості для 

керування пізнавальною діяльністю школярів, активної участі кожного в аналізі явищ, 

фактів, їх порівнянні й зіставленні, у формулюванні висновків, узагальнень. Значною є 

виховна роль бесіди: вона вчить колективного пошуку істини, допомагає формувати 

переконання, дає змогу яскравіше виявитись індивідуальності учня, розвиває критичність, 

самостійність, уміння доводити, переконувати. Метод бесіди цінується за його рухливість, 

гнучкість. Він практикується на заняттях з усіх предметів і може застосовуватися для 

виконання будь-якого дидактичного завдання. 

бесіда — це діалог: запитання вчителя й відповіді учнів. Навчання за допомогою 

запитань і відповідей дуже поширене в початковій школі. Застосування методу бесіди 

доцільне для засвоєння учнями складного теоретичного матеріалу, коли за допомогою 

запитань він розчленовується на ряд відносно самостійних елементів, що полегшує шлях 

пошуку відповіді або набуття нових знань. Запитання мають бути короткими, точними, 

логічно послідовними, активізувати процес мислення. Важливо, щоб запитань було 

небагато, однак достатньо для досягнення мети бесіди. Рекомендується адресувати 

запитання всьому класові, після чого зробити невеличку паузу для обдумування і вже 

потім викликати учня для відповіді. 

Правильність відповідей учнів, їх цікавість до навчання значною мірою залежать 

від повноцінності запитань учителя. Тож запитання вчителя мають відповідати таким 

вимогам: логічна послідовність і чіткість; просте  й коротке формулювання, щоб усі учні 

правильно його зрозуміли; кожне запитання має пов’язуватися з попередніми та темою 

бесіди в цілому; змістовність запитання, його точність, однозначність за змістом і формою. 

Отже, запитання вчителя під час бесіди можуть актуалізувати різні пізнавальні 

процеси: 1) мнемічні — коли запитання потребує передусім діяльності пам’яті, 



спрямоване на відтворення або закріплення  матеріалу (Що таке добуток?); 2) 

репродуктивно-пізнавальні — запитання спонукають до відтворення знань у звичних 

ситуаціях без їх розширення чи поглиблення (Чому дорівнює добуток 20 х 15?); 3) 

продуктивно-пізнавальні — запитання спонукають до продуктивного мислення, 

розв’язування пізнавальних і проблемних задач, що дає учням новий пізнавальний 

результат (Чи можна в цьому виразі прибрати дужки, не порушуючи порядку дій: 80 — 

(60 : 5)?). 

Бесіда, порівняно з іншими словесними методами, дає більші мож- ливості для 

застосування індивідуального підходу до учнів. Диференціюючи запитання залежно від 

підготовки учнів, можна залучати всіх до активної участі в роботі. Бесіда допомагає 

поєднати вивчення нового матеріалу із закріпленням і перевіркою раніше вивченого. 

Підготовча бесіда проводиться з метою актуалізувати знання дітей, що є опорними 

для роботи над новим матеріалом. Готуючись до проведення бесіди, потрібно чітко 

визначити її мету, поняття, способи дій, які треба відтворити, опорні слова для розвитку 

мовлення дітей (якщо бесіда відбувається на уроках читання, природознавства). 

Пояснювальна бесіда має на меті організацію засвоєння нового навчального 

матеріалу через діалог учителя з учнями. Бесіда, у процесі якої учні засвоюють новий 

матеріал, може будуватися індуктивним шляхом (від окремих фактів, прикладів, 

спостережень до загальних висновків) і дедуктивним (від загального положення, 

твердження, висновку до окремого випадку, конкретного факту, прикладів, які 

ілюструють або підтверджують загальне). Індуктивний шлях доречний, коли в дітей 

достатньо знань, спостережень і в учителя є підстави спрямовувати їх до формулювання 

певних висновків, понять тощо. Дедуктивний шлях застосовують, коли правило, висновок 

формулює вчитель, а учні добирають до них приклади. 

Під час пояснювальної бесіди можуть використовуватися елементи пояснення, 

застосовуватися наочність, ігрові ситуації. Дуже ефективне використання такої бесіди з 6-

річними першокласниками. 

Підсумкова бесіда, як правило, завершує вивчення нового матеріалу або є 

розгорнутим підсумком уроку. Під час такої бесіди вчитель пропонує запитання для 

узагальнення матеріалу уроку, виявлення емоційного ставлення дітей до вивченого, 

висловлення оцінювальних суджень про роботу всього класу та окремих учнів. 

Функції контрольно-перевірної бесіди очевидні з її назви. У процесі такої бесіди 

вчитель проводить контроль якості засвоєних знань у вигляді фронтального опитування. 

При цьому результативною є така бесіда, у якій запитання й завдання не тільки 

напружують пам’ять, а й пробуджують інтерес, змушують установлювати причинно-

наслідкові зв’язки, визначати істотні ознаки предмета, доводити правильність висловленої 

думки. 

За рівнем пізнавальної активності учнів найбільші переваги мають евристична й 

проблемна бесіди, роль яких незамінна для розвитку творчих здібностей. Під час такої 

бесіди діти проходять під керівництвом учителя весь шлях пошуку нового знання аж до 

його відкриття: створення проблемної ситуації, усвідомлення проблеми у вигляді 

проблемних запитань і, нарешті, їх поетапне вирішення. За умов попередньої підготовки 

діти різного рівня розвитку можуть брати активну участь в евристичній бесіді, що 

позитивно впливає не тільки на якість знань, а й на оволодіння пошуковими вміннями. 

Отже, методи усного викладу навчального матеріалу в початковій школі дуже 

різноманітні. їх застосовують у вигляді різних видів розповідей (опис, художня розповідь, 

інструкція, доповнення, розповідь- пояснення), бесід (підготовча, пояснювальна, 

підсумкова, контрольно- 

перевірна) тощо. Цю групу методів об’єднує те, що провідним засобом їх 

реалізації є мовлення вчителя, а додатковими — різні види ілюстрацій, схем, пояснень. 

Ось чому ці методи усного викладу в дидактиці об’єднують ще назвою «пояснювально-

ілюстративні». 



4. Наочні методи навчання 

Сприймання і розуміння молодшими школярами навчального ма- теріалу 

відбувається глибше, доступніше, емоційніше, якщо в процесі навчання вчитель доцільно 

використовує наочний матеріал. Це зумовлено передусім віковими особливостями дітей, 

які прагнуть до конкретного, образного, яскравого. Наочність не лише сприяє доступності 

навчання, а й робить його більш емоційним і яскравим для дітей. 

Зауважимо, що в повсякденному житті активно застосовується знакова мова, коли 

один знак, символ передає значний обсяг інформації, зрозумілої багатьом людям. Зорове 

сприймання, зорова пам’ять активізують асоціативне та образне мислення, мовлення, 

надзвичайно ущільнюють інформацію, дають опору для мислення й мовлення. 

У початкових класах застосування наочності має на меті: 

• збагачення й розширення безпосереднього чуттєвого досвіду учнів; 

• розвиток спостережливості; 

• пізнання конкретних властивостей предметів під час практичної 

діяльності; 

• створення умов для переходу до абстрактного мислення; 

• опору для самостійного навчання й систематизації навчального матеріалу. 

Відповідно до функцій наочності засоби унаочнення також дуже різноманітні: 

предмети та явища навколишньої дійсності; дії вчителя й учнів, що демонструють, як 

треба виконувати ту чи іншу операцію та як і яким обладнанням користуватися; 

зображення реальних предметів — різноманітні іграшки, предметні малюнки, картини, 

образні моделі з паперу, картону й символічні зображення — карти, таблиці, схеми, 

креслення, картки. 

У початкових класах застосовується природна, малюнкова, об’ємна, звукова і 

символічно-графічна наочність як на паперових, так і на електронних носіях. 

Кожний вид має свої плюси і мінуси, і це слід вра- ховувати, визначаючи їх роль на уроці. 

До наочних засобів належить також інформація, яку учні сприймають за 

допомогою технічних засобів навчання: кінофільмів, діафільмів, звукозапису, 

телепередач. Ці види наочності називаються аудіовізуальними, оскільки інформацію 

вони передають через звук і зображення. Особливу увагу привертає використання 

комп’ютерів і мультимедійних дошок. Ці технічні засоби комплексно поєднують різні 

види сприймання, динамікою і яскравістю зображень викликають інтерес дітей. 

Навчальні програми з предметів, як правило, містять рекомендований перелік 

наочних засобів і навчального обладнання. 

Використання наочності відіграє переважно допоміжну роль, однак іноді 

навчальний матеріал (наприклад, явища, предмети, які учні не можуть безпосередньо 

спостерігати) має такий характер, що без унаочнення правильне уявлення про новий 

об’єкт узагалі неможливе. Щоб запобігти звуженню або розширенню поняття, доцільно 

використовувати різні зразки зображення об’єкта. Це допоможе учням розпізнати типове, 

зробити крок від конкретного до абстрактного, перейти від уявлення до поняття. Отже, 

важливо не тільки правильно підібрати наочність до уроку, а й продумати, як поставити 

запитання, щоб створюваний в учнів зоровий образ активно 

«працював» на досягнення мети уроку. 

Як відомо, найперша властивість сприймання — вибірковість. Завдяки запитанням 

учителя, попередньому досвіду учень вихоплює зором, слухом ті чи інші ознаки 

спостережуваного. І чим менша дитина, тим більше значення мають конкретність та 

особистісна значущість установки вчителя на сприймання. Не можна залишати поза 

увагою і вплив середовища на якість сприймання. Наголосити на цьому спонукає 

поширене серед класоводів прагнення всіляко прикрашати класну кімнату, роздавальний 

матеріал (квіточки, замальовки, аплікації). Але ж це відволікає увагу учнів! Навчальна 

сутність картки, таблиці має чітко проглядатися. Водночас на схемах-опорах добре 



використовувати смислорозрізнювальні властивості кольорів, умовні позначення для 

виділення основного, зв’язків між елементами схеми. 

Дидактичні функції схематичної наочності — педагогічна під- тримка 

міркувань учнів на етапі первинного сприймання, опора для дітей, які не встигають, 

використання опори під час самостійної роботи й повторення. З огляду на це схеми 

можуть бути різноманітними, в арсеналі багатьох учителів поряд із відомими є також свої 

опори з різних предметів. 

Вчасно використана виразна наочність — це змістове й емоційне підживлення 

процесів сприймання, мислення, пам’яті молодших учнів. 

Отже, у початкових класах наочні методи навчання дуже різнома- нітні 

(природні, малюнкові, об’ємні, звукові, символічно-графічні). Вони використовуються на 

різних етапах навчального процесу як на паперових, так і на електронних носіях. їх роль 

— забезпечити всебічне, реальне або образне сприймання об’єктів, дати опору для 

розвитку сенсорики, мислення, спостережливості й уяви молодших школярів. 

5. Практичні методи навчання 

Для успішного навчання словесного сприймання й споглядання на- очності 

недостатньо. Особливого значення в навчанні молодших школярів, які за своєю природою 

прагнуть діяти, набувають практичні методи (див. схему 3). Більше того, у формуванні 

різноманітних умінь і навичок вони є ос- новним засобом. Жоден урок мови, читання, 

математики, малювання, музики, фізичного виховання, трудового навчання, основ 

здоров’я не може бути цікавим, ефективним без застосування цих методів. 

 

Види практичних методів 

Навчальні вправи й завдання з різних джерел; Ігрові вправи; 

Лабораторні досліди; 

Практичні роботи різного змісту та з різними матеріалами 

 

Практичні методи використовуються у взаємодії слова вчителя з різними видами 

унаочнення. Основним видом практичних методів у початковій школі є навчальні 

вправи й завдання, функція яких — багаторазове повторення навчальних дій з 

метою формування та вдосконалення в молодших школярів умінь і навичок. Вправи 

можуть мати різну психологічну основу виконання. В одних домінують розумові дії, в 

інших — практичні; одні тренують слухові, інші — зорові або тактильні вміння. 

Особливість вправ — їх частотність і чіткість виконання. Однак просте відтворення 

дій, які формують певне вміння чи навичку, не завжди ефективне й цікаве для молодших 

учнів. 

Дидактичні вимоги до організації виконання учнями вправ перед- бачають: 

1) мотивацію учнів; 

2) доведення до свідомості дітей мети виконання певних дій; 

3) урахування рівня самостійності учнів; 

4) передбачення часу уроку на їх виконання; 

5) аналіз якості роботи учнів, виявлення причин помилок; 

6) пошук можливостей удосконалення вмінь і навичок з урахуванням 

індивідуальних досягнень школярів; 

7) залучення учнів до самоконтролю й удосконалення дій. 

 

Формування вмінь у процесі вправляння відбувається на основі поступового 

ускладнення умов виконання вправ. Спочатку діти засвоюють спосіб дії за зразком, який 

показує і коментує вчитель, потім вправляються з опорою на різні види педагогічної 

підтримки (зразок, пам’ятка виконання аналогічних дій); після цього виконують вправи 



без підтримки, зберігаючи в пам’яті спосіб виконання, і нарешті, виконують вправи на 

застосування засвоюваного способу дії в нових умовах. 

У системі уроків, метою яких є формування певних умінь, способів дій, треба 

добирати різні види вправ так, щоб відповідати дидактичним критеріям онтимізації: 

цілеспрямованість, системність і міра. Учитель має подбати про те, щоб система вправ: 

1) була спрямована на розвиток і закріплення різних якостей знань і умінь (повноти, 

міцності, усвідомленості, гнучкості); 

2) забезпечувала достатню повторюваність вправ за видами й кількістю 

протягом вивчення всієї теми; 3) передбачала економну форму пред’явлення, коли до 

одного запису, малюнка, об’єкта тощо можна поставити кілька тренувальних завдань; 4) 

включала різні форми керування роботою учнів залежно від ступеня засвоєння ними 

матеріалу та рівня готовності (опора на зразок, таблицю, поопераційне коментування, 

контроль кінцевих результатів тощо). 

Важливе значення в методиці початкового навчання надається оволодінню учнями 

дослідницькими та практичними вміннями, потрібними для вивчення природи. Згідно з 

програмою, завершуючи початкове навчання, учні 4 класу повинні вміти: орієнтуватися на 

місцевості за сонцем і компасом; користуватися простим планом; визначати відстань за 

масштабом; розрізняти рослини; спостерігати за рослинами, тваринами, погодними 

умовами (вимірювати температуру, визначати напрямок вітру) тощо. Опануванню цих та 

інших практичних умінь сприяє проведення предметних уроків, на яких учнів 

ознайомлюють з об’єктами та явищами природи на основі дослідницьких методів, 

посилення ролі самостійної роботи під час визначення сталих ознак природних об’єктів. 

У процесі формування й закріплення природничих понять важливий вид 

практичних завдань — схематичне малювання й креслення. Особливо корисною є ця 

робота під час формування понять: «план, масштаб, карта, низовина, височина, пагорб»; 

«джерело, струмок, річка»; «озеро, болото»; 

«Земля-планета»; «доба, рік». 

Звичайно, самостійне виконання малюнків-схем потребує від дітей певних навичок. 

Тому добре, щоб розповідь учителя супроводжувалася малюванням на дошці, щоб учні 

могли бачити зразок правильного виконання схематичного малюнка. 

На уроках природознавства цікавою і життєво важливою є різноманітна робота 

практичного характеру — із рулеткою, термометром, терезами, флюгером, виготовлення 

макетів тощо. 

Спостереження, виконання дослідів у поєднанні із самостійною практичною 

діяльністю поступово формують у дітей практичні вміння користуватися навчальними 

приладами (гномоном, флюгером, снігомірною рейкою, компасом, термометром, 

рулеткою тощо). 

Формування широкого кола практичних умінь (художніх, конст- руктивних, 

креслярських, проектувальних) передбачають уроки з художньої праці, образотворчого 

мистецтва, малювання, трудового навчання. Сучасні програми з цих предметів (особливо з 

художньої праці) дають учителям можливість поєднувати різні види навчальної та ігрової 

діяльності: художнє слово, музику, кольорознавство, ритмічні рухи тощо для формування 

практичних умінь і навичок (В. Тименко). 

Отже, практичні методи — важливий і незамінний засіб формування в молодших 

учнів різноманітних умінь, навичок, практичних дій. Вони реалізуються переважно через 

систему навчальних, дослідницьких і тренувальних завдань, які застосовуються в процесі 

закріплення, по- вторення, а також на предметних уроках і екскурсіях під час виконання 

практичних робіт. 

6. Інтерактивні методи та прийоми навчання 

Особливість інтерактивного навчання полягає в тому, що за його методикою кожен 

учень має стати активним суб’єктом навчання. 



Розвиток сучасної української школи відбувається на засадах особистісно 

зорієнтованого навчання. Зазначена методологія передбачає чітку орієнтацію на потреби 

навчання та розвитку кожної дитини, урахування можливостей її найближчого 

розвитку. Це відбувається в умовах переходу від авторитарного до особистісно 

зорієнтованого спілкування, освоєння варіативної побудови уроків. Водночас критерієм 

якісного  навчання стає обов’язкове засвоєння учнями вимог Державного стандарту до 

навчальних досягнень, що потребує спеціальної уваги вчителя до організації взаємодії з 

учнями й між собою, що поступово виходить на рівень їх взаємонавчання, 

взаємоконтролю та взаємопідтримки. Такий  підхід створює передумови для постійного 

зворотного зв’язку між суб’єктами навчання, що сприяє їх активності, закріпленню 

інформації, виправленню помилок. 

Отже, інтерактивні методи — це методи, метою яких є організація такого 

співнавчання та взаємонавчання (колективного, групового, парного), що спонукає всіх 

дітей до взаємодії, взаємо- й самоконтролю, рефлексії думок і поведінки. 

У початкових класах набула поширення така сукупність інтерактивних методів і 

прийомів: ігрові методи, проектна діяльність, навчання в малих групах (парах і трійках) 

змінного складу, групова робота (кооперативна форма навчання), «мозковий штурм», 

«акваріум», «мікрофон», «незакінчене речення», «асоціативний кущ», «тематична 

павутинка» та ін. У їх реалізації є різні варіанти, що визначаються метою використання, 

специфікою предмета, віком дітей. 

Значний розвивальний ефект у початковій ланці дає застосування на уроці 

групових форм навчальної роботи, коли діти виконують якесь завдання в парі або по 

троє-четверо. Це виховує вміння співпрацювати в колективі, організовуватися на 

співпрацю. Діти на уроці в процесі виконання групових завдань прагнуть спілкуватися, 

тож треба не гальмувати цю природну схильність, а використати її для взаємного 

навчання. Тим більше, що в дитячому садку малюки дуже часто працювали в малих 

групах. 

Щоб цей процес був успішним, треба дотримуватися таких дидак- тичних умов: 

1) учні мають бути мотивовані на взаємне навчання: 1) приймати мету 

роботи; 2) слухати й розуміти один одного; 3) бути відповідальними; 4) розуміти свою 

роль у групі; 

2) учитель: 1) «створює» взаємозалежність членів групи (одна мета, 

досягти якої можна лише спільними зусиллями, єдиний навчальний ресурс, одне 

заохочення); 2) комплектує групи з учнів, які мають різні навчальні можливості, із 

хлопчиків і дівчаток; 3) передбачає зміну ролей для учнів, щоб у груповій роботі на різних 

уроках діти могли виконувати різні ролі; 4) визначає місце й тривалість групової роботи 

на уроці. 

Робота в групах здійснюється в чітко визначений час, має обов’язково 

закінчуватися чітким висновком (результатом), який один з її учасників презентує як 

спільний, узгоджений результат. 

Якщо дозволяє площа класу, для групової роботи доцільно змінювати 

розташування класних меблів, створюючи спеціальні зони (кола), щоб діти сиділи поруч і 

бачили обличчя всіх учасників. У таких групах має бути лідер (керівник), який повідомляє 

завдання, пропонує по черзі висловлюватися, підбиває підсумок роботи; секретар, який 

виконує певні записи; посередник, що стежить за тривалістю роботи; доповідач, який має 

чітко сказати про одержаний результат. 

У процесі оцінювання результатів групової роботи поряд із навчаль- ними 

досягненнями учнів учителю потрібно оцінювати й соціальні до- сягнення (уміння 

співпрацювати, допомогу слабшим учням, внесок у спільну справу). Важливо, щоб діти 

спочатку висловили своє ставлення до одержаного результату, поміркували, що їм треба 

врахувати надалі. 

Інших засоби інтерактивного навчання. 



«Мозковий штурм» — форма роботи, що спонукає всіх дітей вільно висловити 

будь-яку пропозицію щодо вирішення певної проблеми. Її треба записати на дошці, вона 

має бути сформульована коротко й зрозуміло дітям. Усі висловлені під час обговорення 

ідеї мають братися до уваги, а потім аналізуватися. Треба вчити дітей толерантно 

вислуховувати один одного, спільно приходити до узгодженого рішення. 

«Акваріум» — це робота дітей у групі, яка розміщена окремо, най- краще в центрі 

класу. Вона наче ізольована в «акваріумі» й зосереджено обговорює своє завдання, а потім 

«випливає на поверхню» і повідомляє своє рішення. Після неї ці місця займає інша група. 

У такій групі має бути лідер, який повідомляє завдання, стежить за часом; секретар, що 

робить відповідні записи; результати коротко повідомляє доповідач. 

«Мікрофон» — це різновид загального упового (або колективного) обговорення 

питання (проблеми, задачі), коли кожен учасник висловлює свою думку, тримаючи в 

руках уявний «мікрофон». Ним може бути будь- який предмет, який віддалено нагадує 

мікрофон (олівець, красива паличка тощо). Цей уявний «мікрофон» передається по черзі 

кожному учасникові групи. Вимога до учнів: говорити коротко, чітко, по суті, не 

обов’язково повними реченнями (прийом «Незакінчені речення»), не перебивати один 

одного, не повторювати сказане. 

Застосування в початкових класах таких інтерактивних методів, як «Дебати», 

«Суди», «Дерево рішень» та інших, є недоцільним через великі витрати часу на уроці, 

значну підготовчу роботу й недостатній рівень пізнавальних можливостей дітей 

молодшого шкільного віку. 

У процесі застосування групової роботи важливо створювати ситуації успіху для 

всіх груп, продумувати стратегії для заохочення дітей (без балів). Це можуть бути усні 

вислови («Мені подобається, як ти про це сказав...», 

«Ми радіємо, що вам вдалося так цікаво це зробити...», «Я пишаюся своїм 

учнем...», «Дякую, що ти спробував розв’язати складніше завдання...», «Саме це я хотіла 

почути...» тощо), заохочувальний погляд, дотик, вчасна допомога і т. ін. 

Отже, інтерактивні методи не є самоціллю дидактичних інновацій. Вони мають 

органічно вплітатися в канву уроку, поєднуючись зі словом учителя, практичними 

методами, творчими завданнями. їх основна функція 

— навчити кожну дитину активно та вільно мислити на уроці, набувати 

індивідуального досвіду толерантної співпраці. 

 

ЛЕКЦІЯ 20 

Кредит 11. Особливості форм організації навчання у початковій школі 

Тема. Форми організації процесу навчання у початковій школі. 

План 

1. Загальне поняття про форми організації навчання як дидактичну категорію. 

2. Історія розвитку форм організації навчання. 

3. Форми організації навчання та форми навчальної діяльності школярів 

(індивідуальні, індивідуально-групові, індивідуально-фронтальні, колективно-групові, 

колективно-фронтальні), їхній взаємозв’язок. 

4. Урок – основна форма організації навчального процесу в школі. 

5. Вимоги до уроку в сучасній загальноосвітній національній школі України 

6. Засоби навчання 

Література: 

1. Бондар В. І. Дидактика. – К., 2007. – 386с. 

2. Максимюк С.П. М17 Педагогіка : Навчальний посібник.  К.: Кондор, 2005. 667 с. 

3. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти. - К., «Грамота», 2012. - 502с. 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 



1. Загальне поняття про форми організації навчання як дидактичну 

категорію. 

Класно-урочна система навчання — це така організація навчального процесу, 

при якій учні групуються по класах і основною формою навчання є урок. Зміст навчання в 

кожному класі визначається навчальними планами і програмами. Уроки проводяться за 

розкладом, складеним на основі навчального плану. Навчальні приміщення в школі 

називаються класними кімнатами, навчальними кабінетами, лабораторіями, майстернями, 

агроділянками. 

2. Історія розвитку форм організації навчання. 

Творцем класно-урочної системи справедливо вважають Яна Амоса Коменського, 

який перевірив, удосконалив і використовував її основні принципи при організації шкіл у 

Чехії і Польщі. У "Великій дидактиці" і в "Законах упорядженої школи" (1633-1638) він 

узагальнив величезний досвід, оформив контури класно-урочної системи, яка вже понад 

350 років панує як форма організації навчально-виховного процесу в школах усього світу. 

 У ХVІ ст. на територіях Правобережної України і Білорусії почався розвиток 

братських шкіл, де індивідуальна форма навчання замінювалася поступово класно-

урочною системою навчання. 

Розвиток класно-урочної системи в XIX ст. тісно пов’язаний з ім’ям К. Д. 

Ушинського, який у своїх працях представив урок як невіддільну і головну форму 

класно-урочної системи. Розроблена Ушинським теорія уроку заснована на його 

дидактичному вченні про систематичність, послідовність і міцність засвоєння знань, про 

наочність і активність учнів у навчанні, на врахуванні психофізіологічних законів і 

особливостей розвитку дитини. 

В останнє десятиріччя класно-урочна система навчання збагатилася новими 

теоріями цілісності, проблемно-розвиваючого та програмованого навчання, 

крупноблочної системи викладання, особистісно-орієнтованого навчання, диференціації 

та індивідуалізації навчальної роботи, самостійної роботи учнів та ін. У систему 

навчальних занять міцно ввійшли спостереження, демонстрації і різноманітні лабораторні 

роботи, екскурсії, використання технічних засобів навчання, опорних таблиць-сигналів, 

навчальні модулі, стандартизація, 12-бальне оцінювання та тематичний облік знань учнів, 

діалог. 

 

Класно-урочна система має в школах України такі організаційні ознаки: 

 

1. Комплектування класів у межах єдиного віку та чисельності згідно з 

положеннями про загальноосвітню середню школу та інші навчально-виховні заклади. 

2. Основною формою організації навчального процесу є урок. 

3. До уроків додаються інші форми навчання в класі. 

4. Відвідування уроків школярами є обов’язковим. 

5. Навчальний рік поділяється на семестри, між якими є канікули. 

Ці організаційні ознаки потрібно сприймати як фундамент організації всієї 

діяльності школи, а класно-урочну систему як одну із започаткованих людством ознак 

культури не тільки в освіті, а й в науці. 

 

До позаурочних форм навчання належать: 

 

Домашня навчальна робота. Вона доповнює діяльність учнів на уроках, 

відрізняється великою самостійністю, проводиться без керівництва учителя. 

Існують різноманітні види домашніх завдань: а) робота з текстом підручника; б) 

виконання різноманітних вправ і розв’язування задач; в) виконання письмових і графічних 

робіт. 



У нормативних документах про школу вказано норми часу для виконання 

домашнього завдання: 1 клас — до 1 години; 2-3 класи — до 1,5; 4-5 класи — 

до 2; 6-7 класи — до 2,5; 8 клас — до 3; 9-11 класи — до 4. 

З метою розвитку в учнів навчальних можливостей, попередження і подолання 

неуспішності в школі проводяться індивідуальні і групові консультації та додаткові 

заняття. 

Семінарські заняття для учнів IX — XI класів — одна з поширених форм 

організації повторення і контролю за вивченим матеріалом. 

Практикуми — це лабораторні і практичні заняття в лабораторіях, майстернях, 

навчальних кабінетах, на дослідних ділянках, у навчально- виробничих комбінатах, 

бригадах. Під час практикумів учні проявляють більше самостійності, творчості, завдання 

дається всім однакове або для груп учнів. 

Факультативні заняття проводяться на добровільних засадах, за вибором учнів, 

це місток між навчальним предметом і наукою. Вони проводяться для учнів VII — XI 

класів. 

 

Нетрадиційні форми навчання 

 

Нестандартний урок – це імпровізоване учбове заняття, яке має нетрадиційну 

(невстановлену) структуру. 

Проводячи нестандартні уроки вчитель дотримується таких вимог:  

 ігрове завдання збігається з навчальних; 

 зміст нетрадиційного уроку є посильним для кожної дитини; 

 підсумок завжди є чіткий і справедливий. Поряд з навчальними завданнями 

реалізуються і виховні. 

В процесі нестандартних завдань вчителька вчить учнів зосереджуватись, 

самостійно думати, розвивати увагу, кмітливість мислення. Під час проведення занять 

освітня, розвиваюча і виховна функції діють у тісному взаємозв’язку. 

У шкільній практиці при вивченні нового матеріалу вчителі активно 

використовують такі нетрадиційні уроки, як: урок — ділова гра, урок — гра, урок — 

семінар, урок — подорож, урок — прес-конференція, урок — змагання, урок — КВК, урок 

— взаємонавчання учнів, урок винахідництва, урок — творчий звіт, урок — аукціон, 

комп’ютерні уроки, урок — залік, урок екскурсія, урок — розв’язування задач (по-

новому), урок — телеміст, урок патент, урок — інтерв’ю, урок "Що? Де? Коли?", урок — 

"Поле чудес", інтегровані і бінарні уроки. (Д.з описати нетрадиційні уроки. Як їх 

використовують під час у років в поч.шкл) 

Засоби навчання - допоміжні матеріальні засоби школи з їх специфічними 

дидактичними функціями. 

Найістотнішим засобом навчання є слово вчителя, за допомогою якого педагог 

організовує засвоєння знань учнями, формування в них практичних умінь і навичок. 

Важливим засобом навчання є підручник, який допомагає учневі у відновленні, 

повторенні та закріпленні знань, здобутих на уроці, виконанні домашнього завдання, 

повторенні пройденого матеріалу. 

Необхідним чинником засвоєння знань є спеціальні технічні засоби навчання 

(ТЗН). До них належать: дидактична техніка (кіно- і діапроектори, телевізори, 

відеомагнітофони, електрофони), аудіовізуальні засоби, екранні посібники статичної 

проекції (діафільми, діапозитиви, транспаранти, дидактичні матеріали для проекції), 

окремі посібники динамічної проекції (кінофільми, кіно фрагменти та ін.), фонопосібники 

(грамо- і магнітофонні записи), відеозаписи, радіо- і телепередачі. Аудіовідеотехніка дає 

змогу самостійно створювати навчальні фільми. 

Пропонується такий порядок розроблення комплексу ТЗН: вибір теми заняття - 

визначення засобів навчання, які необхідні для вивчення даної теми, 



- створення навчальних посібників, яких бракує, - визначення дидактичних 

функцій, ролі й місця кожного навчального посібника при вивченні теми - з’ясування 

характеру можливої роботи учнів з кожним посібником - визначення можливого способу 

викладу навчального матеріалу на кожному етапі вивчення теми - монтаж засобів 

навчання відповідно до плану заняття з урахуванням сили емоційного впливу на учнів. 

Ефективному використанню засобів навчання сприяє кабінетна система навчання, 

що передбачає проведення занять з усіх предметів, а також позаурочних занять у 

навчальних кабінетах, обладнаних посібниками, літературою, дидактичними матеріалами, 

технічними засобами. 

Ефективність технічних засобів навчання в сучасній школі підвищується у зв’язку з 

використанням комп’ютерної техніки, яке спричинило розвиток нових інформаційних 

технологій навчання. 

Оптимальне використання комп’ютера в навчально-виховному процесі залежить 

від програмного забезпечення. Програми, які використовують у закладах освіти, 

поділяють на: 

1) навчальні - спрямовують навчання залежно від наявного рівня знань та 

індивідуальних здібностей учнів, а також сприяють засвоєнню нової інформації; 

2) діагностичні (тестові) - призначені для діагностування, перевірки й 

оцінювання знань, умінь, навичок і здібностей; 

3) тренувальні - розраховані на повторення і закріплення пройденого 

матеріалу; 

4) імітаційні - представляють певний аспект реальності за допомогою певної 

кількості параметрів для вивчення його основних структурних, функціональних 

характеристик; 

5) моделюючі - відображають основні елементи і типи функцій, моделюють 

певну реальність; 

6) типу "мікросвіт" - подібні до імітаційно-моделюючих, однак вони не 

відображають реальність, а забезпечують створення віртуального навчального 

середовища; 

7) бази даних - сховища інформації з різних галузей знань, у яких за допомогою 

запитів на пошук знаходять необхідні відомості; 

8) інструментальні програми засобів - забезпечують виконання конкретних 

операцій, наприклад оброблення текстів, складання таблиць, редагування графічної 

інформації. 

Водночас педагоги повинні враховувати, що робота з комп’ютером швидко 

стомлює учнів, може погано впливати на зір або навіть спричинювати розлад нервової 

системи. Комп’ютеризоване навчання не розвиває здатності учнів чітко і образно 

висловлювати свої думки; істотно обмежує можливості усного мовлення; формуючи 

логіку мислення, шкодить збагаченню емоційної сфери. Заняття з комп’ютером сприяє 

розвиткові інтелектуального, духовного та морального потенціалу учнів, виховує уміння 

планувати й раціонально організовувати трудові операції, окреслювати цілі діяльності, 

формує акуратність, точність і обов’язковість. 

 

ЛЕКЦІЯ 21 

Тема. Нестандартні уроки у початковій школі. 

План 

.1 Дидактична взаємодія вчителя й учнів на уроці 

1.2 Підходи до класифікації нестандартних форм організації навчання та основні їх 

види 

1.3 Розгляд структури деяких нестандартних уроків 

1.3.1 Бінарні уроки 



1.3.2 Віршовані (римовані) уроки 

1.3.3 Інтегровані уроки 

1.3.4 Уроки-дискусії 

2. Дослідно-експериментальна робота 

2.1 Досвід вчителів з проведення нестандартних уроків у початковій школі 

2.2 Розробки нестандартних уроків 

Швидкий розвиток науки, зростання обсягів нової інформації потребують від 

школи підготовки активних, самостійних людей з розвиненими творчими здібностями. 

Практичний досвід переконує нас у недостатній ефективності традиційного уроку 

для розв’язання названих вище проблем, тому науковці та педагоги-практики беруть за 

мету створення нових форм і методів навчання. 

Очевидно, одним із можливих варіантів розв’язання проблеми може стати 

застосування нестандартних форм проведення уроків. 

Існує кілька поглядів на нестандартний урок. 

На думку О. Антипової, В. Паламарчук, Д. Рум’янцевої та ін., суть нестандартного 

уроку полягає в такому структуруванні змісту і форм, яке б викликало насамперед інтерес 

учнів і сприяло їхньому оптимальному розвитку й вихованню [1; 65]. Л. Лухтай називає 

нестандартним такий урок, який не вкладається (повністю або частково) в межі 

виробленого дидактикою, на якому вчитель не дотримується чітких етапів навчального 

процесу, методів, традиційних видів роботи [2; 31].Е. Печерська бачить головну 

особливість нестандартного уроку у викладанні певного матеріалу у формі, пов’язаній з 

численними асоціаціями, різними емоціями, що допомагає створити позитивну мотивацію 

навчальної діяльності [7; 63].О. Митник і В. Шпак наголошують, що нестандартний урок 

народжується завдяки нестандартній педагогічній теорії, вдумливому самоаналізу 

діяльності вчителя, передбаченню перебігу тих процесів, які відбуваються на уроці, а 

найголовніше - завдяки відсутності штампів у педагогічній технології [3; 11]. 

Як бачимо, у фаховій літературі, на сторінках періодичної преси (ми певні, що 

методичні об’єднання шкіл та наукові конференції ВНЗ також розглядають ці важливі для 

освіти питання) відбувається дискусія щодо визначення сутності нестандартних уроків та 

цінності нових форм занять у навчанні, розвитку й вихованні учнів. Тож, "нестандартний 

урок як своєрідне педагогічне явище бурхливо розвивається, постійно набуваючи нових 

рис. Він - дитя перебудови суспільства і школи, і доля його пов’язана з долею цього 

процесу" [1; 65-69]. 

О. Антипова, Д. Рум’янцева і В. Паламарчук, простежуючи історію розвитку уроку 

як основної форми навчання в школі, зауважують, що нестандартні заняття виникали тоді, 

коли в суспільстві відбувалися кардинальні зміни, реформи. Так, у 20-х роках минулого 

століття народилися урок-суд, урок-диспут, урок-екскурсія, урок у полі, урок-ярмарок та 

ін., 60-ті роки дали життя коментованим і цілісним (узагальнюючим) урокам. Згодом 

кількість таких форм організації навчальної діяльності зросла. До речі, наразі можна 

нарахувати біля 50 нестандартних форм проведення уроків, які використовують учителі в 

своїй роботі. 

Оскільки є нагальна потреба дати об’єктивну оцінку доцільності застосування 

нетрадиційних занять, визначити їх вагу та місце в системі навчання, в останнє 

десятиріччя практичний досвід застосування нових форм нестандартних уроків почала 

опановувати методика. Класифікація нестандартних уроків ще не склалася, але добірка їх 

уже досить різноманітна. Аналіз робіт науковців (Т. Байбара, Н. Вакарчук, Л. Варзацька, 

Т. Гусак, О. Кузьменко, Е. Печерська, О. Савченко, Н. Стяглик, Г. Тарасенко, В. Шпак), 

методистів (В. Авер’янова, Д. Вельбрехт, В. Заворотнюк, Г. Лисенко, Л. Лухтай, Н. Токар, 

В. Лекіна), ознайомлення з досвідом роботи педагогів-практиків (В. Бутрім, І. Волкова, І. 

Гурєвич, Н. Гордуз, В. Демчук, Л. Доренська, Л. Козоріз, Г. Крупська, О. Митник, І. 

Мушак, І. Опанасець, Т. Пасічник, П. Пашаніна, Л. Пензар, О. Полєвікова, Л. Тумакова, Т. 



Шафрай та ін), [14; 48] дають підстави заявити, що форми уроків, які застосовуються в 

сучасній початковій школі, можна згрупувати наступним чином: 

• бінарні уроки; 

• віршовані (римовані) уроки; 

• інтегровані (міжпредметні) уроки; 

• уроки-дискусії (урок-діалог, урок-диспут, урок запитань і відповідей, урок-

засідання, урок - круглий стіл, урок-конгрес, урок-практикум, урок - прес-конференція, 

урок - проблемний стіл, урок-семінар, урок-суд, урок-телеміст); 

• уроки-дослідження (урок-знайомство, урок - панорама ідей, урок-пошук, урок-

самопізнання, урок "Слідство ведуть знатоки", урок "Що? Де? Коли?"); 

• уроки-звіти (урок-аукціон, урок-залік, урок-захист, урок-інтерв’ю, урок-екзамен, 

урок-ерудит, урок-композиція, урок-концерт, урок - огляд знань, урок-презентація, урок-

ярмарок); 

• уроки-змагання (урок - брейнг-ринг, урок-вікторина, урок-КВД - конкурс 

винахідливих та допитливих, урок-КВК - конкурс веселих та кмітливих, урок-конкурс, 

урок - мозкова атака, урок-турнір); 

• уроки-мандрівки (урок-екскурс, урок-екскурсія, урок-марафон, урок-подорож); 

• уроки - сюжетні замальовки (урок-віночок, урок-вечорниці, урок-драматизація, 

урок-казка, урок - картинна галерея, урок-ранок, урок-спектакль, урок-фестиваль, урок - 

усний журнал). 

У запропонованій нами класифікації бінарні, віршовані та інтегровані уроки 

виділені окремо. Інші ж види уроків зібрані за групами, що відрізняються характером 

реалізації творчого потенціалу вчителя й учнів. 

Ми вважаємо, що ця класифікація не суперечить підходу до уроку, виробленому в 

сучасній дидактиці. Бо головне завдання педагога - не тільки чітко усвідомлювати мету 

кожного окремого уроку, а й розуміти важливість проведеного заняття як органічної 

ланки загального ланцюжка даної теми, розділу, курсу, циклу, всього навчально-

виховного процесу. 

Однак є певні переваги використання форм уроків, що увійшли до описаної вище 

типології, оскільки вони дозволяють урізноманітнювати навчальну діяльність, відійти від 

чітких рамок стандартного уроку з його незмінною структурою: опитування, пояснення, 

закріплення, домашнє завдання; сприяють підвищенню активності учнів, а отже - і 

ефективності уроку. Стимулюючи творчу діяльність учителя та його вихованців, 

нестандартні уроки створюють сприятливі умови для співпраці, що є надзвичайно 

важливим у роботі початкової школи. 

Мета нашої роботи дослідити особливості нестандартних уроків, як особливої 

форми організації навчально-пізнавальної діяльності. 

Мета передбачає виконання наступних завдань: 

1. Розглянути можливості нестандартних уроків у початковій школі в реалізації 

цілей навчання. 

2. Вказати деякі методичні аспекти їх проведення. 

3. З’ясувати актуальність проведення нестандартних уроків в початковій школі. 

Об’єктом роботи є нестандартний урок у початковій школі. 

Предмет - вплив нестандартних уроків на навчально-виховну діяльність молодшого 

школяра. 

 

1. Дидактичні особливості проведення нестандартних уроків 
 

1.1 Дидактична взаємодія вчителя й учнів на уроці 
З приходом дитини до школи розпочинається новий етап у розвитку різних форм її 

спілкування. Учень 1-го класу потрапляє в атмосферу учіння, тоді як дошкільником цілий 

день проводив у грі. І спілкування дітей поступово набуває якісно нового змісту, бо для 



цього виникають нові умови: з’являється необхідність засвоювати нові поняття з нових 

навчальних дисциплін, опановувати нову інформацію, робити спроби застосовувати її під 

час вироблення нових дій та навичок. Як впоратися семирічному малюку з цим? І тут на 

допомогу вчителю приходить його вміння слушно та вчасно змінити зміст спілкування 

дітей. Час "підімкнути" його до того процесу, який теорія називає дидактичною 

взаємодією. 

Дидактична взаємодія на уроці уявляється в цьому контексті як співпраця в 

підсистемах: "особистість вчителя - особистість учня; "особистість учня - особистість 

учня", "особистість учня - клас". 

В усіх цих підсистемах постійно і незмінно відбувається взаємодія вчителя й учня 

як двох особистостей. Саме її і можна вважати провідним педагогічним механізмом 

діалогу, який відбувається на уроці. Зміст і структура діяльності учня і вчителя, 

спрямованість на досягнення мети. Характер реалізації завдань на уроці вже достатньо 

розроблені в наукових працях І. Лернера, В. Онищука, М. Скаткіна, В. Бондаря [2]. 

Виходячи з того, що елементарною моделлю дидактичної взаємодії на уроці є метод 

навчання, ці вчені своєрідно підходять до класифікації методів навчання. Як відомо, 

сьогодні налічується шість таких підходів: за метою навчання, за характером дидактичної 

взаємодії, за етапами засвоєння знань, умінь і навичок на уроці, за ланками засвоєння 

знань і множинний підхід (подвійний та тримірний) [4]. 

Візьмемо за основу тримірний підхід до класифікації методів навчання В. Бондаря. 

У ньому особливо приваблює можливість комбінувати методи навчання практично 

необмежено. Розглядаючи реалізацію певного методу чи групи методів на уроці як факт 

дидактичної взаємодії в зазначених вище підсистемах, помічаємо, що поза увагою 

багатьох дослідників проходить характер взаємодії мотиваційних сфер учителя й учнів. 

Сьогодні, на жаль, в педагогічній практиці ще існує авторитарний стиль 

спілкування - учитель над дітьми. Багатьма батьками та учителями він сприймається як 

єдино правильний, "серйозний" стиль, за якого виключається "загравання" з учнями. За 

авторитарного стилю роботи вчитель - панівна фігура, недосяжна, а іноді навіть 

страхітлива. Він вказує - вони виконують його накази. При ньому учні сильні, багато 

знають, вміють, без нього - дещо пам’ятають але нічого не вміють. Ініціатива їхня скута, 

самостійність зведена до мінімуму. Вчитись і щось робити їм нецікаво. За такого навчання 

дуже низька якість і глибина засвоєння знань, бо нові знання учень мовчки сприймає з 

пояснень вчителя. Відпадає потреба думати, а наслідком цього є невміння пояснити свою 

думку, грамотно дати зв’язну відповідь на запитання. Адже мовчання учня біля дошки - це 

мовчання його думки [7]. 

Іноді учень хоче зрозуміти, розібратися в матеріалі, який пояснює вчитель, але 

боїться перепитати його про незрозуміле, порадитися з ним, бо ділове спілкування на 

уроці фактично забороняється. Форма такого спілкування, його зміст в учителя 

авторитарного стилю має тільки контрольно-оцінний характер. Ділове спілкування, якщо 

його можна так назвати, за таких умов навчання існує під час взаємоперевірки виконання 

завдань. До того ж, цей прийом застосовується таким учителем як штучна інновація, 

данина часові чи моді. "Санкціоноване" спілкування тільки зовні нагадує співробітництво. 

Привнесена в авторитарний стиль як інородне тіло, така взаємоперевірка, по суті, ним і 

залишається, не даючи продуктивного наслідку. Це просто інсценівка взаємодії, бо тут не 

створюються умови для обміну мотивами дій, доказами, врешті, переконаннями у 

правильності своїх думок. 

Усі письмові самостійні завдання на етапі застосування набутих знань виконуються 

учнями лише індивідуально. А це веде до прояву елементів егоїзму, прагнення закрити 

долонею, аркушем паперу те завдання, що виконується в зошиті. Пізніше таке офіційне 

спілкування приводить до масового списування. 

Отже, за авторитарного стилю взаємодії учасників навчально-виховного процесу 

ділове й особистісне спілкування має офіційну спрямованість, епізодичний характер, 



виявляється на примітивному рівні. Учень не виступає як партнер по спілкуванню в 

побудові та організації навчальної діяльності. Він є тільки об’єктом, який задіяний у цю 

діяльність для засвоєння знань, умінь і навичок. Учитель в цьому разі не володіє 

механізмами розвитку комунікативних умінь молодших школярів на кожному етапі 

навчального процесу, часто не вміє спілкуватися сам. 

Сьогодні на часі той демократичний характер взаємовідносин педагога й учнів, 

який називається педагогікою співробітництва, діалогу. 

За таких взаємовідносин учень є не тільки об’єктом впливу, а й самокерованою, 

самостійною та вільно діючою особистістю, повноправним співучасником педагогічного 

процесу. Учитель у навчальне - виховному процесі постійно підтримує контакт з учнями, 

створює відповідну психологічно комфортну обстановку для сприймання, міцного 

засвоєння навчального матеріалу. Функції контакту різні. 

Так, методична функція полягає в тому, щоб зосередити увагу учнів на значущих 

моментах, "втягти" учнів у доцільну послідовність його засвоєння. Евристична функція 

виявляється в активізації допитливості учнів, створенні проблемної ситуації під час 

навчання, "провокуванні" пошуку її розв’язання. Контрольна функція, або функція 

зворотного зв’язку, дає змогу вчителеві дізнатися, наскільки повно і правильно 

сприймають учні його повідомлення. Морально-етична функція полягає в тому, щоб 

привернути до себе клас, заволодіти його довір’ям, з одного боку, а з другого - ця функція 

допомагає регулювати моральне самопочуття дітей на уроці, створюючи ситуацію успіху. 

Вчитель-етик - насамперед чуйна й уважна людина, що пильно стежить за 

співвідношенням у площині "перемога - поразка". Він професіонал у діагностиці стану 

діяльності дитини та швидкому регулюванні його на шляху до успіху, тобто в корекції. 

Під емоційною функцією слід розуміти взаємовплив учителя і його вихованців: 

вступаючи в контакт з класом, учитель настроює його на доцільний емоційний лад, а клас 

надихає вчителя, емоційно стимулює своєю захопленістю, інтересом до думок, що 

викладаються, а також виконуваних видів роботи, видів роботи [5]. 

Методи встановлення контакту також різноманітні. До них належать: емоційно-

психологічний зачин уроку, створення проблемної ситуації, стимулювання творчості "в 

цю мить", відповіді на запитання, зміст самих запитань, інтонаційна гама викладу, зміни в 

емоційному тоні фрагментів уроку, "режисура" та ін. 

Успіх організації нестандартного уроку під час розв’язання проблемної ситуації на 

етапі засвоєння нових знань чи виконання завдань на етапі застосування набутих знань на 

практиці залежить від того, як засвоєні прийоми спілкування, розвинута техніка мовлення, 

мовленнєвий етикет, уміння володіти своїм організмом: міміка, жест, погляд, постава, 

манера триматися під час розмови, зустрічі. 

Сформувати і розвинути комунікативні вміння значною мірою допомагають уже на 

початку першого навчального року уроки навчання грамоти, а потім - уроки читання. 

Розвинуті комунікативні вміння забезпечують учням міцність засвоюваних знань 

упродовж усього навчання в школі з одного боку, а з іншого - здатність швидко й 

правильно орієнтуватися в будь-якій навчальній і життєвій ситуації, брати на себе певну 

роль, діяти в її межах, готовність до ризику, самобутність, оригінальність. А такі якості 

допомагають будь-який урок зробити нестандартним. При цьому відпадає потреба 

спеціально готувати "відкриті", зовнішньо нестандартні уроки, позбавлені внутрішнього 

змісту, які звичайно готують для перевіряючих, репетируючи їх. 

 

1.2 Підходи до класифікації нестандартних форм організації навчання та 

основні їх види 
 

Ефективність навчально-виховної роботи визначається не тільки методами 

викладання - учіння, а також і формами її організації. На жаль, на сучасному етапі 



розвитку дидактичної науки немає чіткого визначення цього поняття, його сутності як 

педагогічної категорії [10]. 

Форма організації навчання як дидактична категорія означає зовнішній бік 

організації навчального процесу, пов’язаний з кількістю учнів, часом і місцем навчання, а 

також і з порядком його здійснення. 

Звичайно, ця організація залежить від вибору дидактичних методів, прийомів і 

засобів, розуміння цілей і завдань процесу навчання, втілення рекомендацій психологічної 

і педагогічної наук, зокрема дидактичних закономірностей і принципів у практику роботи 

педагогів. Проте активна і змістова взаємодія учителів і учнів полягають саме в організації 

навчального процесу [11]. 

Проблема організаційних форм навчання є досить актуальним питанням. Воно ще 

остаточно не розв’язане. Основними напрямами вдосконалення організаційних форм 

навчання у дидактиці вважається модернізація змісту навчання, опрацювання та 

впровадження елементів індивідуалізації, технізації та створення навчально-пізнавальних 

модулів. 

На сучасному етапі розвитку дидактичної науки є кілька варіантів класифікації 

форм організації навчання. Наприклад, В. Оконь поділяє їх на три групи [10]: 

 робота під час занять; 

 домашня робота; 

 робота після занять. 

П. Підласий пропонує їхню класифікацію за такими ознаками [10]: 

 за кількістю учнів - масові, колективні, групові, мікрогрупові, індивідуальні форми 

навчання; 

 місцем навчання - шкільні форми: урок, робота в майстерні, на пришкільній 

дослідній ділянці, в лабораторії тощо; позашкільні форми: екскурсія, домашня самостійна 

робота, заняття на підприємстві; 

 дидактичною метою - форми теоретичного навчання: лекція, факультатив, гурток, 

конференція; комбінованого або змішаного навчання: урок, семінар, домашня робота, 

консультація. 

За кількістю учнів, як правило, виокремлюють індивідуальну і групову форми 

навчання. Індивідуальна форма навчання - найстаріша в історії педагогіки. В давнину вона 

полягала в індивідуальній реалізації певних дидактичних завдань учнів за безпосередньої 

допомоги вчителя. Таке навчання надавало можливість індивідуалізувати як зміст, так і 

темп навчання, що, своєю чергою, сприяло постійному й водночас докладному контролю 

за ходом і результатами пізнавальної діяльності. Педагог міг також контролювати власні 

навчальні дії і відповідно, вносити певні корективи, пристосовуючись до обставин. Таке 

навчання і в давнину, і на сучасному етапі дає високий ефект, тому що учень набуває 

певних знань, практичних навичок та вмінь за оптимальний для себе час, враховуючи свої 

психічні особливості та обсяг навчального матеріалу. Доконечною умовою отримання 

таких результатів є висока педагогічна майстерність учителів. 

У сучасній дидактиці для визначення такої форми навчання вживають поняття 

"індивідуалізація навчання", "індивідуальний підхід до навчання". 

Також достатньо широко використовується позаурочна форма навчання, до якої 

належать семінарські заняття, практикуми, факультативні заняття, екскурсії, предметні 

гуртки, спортивні секції, домашня навчальна робота, консультації, додаткові заняття, 

інструктажі, конференції тощо. 

Творчі педагоги постійно вдосконалюють методику проведення класичного уроку, 

в результаті чого в навчальний процес впроваджуються нестандартні уроки. 

Нестандартний урок - це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну 

структуру [11]. 

Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких 

занять. 



Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності 

учнів, бо вони глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, формують дух 

змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію 

навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Тому такі уроки найбільше 

подобаються учням, викликають у них творчий інтерес . 

Від середини 70-х років XX ст. у вітчизняній школі починає спостерігатися 

зниження інтересу учнів до навчання. На це школа відреагувала нетрадиційними 

(неординарними) уроками, які ставлять за мету зацікавити дітей навчальною працею й 

утримати цей інтерес. 

Нетрадиційний, неординарний урок - це імпровізоване навчальне заняття, що має 

нетрадиційну структуру. Думки педагогів щодо таких уроків різні. Одні вбачають в них 

прогрес педагогічної думки, важливий шлях демократизації школи; інші - небезпечне 

порушення педагогічних принципів, відступом педагогів під натиском лінивих учнів, які 

не хочуть і не вміють серйозно трудитися [10]. 

Аналіз педагогічної літератури, практичного досвіду дав змогу виділити кілька 

десятків різних типів нетрадиційних уроків: 

• уроки - ділові ігри; 

• уроки - прес-конференції; 

• уроки-змагання; 

• уроки на зразок КВК; 

• театралізовані уроки; 

• уроки-консультації; 

• комп’ютерні уроки; 

• уроки з груповими формами роботи; 

• уроки взаємонавчання учнів; 

• уроки творчості; 

• уроки-аукціони; 

• уроки-заліки; 

• уроки-семінари; 

• бінарні уроки; 

• інтегровані уроки; 

• уроки-узагальнення; 

• уроки-фантазії; 

• уроки-ігри; 

• уроки-суди; 

• уроки пошуку істини; 

• уроки-лекції "Парадокси"; 

• уроки-концерти; 

• уроки-діалоги; 

• уроки "Слідство ведуть знавці"; 

• уроки - рольові ігри; 

• уроки-конференції; 

• уроки - "кругове тренування"; 

• міжпредметні уроки; 

• уроки-екскурсії; 

• уроки-ігри "Поле чудес" тощо. 

Нетрадиційні уроки більше подобаються учням, ніж звичайні буденні заняття з 

установленою структурою й режимом роботи, тому практикувати такі уроки доцільно 

кожному вчителю, однак перетворювати їх на панацею небажано [6]. 

До інших, нестандартних, форм організації навчального процесу в межах класно-

урочної системи деякі вчені відносять [8]: 

• практикуми; 



• лабораторні заняття; 

• навчальні екскурсії на природу, в музей, на виставку, підприємство тощо. 

• індивідуальні чи групові додаткові заняття за окремими навчальними темами або 

питаннями; 

• факультативи; 

• предметні гуртки тощо. 

Семінари - одна із форм організованого повторення й контролю за вивченим 

навчальним матеріалом, який методично не відрізняється від семінару у вищій школі. 

Семінари реалізують дві функції - освітню й контрольно-перевірочну. Напередодні учням 

пропонується план проведення семінару, вказується література. Конспекти лекцій учні 

можуть використовувати, готуючись до повідомлення чи семінару. Як семінар-залік з 

окремих тем можна також проводити колоквіум. 

Практикум - практичний різновид семінару, мета якого - формування розумового й 

трудового характеру, вміння проводити досліди. Практикуми проводяться переважно з 

предметів природничо-математичного циклу. 

Лабораторні роботи або лабораторні заняття в загальноосвітній школі - один із 

видів самостійної роботи учнів. Вони виконують її за завданням учителя, застосовуючи 

навчальні прилади, інструменти тощо з метою вироблення умінь і навичок 

експериментальної роботи. Виконання лабораторних - обов’язкова вимога навчальної 

програми. 

Навчальні екскурсії поглиблюють і конкретизують знання й уміння переважно з 

тих предметів, що й практикуми. Об’єктами навчальних екскурсій є промислові 

підприємства, наукові лабораторії, вищі навчальні заклади, музеї тощо. Вчитель має 

здійснювати підготовку до екскурсій. Перед їх проведенням учитель повідомляє учням 

мету й зміст екскурсії, знайомить з планом її проведення, зацікавлює нею. Після екскурсії 

підбиваються її підсумки, учні випускають альбоми, стенди, плакати. 

Додаткові групові й індивідуальні заняття проводяться в позаурочний час або в 

групі продовженого дня. їх призначення - компенсувати відсутність знань в окремих 

учнів. Це може бути також робота з кращими учнями, наприклад, підготовка до 

предметних олімпіад. Окремі індивідуальні заняття проводяться вчителями вдома з 

дітьми, які не можуть відвідувати школу через хворобу. 

Отже, форма організації навчання є важливою дидактичною проблемою, яка 

безпосередньо впливає на результативний компонент навчального процесу. Вона тісно 

пов’язана з методами і засобами навчання, бо кінцевий результат визначається 

комплексом дидактичних умов, серед яких важливе місце посідають організаційні форми 

навчання. 

 

1.3 Розгляд структури деяких нестандартних уроків 

.3.1 Бінарні уроки 
Бінарними називаємо заняття, на яких матеріал даної теми уроку подається 

блоками різних предметів. При цьому такий нестандартний урок готують учителі-

предметники, кожний із яких проводить етап (блок) уроку стосовно того предмета, який 

викладає. Проведенню таких занять передують наступні етапи підготовки: 

• ознайомлення вчителів-предметників з чинними програмами; 

• знаходження суміжних тем у програмах з різних предметів; 

• складання структури майбутнього уроку; 

• написання спільного плану-конспекту. 

Однак не треба плутати етапи-блоки бінарного уроку з "блочними" уроками В.Ф. 

Шаталова (вчителя математики, досвід якого широко висвітлений у методичній літературі 

80-х років минулого століття). Уроки цього творчого педагога мають на меті подати 

матеріал кількох тем блоками, фіксуючи його на схемах-опорах, що допомагає школярам 



швидко осмислювати й запам’ятовувати формули, докази, а також виділяти головне, 

складати власні тези [10]. 

 

1.3.2 Віршовані (римовані) уроки 
На жаль, у фахових виданнях для початкової школи друкують дуже мало розробок 

віршованих уроків (ми мали змогу ознайомитися тільки з віршованими уроками або з їх 

фрагментами, написаними практикуючими педагогами: В. Бутрім, Т. Глинюк, Л. Козачок, 

І. Мишко, С. Сторожевим). А як би стали у пригоді ці знахідки тим, хто не здатний бути 

поетом, але щиро хоче опанувати ці нестандартні заняття. 

Зрозуміло, віршовані (римовані) - це такі нестандартні уроки, що проводяться у 

віршованій формі. Всі етапи такого уроку, всі завдання, задачі, пояснення - римовані 

тексти. Як правило, ці уроки підсумовують вивчені теми, тобто є узагальнюючими 

(систематизуючими), їх структура подібна до структури уроків узагальнення знань. 

Важливо зазначити, що римовані уроки максимально зосереджують увагу 

школярів, бо матеріал подається стисло - віршами, і не можна пропустити основне, треба 

зуміти його чітко виділити й зробити певні висновки. Такі нестандартні уроки стають 

справжнім святом для учнів і вчителя. 

Пропонується використовувати римовані заняття раз на місяць. Спостереження 

показали, що після таких нестандартних уроків діти "грають у рими", а деякі, за 

свідченням батьків, пробують самі "складати" вірші [10]. 

 

 

1.3.3 Інтегровані уроки 
У сучасному педагогічному процесі значного розвитку набула ідея міжпредметної 

інтеграції. 

Інтегровані уроки ставлять за мету спресувати споріднений матеріал кількох 

предметів навколо однієї теми. Діти розглядають якесь явище, поняття з різних боків. 

Аналіз чинних програм для чотирирічної початкової школи та вивчення досвіду 

вчителів свідчить про широкі можливості для інтеграції навчального матеріалу з окремих 

предметів. Як зазначає О. Савченко, такі нестандартні уроки дають можливість учителеві 

разом із учнями опанувати значний за обсягом навчальний матеріал, домогтися 

формування міцних, усвідомлених міжпредметних зв’язків, уникнути дублювання у 

вивченні низки питань, досягти цілісності знань [10]. 

Підготовка інтегрованих уроків передбачає: 

• аналіз річного календарного планування; 

• зіставлення матеріалу різних предметів для виділення тем, близьких за змістом 

або метою використання; 

• визначення завдань уроку; 

• "конструювання" уроку. 

Найбільш відповідальним етапом підготовки інтегрованого заняття, на нашу думку, 

є визначення завдань уроку. З огляду на це, справедливим буде виділення навчальної, 

розвивальної та виховної мети окремо для кожного з предметів, що інтегруються. 

Дидактичні особливості інтегрованих уроків чітко викладені в працях О. Савченко 

[11]. У фаховій літературі останніх років можна знайти багато розробок інтегрованих 

уроків. Вивчення значної кількості таких уроків та власний досвід їх проведення 

дозволяють зробити висновок про наявність певної структури такої форми уроку. 

Перший етап проведення інтегрованого уроку - організаційний. Другий - 

ознайомлення з темою та метою. На третьому етапі під час актуалізації опорних знань 

учнів важливою є вступна бесіда, характерна особливість якої - актуалізація знань з усіх 

інтегрованих предметів. Час її проведення має бути не більше ніж 8-10 хвилин. Підготовка 

цього етапу уроку потребує від класовода особливої уваги: бесіда повинна бути 

змістовною, лаконічною, чіткою. Якщо уроки з різних предметів за однією темою 



проводяться окремо, вступна бесіда триває вдвічі (втричі) довше. Саме тому, об’єднання 

змісту навчальних дисциплін значно скорочує час на їх опанування і забезпечує 

різнобічне сприймання предметів чи явищ, що є безперечною перевагою інтеграції. 

Наступні етапи інтегрованого уроку можуть проводитися по-різному, залежно від 

теми й мети конкретного уроку [10]. 

Цікаво, що характерною особливістю початкової школи більшості закордонних 

країн стало навчання за інтегрованими курсами. Варто наголосити, що методика 

проведення інтегрованого уроку вимагає від учителя високого професіоналізму та 

ерудиції. Якщо такі нестандартні уроки відбуваються систематично, це значно впливає на 

розвиток пізнавальних здібностей школярів. Савченко зазначає, що "змістовні, 

цілеспрямовані інтегровані уроки вносять у звичайний плин шкільного життя новизну, 

певною мірою знімають кордони предметного викладання і допомагають дітям емоційно і 

системно сприйняти деякі поняття, явища" [10]. 

 

 

1.3.4 Уроки-дискусії 
Відомо, що останні двадцять років триває пошук ефективних методів та прийомів 

навчання, завдяки яким пасивна позиція дитини має змінитися на активну. 

Уроки-дискусії проводяться після вивчення певної теми, розділу програми. Мета 

таких уроків - поглиблення й систематизація знань школярів з предмета. 

Такі нестандартні форми організації уроків обов’язково мають містити підготовчий 

етап. Учням повідомляють тему диспуту, засідання, конференції. Класовод ознайомлює їх 

з правилами культури спілкування. 

Після обговорення правила затверджуються. Орієнтовні правила культури 

спілкування Ці правила кожний учитель може доповнити, враховуючи особливості дітей 

свого класу. 

Уроки-дискусії дають прекрасну нагоду виявити різні позиції з певної проблеми 

або зі складного питання та залучити дітей до активної роботи, сприяють розвитку 

пізнавальних інтересів школярів, збагаченню лексичного запасу, необхідного для 

висловлення своїх думок як усно, так і письмово. Уроки групи "уроки-дискусії" 

розширюють також досвід спілкування, бо особлива увага під час їх проведення 

приділяється саме формуванню вмінь запитувати й відповідати. "Школа повинна вчити 

дитину не лише відповідати, вона має навчити учня запитувати, оскільки вміння 

запитувати - це здатність відділяти відоме від невідомого, визначати об’єкт пошуку; це 

інструмент, за допомогою якого малий "дослідник" пізнає світ" [3]. 

Ми розглянули лише деякі форми нестандартної роботи з учнями. Треба сказати, 

що така робота багато в чому залежить від вчителя, як генератора ідей в класі. Учні ж, у 

великій мірі, підтримують такі прагнення вчителя, допомагають йому в організації таких 

занять. 

 

2. Дослідно-експериментальна робота 

 

2.1 Досвід вчителів з проведення нестандартних уроків у початковій школі 
Перевіряючи методику на практиці, ми звернулися до досвіду роботи вчителів. 

Ми вирішили розглянути практичну сторону проведення нестандартних занять. 

 

Виховання й розвиток особистості кожного школяра вчителька починає з 1 класу, 

коли діти роблять перші кроки в навчанні. 

В останні десятиліття педагоги дбають про вдосконалення форм і методів 

навчання, які б сприяли органічному поєднанню навчальних, розвивальних та виховних 

цілей уроку. Серед цих пошуків у дидактиці початкового навчання помітне місце посіли 



так звані нетрадиційні уроки, які, щоправда, задумуються і реалізуються вчителями по-

різному. 

Однотипність уроків викликає у дітей втому. Т якщо педагог більше розповідає 

сам, то знижується зворотній зв’язок, який дає можливість урізноманітнювати форми 

роботи, поглиблювати знання і залучати до активної роботи якомога більше учнів. 

Головне місце на уроках відводиться елементам творчого пошуку. За розмаїттям 

форм - це мандрівки змагання, ігри, живі журнали, теле- та радіо заняття, концерти, іспити 

тощо. Вони можу бути присвячені окремим предметам, але найчастіше у їх змісті можна 

виділити майстерно зінтегровані компоненти кількох. На таких уроках учні виступають у 

ролі вчителя, журналіст ведучого "телерадіопередачі", артиста, коментатора, поета, 

капітана команди, лоцмана тощо. Важливо при цьому підкреслити, що помічниками 

вчителя на уроці нерідко постають старшокласники 

Отже, як показує досвід провідних вчителів, проведення нестандартних уроків 

значно покращує навчання учнів, зацікавлює їх, виховує дух колективності, прищеплює 

любов до самого процесу навчання, що так важливо саме в наш час. 

 

 

Кредит 12. Застосування сучасних технологій навчання у початковій школі. 

 

ЛЕКЦІЯ 22 

 

Тема 22. Інтерактивні технології навчання учнів початкової школи 

План 

1. Актуальність досвіду. 

2. Інтерактивні методи навчання : 

а) цілі і завдання інтерактивних технологій ; 

б) суть і організація інтерактивного навчання; 

в) що дають учню інтерактивні технології ; 

г) практичне застосування. 

3)Висновки 

 

Однією з основних методичних інновацій є інтерактивні методи навчання. Слово 

"інтерактив” прийшло до нас із англійської мови "interаct”. "Inter” – це "взаємний”, "act” – 

діяти. Інтерактивне навчання – діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія 

вчителя і учня. 

   Мета інтерактивного навчання – створювання комфортних умов навчання, при 

яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить 

продуктивним сам освітній процес. 

   Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес 

відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це базується на співпраці, 

взаємонавчанні: вчитель – учень, учень – учень. При цьому вчитель і учень – рівноправні, 

рівнозначні суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного 

учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. Під час такого 

спілкування учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично 

мислити, приймати обґрунтовані рішення. 

Цілі і завдання інтерактивного навчання: 
розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобуванні, аналізі та 

застосуванні інформації з різних джерел; 

можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності на різні 

предмети та позашкільне життя учнів; 

формування глибокої внутрішньої мотивації. 



Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, 

використання рольових ігор, висловлювання своєї точки зору стосовно тієї чи іншої 

проблеми, вміння доказово міркувати, спільне вирішення питання на основі аналізу та 

відповідної ситуації. Сутність технології інтерактивного навчання можна зобразити такою 

схемою: 

  

Інтерактивне навчання 
Це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, 

передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за який кожен учень відчуває 

свою успішність. Інтелектуальну спроможність. 

Суть інтерактивного  навчання 

Навчальний процес відбувається за 

умовами постійної, активної взаємодії всіх 

учнів:співнавчання, 

взаємонавчання(колективне, групове, 

навчання у співпраці), де і учень, і вчитель є 

рівноправними, рівнозначними суб’єктами 

навчання 

Організація інтерактивного навчання 

Передбачає моделювання життєвих 

ситуацій, використання рольових ігор, 

спільне вирішення проблеми на основі 

аналізу обставин та відповідної ситуації 

  

О. Пометун  та Л.Пироженко інтерактивні технології розподіляють на чотири групи 

залежно від мети уроку  та форм організації навчальної діяльності учнів: 

 технології кооперативного навчання; 

 технології колективно-групового навчання; 

 технології ситуативного моделювання; 

 технології опрацювання дискусійних питань. 

Інноваційна значущість  досвіду полягає в тому, що на основі вивчення та аналізу 

науково-методичної літератури, власного досвіду   були виявлені і систематизовані 

найбільш припустимі інтерактивні технології для умов мого класу: при фронтальній формі 

роботи: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка», «Незакінчене речення», 

«Асоціативний кущ»; 

при кооперативній формі роботи: робота в парах («Обличчям до обличчя», «Один-

удвох-усі разом»), робота в малих групах, «Карусель», «Акваріум»; 

інтерактивні ігри: «Рольова гра», «Імітаційні ігри», «Драматизація»; 

технології навчання у дискусії: «Прес», «Обери позицію», «Зміни позицію», 

«Дискусія». 

Крім того, технології ситуативного моделювання дозволяють проводити 

нестандартні уроки. 

Це такі уроки: 

Урок-дискусія.   Урок-сюжетна замальовка. 

Урок-дослідження.    Урок-подорож. 

Урок-звіт.     Урок-казка. 

Урок-змагання.   Інтегровані уроки. 

Інтерактивні методи надають змогу учням: 

 аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння 

навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним; 

 навчитись формувати власну думку, правильно її виражати, доводити свою 

точку зору, аргументовано дискутувати; 

 навчитись слухати інших, поважати альтернативну думку; 

 моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний соціальний досвід 

через включення в різні життєві ситуації й переживати їх; 

 вчитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в 

ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до діалогу; 

 знаходити спільне вирішення проблеми; 



 розвивати навички проектної діяльності, самостійної роботи. 

 

   Застосування інтерактивного навчання здійснюється шляхом використання 

фронтальних та кооперативних форм організації навчальної діяльності учнів, 

інтерактивних ігор та методів, що сприяють навчанню вміння дискутувати. Найбільш 

уживаними стали: 

       при фронтальній формі роботи такі технології: «Мікрофон», «Мозковий 

штурм», «Ажурна пилка, «Незакінчене речення»; 

       при кооперативній формі: робота в парах («Обличчя до обличчя», «Один – 

удвох – усі разом»), робота в малих групах («Акваріум»); 

       інтерактивні ігри: «Рольова гра», «Драматизація», «Спрощене судове 

слухання»; 

       технології навчання у дискусії: метод «Прес», «Обери позицію». 

    На практиці можна використовувати інтерактивні форми в цілому, або ж взявши 

елементи, які більш доцільні до певного класу. Саме інтерактивні методи дають змогу 

створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це 

надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне 

мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізувати індивідуальні 

можливості. При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають 

зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, 

мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою 

різноманітних засобів; навчаються співробітництву. 

  

ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

1.     Технологія "Незакінчене речення”   

(Я дякую своїй Батьківщині (родині, школі) за ..., бажаю їй ...  . 

2.     Технологія "Мікрофон” 

Завдання: поставити питання за своєю темою для іншої групи, але таке яке, 

сьогодні ще не звучало. 

Діти беруть мікрофон і запитують 

 Частіше використовуючи ті питання які чули на попередніх уроках. 

  Учитель ставить питання – учні відповідають. 

3.     Технологія "Дерево рішень” 

Проблема "Ознаки живого організму”, рішення  - дихання, живлення, 

розмноження, народження, ріст, смерть тощо. 

Проблема "Умови існування живого організму”, рішення – світло, тепло, повітря, 

вода, їжа, земля тощо. 

4.     Гра "Реклама на телеканалі”  

Робота в групах. Кожна група вибирає картку, де вказана тема реклами. 

Ми – пішоходи. Моя Батьківщина. Моя родина. Моя школа. 

5.     Гра "Ключовий момент”. 

Тест –перевірка знань (тестування) 

6.     Технологія "Робота в групах” 

Гра "Дослідники”:  
 дослідіть текст, порахуйте, скільки разів у ньому зустрічається слово "калина” і 

тому подібне. 

    7. Технологія "Мозкового штурму” – довести, пояснити 

 Мозковий штурм є прекрасним методом для використання досвіду учнів з метою 

розв’язання проблем та розробки ідей. Мозковий штурм спрацьовує найкраще в  групах 

по 5 –7 осіб. 

  Основні пункти 

- Чітко визначте проблему або тему для мозкового штурму.  



- Працюйте в колі. 

-  Виберіть лідера, який веде обговорення і заохочує появу нових ідей. Він 

повинен заохочувати кількість, а не якість ідей.  

     Правила мозкового штурму є такі.  

1.     Жодної критики! 

2.     Запозичення інших ідей є нормальним явищем. 

3.     Бажана велика кількість ідей. 

4.     Оцінка приходить пізніше. 

Щоб вдосконалити якість ідей, надайте час дітям, щоб вони написали свої ідеї 

спочатку індивідуально. 

8.   "Банани” 

Вправа допомагає зламати стереотипи робити роботи лівої мозкової півкулі, 

логічного, раціонального мислення. Використовується як розминка. 

(Напис на дошці: ШБІАСНТЬАЛІНТЕИР.) 

Закресліть у цьому рядку шість літер таким чином, щоб літери, які залишаються 

(без зміни своєї послідовності), складали б добре знайоме слово. (Банани) 

Інтерактивні методи навчання 

   Активізують пізнавальну діяльність учнів. 

   Сприяють кращому засвоєнню знань. 

   Розвивають логічне мислення. 

   Створюють ситуацію успіху. 

   Формують позитивне ставлення до навчання. 

   Заставляють учнів працювати творчо. 

   Вчать висловлювати власну думку. 

   Вчать доброзичливому ставленню до опонента.  

 

«Навчаючи – учусь». 
Цей метод використовується при узагальненні та повторенні вивченого. Він дає 

можливість дітям взяти участь у передачі своїх знань однокласникам. Використання цього 

методу дає загальну картину понять і факторів, що їх необхідно вивчити на уроці, а також 

викликає певні запитання та підвищує інтерес до навчання. 

Тема «Прості і складні задачі на визначення швидкості, часу і відстані. Дії над 

іменованими числами. Повторення вивченого». 

         Кожен учень отримує картку із завданням: задачі, пов’язані з величинами та 

приклад-додавання й віднімання іменованих чисел. На картці написані прізвища, з ким 

учень працює. Таким чином, один учень пояснює розв’язання, другий слухає ( якщо є 

помилки, виправляє). Потім другий виконує таку ж роботу. Тоді переходять до наступного 

однокласника. 

 «К а р у с е л ь» 

Цей варіант навчання найбільш ефективний для одночасного включення всіх 

учасників у активну роботу з різними партнерами для обговорення дискусійних питань. 

Цю технологію застосовують для інтенсивної перевірки обсягу й глибини набутих знань. 

Тема «Закріплення знань таблиці множення числа 9». 

Діти стають у два кола. Внутрішнє коло нерухоме: учні високого та достатнього 

рівня. Зовнішнє коло рухоме. Учні рухомого кола відповідають на запитання учня 

навпроти і переходять до наступного. В кінці «Каруселі» обговорюють питання: в кого 

були помилки, кому слід ще вчити таблицю множення числа 9. 

«З а й м и     п о з и ц і ю» 
Цей метод корисний на початку роботи з дискусійними питаннями та проблемами. 

Його можна використати на початку уроку для демонстрації розмаїття поглядів на 

проблему, що вивчається. Використовується після опанування дітьми певною 

інформацією й усвідомлення ними можливості протилежних позицій щодо її розв’язання. 



Тема «Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Читання 

трицифрових чисел». 

Розв’язання задачі. Незакінчена умова і розв’язання задачі є у підручнику. Вчитель 

умову задачі закінчує своїм варіантом. Діти «займають» позицію щодо згоди чи незгоди, 

висловлюючи і доказуючи свою думку. 

«М і к р о ф о н» 
Ця технологія є різновидом загальногрупового обговорення. Вона надає 

можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на питання або 

висловлюючи свою думку чи позицію. Такий вид роботи доцільно використовувати на 

початку уроку, коли повторюється чи закріплюється раніше вивчений матеріал. 

Тема «Таблиці додавання й віднімання числа 5». 

Діти «ланцюжком» озвучують результати таблиць додавання та віднімання числа 5. 

«Робота в парах» 
Парна робота полягає в допомозі сильного учня слабшим, у взаємодопомозі. Склад 

пар визначає вчитель, враховуючи симпатії або можливості учнів. Пари можуть мати 

постійний (статичні) і змінний склад (динамічні). Головне для парної організації 

навчальної діяльності – взаємонавчання і взаємоконтроль. 

Метод «Незакінчені     речення» 
Цей прийом часто поєднується з «Мікрофоном», що дає можливість ґрунтовніше 

працювати над умінням висловлення власних ідей,  порівнювати їх з іншими. Робота за 

такою методикою дає змогу учням вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, 

відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо. 

Українська мова. Тема «Узагальнення знань про іменник». 

Вчитель: - Іменник змінюється за … 

                - Щоб визначити число іменників, треба … 

                - За родами іменники не … 

                - При відмінюванні іменників пам’ятай про  … і т. д. 

«Мозковий штурм» 
Це – ефективний метод колективного обговорення, пошук рішень, що спонукає 

учасників виявляти свою уяву та творчість, який досягається шляхом вільного вираження 

думок всіх учасників і допомагає знаходити кілька рішень із конкретної теми. 

Оголошується проблема, яку треба розв’язати. Всі учні беруть участь у її 

обговоренні шляхом колективного обдумування – «мозкового  штурму». 

Тема. О. Буцень «Чи є зима?» 

Вчитель: - Діти, за допомогою «Мозкового штурму» давайте з’ясуємо, звідки до 

людини приходять знання. 

(Учні дають відповіді, вчитель на дошці записує відповіді у променеву таблицю – 

«сонечко»: 

Знання – природа, дорослі, телебачення, вчитель, школа, бібліотека.) 

 «Робота в групах» 

Вчитель: - Зараз ваше завдання в групах: обговорити і записати на аркушах «ЗА і 

ПРОТИ», що гарного і що поганого приносить нам зима. 

Наприклад 

:                  ЗА                                                   ПРОТИ 

             Катання на санчатах                                      Мороз 

             Подарунки                                                    Хуртовини 

             Новий  рік                                                     Ожеледиця 

             Гра в сніжки                                              Похмура погода 

«Робота в парах» 
Учні за кожною партою отримують картку, на якій потрібно з’єднати прізвище 

автора з назвою казки, яка йому належить: 

     О. Буцень                              «Зайчаткова казочка» 



     Ю. Ярмиш                             « Як Лиска голосок собі кувала» 

     Л. Костенко                           « Безконечні казочки» 

     В. Камінчук                           « «Вовк і козлята 

     М. Трублаїні                          « «Лисичка і Журавель» 

     М. Підгірянка                        « «Бузиновий цар» 

     Н. Забіла                                 « Чи є зима?» 

     І. Франко                        «Про дівчинку Наталочку і сріблясту  рибку 

«Робота в малих   групах» 
Тема: «Знаймо і шануймо символи свого краю». 

Клас поділено на групи. Кожна група готує розповідь про один із символів. 

Відводиться певний час. По закінченню часу «спікери» груп доповідають про виконану 

роботу. У разі потреби учні доповнюють відповіді. 

Метод      «Прес» 
Метод навчає дітей виробляти й формулювати аргументи, висловлювати думки з 

дискусійного питання у виразній і стильній формі, переконуючи інших. ( «Я вважаю, що 

…», «Тому, що ….», «Наприклад …», «Таким чином …»). 

Тема: «Природа жива і нежива». 

Вчитель: - Чи правильне твердження «Людина – частина живої природи?» 

Учень: - Я вважаю, що людина є частиною живої природи, тому що людина 

народжується, росте, розвивається, дає потомство і помирає. Таким чином, маючи всі 

ознаки живих організмів, ми впевнено можемо сказати: людина-частина живої природи. 

«Рольова     гра» 
Мета розігрування ситуації в ролях – визначити власне ставлення до конкретної 

ситуації, набути досвіду поведінки в подібній ситуації шляхом гри, виконання ролі, яка є 

близькою до реальної життєвої ситуації. Вона допомагає навчитися через досвід та 

почуття. Рольова гра імітує реальність шляхом «проживання ситуації в певній ролі» та 

надає можливість діяти, як насправді. Ви можете поводитись і розігрувати свою роль, 

моделюючи свою реальну поведінку. 

Тема «Правила гостинності». 

Серед дітей обираються: іменинниця, її сім’я, гості та експертна комісія. Експертна 

комісія слідкує за правильністю сервірування столу, правилами подачі страв, поведінкою 

гостей за столом. В кінці розіграної ситуації члени експертної комісії висловлюють свої 

зауваження та побажання. 

 «Два – чотири – всі разом» 
Ще один варіант кооперативного навчання, що є похідним від парної роботи, 

ефективний для розвитку навичок спілкування в групі, вмінь переконувати та вести 

дискусію. 

Тема «Безпека вдома». 

Вчитель: - Які небезпечні ситуації можуть виникнути вдома? 

Учні обговорюють життєві ситуації в парі, потім об’єднуються в групи, 

доповнюючи відповіді учнів, а потім обговорення ситуацій класом. Робиться висновок. 

«Мікрофон» 
 Учень з мікрофоном («кореспондент») задає учням різні питання стосовно них, їх 

родини, уподобань тощо. 

Можливе об’єднання інтерактивних методів. Наприклад, на уроці природознавства 

застосовується метод «Мозковий штурм» – «Карусель», «Продовжте речення», «Робота в 

групах». 

Тема. Жива і нежива природа. Умови для розвитку всього живого на Землі. 

Діти чітко усвідомили, що належить до живої і неживої природи. 

Проблема: що ж потрібно для розвитку живого у природі? 

Проводиться мозковий штурм – карусель. 

Об’єднання в групи: Сонце Зірка, Місяць. 



Діти знаходять партнера і підходять до своєї таблиці. 

Вручення маркерів: 

а) малюнок Зірки (рожевий маркер) Що треба для життя рослині? 

б) Сонце (червоний маркер) Що треба для життя людині? 

в) Місяць ( оранжевий маркер) Що треба для життя тварині? 

3. Виконання завдань. 

За 1 хвилину методом мозкового штурму діти дають відповідь. Через 1 хвилину 

групи переходять до наступної таблиці. 

      4.Група біля своєї першої позиції. 

- На вивчення складеної таблиці у вас є 1 хвилина. 

      5. Презентація роботи в групах. 

      6. Рефлексія. 

      7. Підсумок. 

- Чи може людина обійтись без води і повітря? 

- Чи може риба існувати без води? 

- Чи може берізка обійтись без сонячного промінчика, а мурашка – без землі? 

Висновок. Жива природа невіддільна від неживої, отже у природі все 

взаємопов’язано. 

На дошці зашифрований висновок. Продовжіть речення: 

Усе живе …    .   Жи          ди    є    те    ха    є   Ся           ра     від    ми    мно    жу 

Вить       єть     рос    роз    ся    жу   

( Учні записують свої висновки, перевіряють за закодованими на малюнку, 

з’єднавши кружечки за кольором). 

                                          Висновки 
Компетентнісний підхід передбачає особистісно-діяльнісне навчання, заохочуючи 

активність учнів. 

У формуванні ключових компетентностей на різному змісті необхідно забезпечити: 

чітке усвідомлення дитиною мети роботи; 

мотивацію на одержання виховного результату; 

оволодіння загально-навчальними уміннями і навичками; 

рефлексію своїх досягнень; 

можливість використання одержаних знань і умінь для розв’язання різних типів 

навчальних і життєвих задач (серед яких є обов’язково творчі); 

набування індивідуального досвіду завершеної справи; 

успішної співпраці у різних групах, для виконання комплексних завдань 

(наприклад, участь у проектах, творчих роботах, виставках, громадських дорученнях 

тощо),які вимагають застосування різних компетентностей, фізичної і вольової готовності 

до продуктивної праці; 

навчання дітей приймати рішення, спираючись на досвід, елементарне 

прогнозування. (дод. 6) 

Виходячи з вищезазначеного, на практиці необхідно використовувати інтерактивні 

форми в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні для певного классу. 

Таким чином, використання таких видів інтерактивних вправ на уроках дає 

можливість доповнити  уроки різноманітною інформацією, а різні види діяльності 

заохочують дітей до роботи. Діти свідомо осмислюють положення (ситуацію): «відсидіти 

не вдається».Кожен учень зацікавлений у правильності своєї думки. Продуктивність 

уроків підвищується. 
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Поняття ігрових технологій 
Широке впровадження ігрових технологій віднаходять у народній педагогіці, у 

дошкільних і позашкільних дитячих установах. У сучасній школі, де робиться ставку на 

інтенсифікацію й активізацію навчального процесу, ігрова діяльність здійснюється в таких 

випадках: 

 як самостійна технологія для освоєння поняття, теми й навіть вивчення 

навчального предмета; 

 як елементи (іноді досить істотні) більш складної технології; 

 як урок (заняття) або його частини (уведення, пояснення, закріплення, 

вправи, контролю); 

 як технології позакласної роботи (гри типу "Зарница", "Орленок"). 

Поняття "ігрові педагогічні технології" охоплює досить велику групу методів і 

прийомів організації педагогічного процесу у формі різних педагогічних ігор. 

На відміну від ігор взагалі педагогічна гра має істотну ознаку – чітко поставлену 

мету навчання й відповідні їй педагогічні результати, що можуть бути обґрунтовані, 

виокремлені у види й характеризуються навчально-пізнавальною спрямованістю. 



Ігрова форма занять створюється на уроках за допомогою ігрових прийомів і 

ситуацій, що є засобом спонукання, стимулювання учнів до навчальної діяльності. 

Реалізація ігрових прийомів і ситуацій за умов класно-урочної форми занять 

відбувається за такими основними напрямами: дидактична мета ставиться перед учнями у 

формі ігрового завдання; навчальна діяльність підкоряється правилам гри; навчальний 

матеріал застосовується як засіб. У навчальну діяльність уводиться елемент змагання, що 

переводить дидактичне завдання в ігрову; успішне виконання дидактичного завдання 

пов’язується з ігровим результатом. 

Особливості ігрових технологій 
Усі наступні за дошкільним вікові періоди зі своїми провідними видами діяльності 

(молодший шкільний вік – навчальна діяльність, середній – суспільно-корисна, старший – 

навчально-професійна діяльність) не витісняють гри, а продовжують уводити її в освітній 

процес. 

Ігрові технології в дошкільному періоді. 

Рольовою грою дитина оволодіває до третього року життя, ознайомлюється з 

людськими взаєминами, починає розрізняти зовнішні та внутрішні сторони явищ, 

відкриває в собі наявність переживань і починає орієнтуватися в них. 

У дитини формується уява й символічна функція свідомості, що дає можливість їй 

переносити властивості одних речей на інші, виникає орієнтація у власних почуттях і 

формуються навички їх культурного вираження, що сприяє залученню дитини в 

колективну діяльність і спілкування. 

У результаті освоєння ігрової діяльності в дошкільному періоді формується 

готовність до навчання. 

Ігрові технології в молодшому шкільному віці. 

Для молодшого шкільного віку характерні яскравість і безпосередність сприйняття, 

легкість перевтілення в образи. Діти легко залучаються в будь-яку діяльність, особливо в 

ігрову, самостійно організуються в групову гру, продовжують ігри з предметами, 

іграшками, з’являються неімітаційні ігри. 

В ігровій моделі навчального процесу створення проблемної ситуації відбувається 

через введення ігрової ситуації: проблемна ситуація проживається учасниками в її 

ігровому втіленні, основу діяльності становить ігрове моделювання, частина діяльності 

учнів відбувається в умовно-ігровому плані. 

Підсумки гри можуть бути в подвійному плані – як ігровий і як навчально-

пізнавальний результат. Дидактична функція гри реалізується через обговорення ігрової 

дії. Найважливіша роль належить заключному ретроспективному обговоренню, у якому 

учні спільно аналізують перебіг результати гри, а також стан навчально-ігрової взаємодії. 

В арсеналі педагогіки початкової школи залишаються ігри, що сприяють 

збагаченню й закріпленню в дітей побутового словника, зв’язного мовлення і гри, 

спрямовані на розвиток числових уявлень, навчання лічби, ігри, що розвивають пам’ять, 

увагу, спостережливість, зміцнюють волю. 

Результативність дидактичних ігор залежить від систематичного проведення й 

цілеспрямованості програми ігор у поєднанні зі звичайними дидактичними вправами. 

Ігрова технологія будується як цілісне утворення, що охоплює певну частину 

навчального процесу й об’єднане загальним змістом, сюжетом, персонажем. У неї 

включаються послідовно ігри та вправи, що формують уміння виокремлювати основні, 

характерні ознаки предметів, порівнювати, зіставляти їх; групи ігор на узагальнення 

предметів по певних ознаках; групи ігор, у процесі яких у молодших школярів 

розвивається вміння відрізняти реальні явища від нереальних; групи ігор, що виховують 

уміння володіти собою, швидкість реакції на слово. При цьому ігровий сюжет 

розвивається паралельно основному змісту навчання, допомагає активізувати навчальний 

процес, освоювати низку навчальних елементів. 

Ігрові технології в середньому та старшому шкільному віці. 



У підлітковому віці спостерігається загострення потреби у створенні свого 

власного світу, у прагненні до дорослості, бурхливий розвиток уяви, фантазії, виникнення 

стихійних групових ігор. 

Особливостями гри в старшому шкільному віці є націленість на самоствердження 

перед суспільством, гумористичне забарвлення, прагнення до розиграшу, орієнтація на 

мовленнєву діяльність. 

Концептуальні основи ігрових технологій 
1. Психологічні механізми ігрової діяльності спираються на фундаментальні 

потреби особистості в самовираженні, самоствердженні, самовизначенні. 

2. Гра − форма діяльності, що властива особистості. 

3. Гра − простір внутрішньої соціалізації дитини, засіб засвоєння соціальних 

установок. 

4. Здатність залучатися в гру не пов’язана з віком людини, але в кожному віці 

гра має свої особливості. 

5. Зміст дитячих ігор розвивається від ігор, у яких основним змістом 

є предметна діяльність, до ігор, у яких головним змістом є підпорядкування правилам 

суспільної поведінки й взаєминами між людьми. 

6. Гра є провідним видом діяльності дошкільного віку. 

Класифікація ігор 
За характером педагогічного процесу виокремлюють такі групи ігор: 

А) навчальні, тренувальні, контрольні й узагальнювальні; 

Б) пізнавальні, виховні, розвивальні; 

В) репродуктивні, продуктивні, творчі; 

Г) комунікативні, діагностичні, профорієнтаційні. 

Виокремлюють групу педагогічних ігор за характером ігрової методики: предметні, 

сюжетні, рольові, ділові, імітаційні. 

За предметною галуззю виокремлюються ігри з усіх шкільних дисциплін. 

Специфіку ігрової технології значною мірою визначає ігрове середовище: 

розрізняють ігри з предметами й без предметів, настільні, кімнатні, вуличні, на місцевості, 

комп’ютерні. 

Цілі дидактичних ігор: 
 Дидактичні: розширення кругозору, розвиток пізнавальної діяльності; 

застосування ЗУН у практичній діяльності; формування певних умінь і навичок, що 

необхідні в практичній діяльності; удосконалення загальнавчальних умінь і навичок; 

удосконалення трудових навичок. 

 Виховні: виховання самостійності, волі; формування певних підходів, 

позицій, моральних, естетичних і світоглядних настанов; виховання співпраці, 

колективізму, товариськості, комунікативності. 

 Розвивальні: розвиток уваги, пам’яті, мовлення, мислення, уміння 

порівнювати, зіставляти, віднаходити аналогії, уяви, фантазії, розвиток творчих 

здібностей, уміння віднаходити оптимальні рішення; розвиток мотивації навчальної 

діяльності. 

 Соціалізаційні: залучення до норм і цінностей суспільства; адаптація до 

умов середовища; стресовий контроль, саморегуляція; навчання спілкування; 

психотерапія. 

Завдання ігор як форми контекстного навчання: 

 формування в учнів цілісного уявлення про професійну діяльність; 

 набуття проблемно-професійного й соціального досвіду, у тому числі й 

прийняття індивідуальних і колективних рішень; 

 розвиток теоретичного й практичного мислення в професійній сфері; 

 формування пізнавальної мотивації, забезпечення умов виникнення 

професійної мотивації. 



Позитивне в проведенні навчальних ділових ігор: 

 учні отримують задоволення, є висока мотивація, емоційна насиченість 

процесу навчання; 

 відбувається підготовка до професійної діяльності, формуються знання, 

уміння, учні вчаться застосовувати свої знання; 

 обговорення після гри сприяє закріпленню знань; 

 досягаються комплексні педагогічні цілі: пізнавальні, виховні, розвивальні. 

Пізнавальна ефективність: у процесі ділової гри учні ознайомлюються з методами 

дослідження питання (проблеми), поглиблюють знання, освоюють професійні функції на 

власному прикладі. 

Дидактичні ігри здатні забезпечити виконання комплексу функцій: 

Виховна функція: у процесі проведення гри формується усвідомлення 

приналежності до колективу, закріплюються взаємозв’язки при вирішенні колективних 

завдань, а колективне обговорення загальних питань формує критичність, стриманість, 

повагу до іншої думки, повагу до колег. 

Розвивальна функція: у процесі гри розвивається логічне мислення, здатність до 

пошуку відповідей на поставлені питання, мовлення й мовний етикет, уміння брати участь 

у дискусії й ефективно спілкуватися. 

Негативні моменти в проведенні навчальних ігор: висока трудомісткість 

у підготовці (для викладача); не в усіх викладачів сформовані вміння проводити ділові 

ігри; велике навантаження для викладача, тому що він зосереджений на безперервному 

творчому процесі й повинен бути одночасно й актором (мати акторські дані), і режисером 

упродовж усієї ділової гри; самі учні можуть бути не готові до роботи в діловій грі; ділові 

ігри вимагають багато часу, а іноді і спеціальних змін розкладу занять. 

Зміст ігрової технології 
Гра є формою відтворення предметного й соціального змісту майбутньої 

професійної діяльності фахівця. У ній відбувається моделювання тих систем взаємин, що 

характерні для цієї діяльності, моделювання професійних проблем, реальних протиріч й 

утруднень, що зустрічаються в типових професійних проблемних ситуаціях. 

Технологія проведення гри складається з таких кількох етапів. 

Етап підготовки. Підготовка гри починається з розробки сценарію – умовного 

відображення ситуації й об’єкта. Змістом сценарію є навчальна мета заняття, опис 

досліджуваної проблеми, обґрунтування поставленого завдання, план гри, загальний опис 

процедури гри, зміст характеристик дійових осіб. 

Уведення в гру – наступний етап, на якому відбувається орієнтування учасників та 

експертів. Визначається режим роботи, формулюється головна мета заняття, 

обґрунтовується постановка проблеми й вибору ситуації. Готуються пакети матеріалів, 

інструкцій, правил, установок. Збирається додаткова інформація. У разі необхідності учні 

звертаються до ведучого й експертів за консультацією. Допускаються попередні контакти 

учасників ігри. Однак правилами забороняється відмовлятися від отриманої під час 

жеребкування ролі, виходити з гри, пасивно ставитися до гри, придушувати активність, 

порушувати етику поведінки. 

Етап проведення – процес гри. Із початком гри ніхто не має права втручатися та 

змінювати її перебіг. Тільки ведучий може корегувати дії учасників, якщо вони відходять 

від головної мети гри. Залежно від модифікації гри можуть бути введені різні типи 

рольових позицій учасників. 

 Позиції, що визначаються стосовно змісту роботи в групі: генератор ідей, 

розроблювач, імітатор, ерудит, діагностик, аналітик. 

 Організаційні позиції: організатор, координатор, інтегратор, контролер, 

тренер, маніпулятор. 

 Позиції, що визначаються стосовно новизни: ініціатор, обережний критик, 

консерватор. 



 Методологічні позиції: критик, методист, проблематизатор. 

 Соціально-психологічні позиції: лідер, прийнятий, незалежний, 

неприйнятий. 

Етап аналізу, обговорення й оцінювання результатів гри. Виступи експертів, обмін 

думками, захист учнями своїх рішень і висновків. Наприкінці вчитель констатує досягнуті 

результати, указує на помилки, формулює остаточний підсумок заняття. Звертається увага 

на зіставлення використаної імітації з відповідною галуззю реального життя, 

установлення зв’язків гри зі змістом навчального предмета. 

Заключна частина гри – це не стільки підведення підсумків, скільки аналіз причин, 

що обумовили фактичні її результати. 

Технологічна схема гри. 
1. Етап підготовки. 

 Розробка гри. 

 Розробка сценарію. 

 План ділової гри. 

 Загальний опис гри. 

 Зміст інструктажу. 

 Підготовка матеріального забезпечення. 

 Уведення в гру. 

 Постановка проблеми, цілей. 

 Умови, інструктаж. 

 Регламент, правила. 

 Розподіл ролей. 

 Формування груп. 

 Консультації. 

2. Етап проведення: групова робота над завданням + міжгрупова дискусія. 

3. Етап аналізу й узагальнення: висновок із гри; аналіз; оцінювання й самооцінка 

роботи; висновки й узагальнення; рекомендації. 

Основні висновки 
1. Ігри можна проводити тільки там, де вони справді необхідні. Це одержання 

цілісного досвіду майбутньої професійної діяльності, розгорнутої в часі й у просторі. 

2. У грі потрібна предметна й соціальна компетентність учасників, тому варто 

розпочинати підготовку до неї з аналізу конкретних виробничих ситуацій і програвання 

ролей. Треба також під час гри формувати в студентів культуру дискусії. 

3. Структурні компоненти гри мають поєднуватись у такий спосіб, щоб вона не 

стала ні тренажером, ні азартною грою. 

4. Гра має будуватися на принципах саморегулювання. Викладач діє перед 

грою, до початку навчання, наприкінці й під час аналізу гри. Це вимагає великої 

підготовчої роботи, теоретичних і практичних навичок конструювання ділової гри. 

Режим роботи учнів у процесі гри не укладається в межі традиційної поведінки на 

занятті й повинен підкорятись логіці виробничого процесу, що моделюється в грі. 

ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ 

ШКОЛІ 

Методика проведення гри 

Проводити ігри, створювати ігрові ситуації, важливо на кожному уроці. Це 

особливо стосується 1 класу - перехідного періоду, коли учні ще не звикли до тривалої 

напруженої діяльності. Вони швидко стомлюються, притуплюється їхня увага, набридає 

одноманітність. Тому гра має ввійти в практику роботи вчителя як один з 

найефективніших методів організації навчальної діяльності першокласників. 

Гру можна пропонувати на початку уроку. Такі ігри мають збудити думку учня, 

допомогти йому зосередитись і виділити основне, найважливіше, спрямовувати увагу на 



самостійну діяльність. Інколи гра може бути ніби фоном для побудови всього уроку. Коли 

ж учні стомлені їм доцільно запропонувати рухливу гру. 

Ігри важливо проводити систематично і цілеспрямовано на кожному уроці, 

починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи і 

урізноманітнюючи їх у міру нагромадження в учнів знань, вироблення вмінь і навичок, 

засвоєння правил гри, розвитку пам’яті, виховання кмітливості, самостійності, 

наполегливості тощо. 

Дидактичні ігри можна використовувати для ознайомлення дітей з новим 

матеріалом та для його закріплення, для повторення раніше набутих уявлень і таких, для 

повнішого і глибшого їх осмислення засвоєння, формування умінь та навичок, розвитку 

основних прийомів мислення, розширення кругозору. 

Систематичне використання ігор підвищує ефективність навчання. Дидактичні ігри 

добираються відповідно до програми. 

Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати 

необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог: 

1. Готовність учнів до участі у грі (кожний учень повинен засвоїти правила гри, 

чітко усвідомити мету її, кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас 

знань для участі у грі). 

2. Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом. 

3. Чітка постановка завдань гри. Пояснення гри - зрозуміле, чітке. 

4. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі 

можна пропонувати всю гру і різні її варіанти. 

5. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати. 

6. Не можна допустити приниження гідності дитини (образливі порівняння, оцінки 

за поразку в грі, глузування тощо). 

7. Доцільно розсадити учнів (звичайно непомітно для них) так, щоб за кожною 

партою сидів учень сильніший, а другий - слабший. У такому разі ігри між сусідами по 

парті проходять ефективніше і постійно контролюються сильнішими. Розсадити учнів по 

рядах парт треба так, щоб рівень їхніх знань і розумового розвитку був приблизно 

однаковим, щоб шанс виграти мав кожен ряд учнів. 

8. Гра на уроці не повинна проходити стихійно, вона має бути чітко організованою 

і цілеспрямованою. Учні мають засвоїти правила гри, крім того зміст гри, її форма повинні 

бути доступними для учнів. 

Надзвичайно важливу роль в ігровій ситуації відіграють правила. Якщо вони 

заздалегідь не продумані, чітко не сформульовані, то це утруднює пояснення ходу гри, 

осмислення учнями її змісту викликає втому і байдужість учнів. 

Правила гри зобов’язують учнів діяти строго по черзі чи колективно відповідати за 

викликом, уважно слухати відповідь товариша, щоб вчасно виправити його і не 

повторювати сказаного, дисциплінованими, не заважати іншим, чесно визнавати свої 

помилки. 

Правила гри виконують функцію організуючого елемента і є засобом керування 

грою. Вони визначають способи дій та їх послідовність, вимоги до поведінки, регулюють 

взаємини дітей у грі, вчать їх співвідносити свої дії з діяльністю інших гравців, сприяючи 

вихованню наполегливості, чесності, кмітливості тощо. 

Жодне порушення правил не повинно залишатися поза увагою вчителя. Залежно 

від обставин він має знайти час і досить вимогливо та справедливо вказати учню на його 

недоліки в грі, пояснити, до чого призводять подібні вчинки в повсякденному житті. 

Проте під час гри не треба робити довгих зауважень, повчань, оскільки це погіршує 

настрій учнів, послаблює їхній11 інтерес, гальмує увагу.[17, с. 19] 

Загальна характеристика досвіду педагогів використання ігрової діяльності 

молодших школярів 



Використання дидактичних ігор у практиці початкової школи відіграє важливе 

значення.Ігрова діяльність - один із найбільш перспективних методів навчання. Вона 

використовується для розвитку творчого мислення учнів, формування практичних умінь 

та навичок, дає змогу стимулювати увагу і підвищувати інтерес до завдань, активізувати 

сприймання навчального матеріалу. 

Стаття Т. Рудакової «Дидактична гра - дієвий засіб активізації пізнавальної 

активності учнів» [19, с. 39-45] розкриває нам такі важливі питання як: 

1. Чому важлива і необхідна гра в початковій школі? 

2. Теоретичні положення про гру. 

3. Дидактична гра - дієвий засіб активізації розумової діяльності учнів. 

4. Гра - великий простір у подальшій праці для педагогічних спостережень і 

роздумів. 

У своїй праці Т. Рудакова використовує дидактичні ігри на уроках математики. 

Авторка ділиться досвідом використання певних видів дидактичних ігор при вивчені 

певних тем. Наприклад, коли вона ставить за мету вправляти дітей у прямому і 

зворотному рахунку, а також закріпити знання про суміжні числа, то звертається до гри 

«Хто знає, хай рахує далі». Діти стають у коло. Ведучий називає число і кидає м’яч 

одному. Учень повинен зловити м’яч, назвати число-сусіда. Перед початком гри 

домовляються, як рахувати: в прямому чи зворотному порядку, повертаючи м’яч 

ведучому. 

А ось приклад використання рухливої дидактичної гри. Гра «Математичний 

струмок» допомагає вчителеві закріпити склад числа. Двоє учнів беруться за руки, 

утворюючи ворота, і тримають цифрову картку, наприклад, 8. Решта дітей ( їх теж вісім ) 

розходяться по класу. Потім кожний повинен знайти свою пару 7-1, 6-2, 5-3, 4-4. Вчитель 

подає сигнал: «Струмок до воріт!», - і діти парами проходять через ворота. «Ворота» 

пропускають тільки ті пари, котрі правильно склали задане число із двох менших, тобто 

склад числа. 

У статті «Формирование вычислительных навыков в процессе игры» [8, 38-46] 

мова йде про те, як за допомогою гри можна сформувати у школярів обчислювальні 

навички. Як зазначається у даній статті, основне завдання початкового курсу математики - 

формування в учнів особливих, доведених до автоматизму навичок додавання і віднімання 

в межах 20 і табличних навичок множення і ділення. Автоматизм навичок досягається в 

процесі вправ. Але виконання однотипних вправ стомлює дітей. Тому в урок математики 

вчителі включають ігри та ігрові вправи. Серед них «Мовчанка», «Вгадай приклад», 

«Кругові приклади», «Математична естафета» та інші. 

У статті «Дидактичні ігри» [4, с. 48-52] С. Денис - вчителька початкових класів 

ділиться з нами своїм досвідом роботи у школі. Вона запевняє, щоб розкрити всі 

«секрети» шкільного життя та навчання, дати шестиліткам знання, уміння і навички, 

передбачені програмою, потрібно застосовувати не лише заняття, а й дидактичні ігри. Це 

один із засобів розвитку пізнавальної діяльності найменших школярів. У даній статті 

вчителька наводить приклади кількох ігор. Наприклад, гру «Мандрівка до лісу» вчителька 

застосовує на уроці математики. Для проведення цієї гри вона заготовляє роздаткові 

картки, силуетні малюнки (мухомор, боровик, ялинка). Учні одержують по 1-2 картки з 

варіантами завдання під назвою «Склади приклади». Дитина сигналізує «ялинкою», що 

приклади складені. В нагороду одержує «боровичок», неправильна відповідь - «мухомор». 

М. Богданович у своїй монографії «Методика викладання математики в початкових 

класах» теж згадує про дидактичні ігри. Він вважає, що на уроці гра організовується не 

для того, щоб діти погрались, а щоб чогось навчились. Автор даної монографії запевняє, 

що гра не передує виконанню навчальних завдань і не чергується з ними, а є однією з 

форм організації колективної роботи учнів у класі [2]. 

Характерно, що у використанні ігрової діяльності в організації навчально-виховної 

роботи початкової школи вчителі спираються на досвід відомих вітчизняних педагогів. 



Зокрема, прикладом для багатьох вчителів є створена у Павлиській школі В. 

Сухомлинського кімната казок, яка має цілеспрямовано організоване ігрове матеріальне 

середовище. 

У класних кімнатах багатьох шкіл організовано ігрові куточки, в яких зосереджені 

казкові персонажі - Мудра Сова, Хитра Лисиця, Хитрий Вовк, Ведмідь, Коза і семеро 

козенят, Гуси-Лебеді, Сірий Зайчик. Знайомі з дошкільного дитинства ігрові персонажі 

допомагають дітям звикнути до нового для них середовища і до навчально-пізнавальної 

діяльності. 

П. Копосов ( вчитель початкових класів) для опрацювання таких розділів програми 

з української мови, як «Слово» та «Частини мови», розробив «Казкову граматику», яка 

використовується у навчальному процесі. На думку автора досвіду, на етапі первинного 

сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу найбільш ефективною є ігрова форма 

його викладу. 

«Казкова граматика» пропонується дітям у віршованому вигляді, а її ключові 

частини подані у формі лічилок: 

Книжка, дошка, кабінет, 

Печиво, повидло, мед, 

Чоботи, штани, кашкет, 

Знайте, діти, наперед 

Кожен з них - це є предмет. 

Що це? - Вареник. 

Хто це? - Письменник. 

Поверне предметам їх назви іменник. 

Казкове оформлення навчально-пізнавальної діяльності сприяє усвідомленню 

учнями взаємозв’язків між окремими частинами мови, забезпечує можливість первинного 

синтетичного та подальшого аналітичного ставлення до пізнавального змісту. П. Копосов 

на підставі власного педагогічного досвіду робить висновок: ігрова діяльність посідає 

важливе місце в розвитку молодшого школяра протягом його навчання в школі. 

Включення в структуру уроків різноманітних ігор або їх елементів, сприяє активному, 

перетворюючому засвоєнню знань і способів їх здобуття, допомагає досягти значних 

результаті у навчанні дітей зазначеної вікової категорії [10, с. 65-66 ]. 

На уроках навчання грамоти, наприклад, за допомогою гри-вправи «Чарівний 

мішечок» можна закріплювати різноманітні вміння й навички. Набір предметів у мішечку, 

звичайно, не випадковий. Він щоразу змінюється залежно від мети навчання: це можуть 

бути іграшки, в назвах яких є літери, склади, які зараз вивчаються, дрібні речі, які треба 

описати, тощо [ 21 с. 28-30]. 

Ігри на уроках математики можна використовувати для ознайомлення дітей з 

новим матеріалом та для його закріплення, для повторення раніше набутих уявлень і 

понять, для повнішого і глибшого їх осмислення, формування обчислювальних, графічних 

умінь і навичок, розвитку основних прийомів мислення, розширення кругозору. Саме такі 

форми роботи запропонувала нам вчитель початкових класів В. Колондій (ЗОШ № 7 м. 

Полтава). 

Приклад з уроку математики. Учитель несподівано ставить на стіл іграшкові 

терези, кладе кілька яблук, огірків, цукерок і пропонує пограти «в магазин». 

«Продавець» і «покупець» швидко лічать, а діти стежать за правильністю 

розрахунків. Так у грі малюки тренуються в додаванні й відніманні [9, 38-44]. 

Також часто використовуються інтелектуальні ігри на зразок «Що? Де? Коли?», 

«Брейн-ринг», «Розумники і розумниці» - всі вони тренують кмітливість, швидкість 

реагування, пам’ять, уміння узагальнювати тощо. 

Таким чином, ми можемо побачити, що і в практиці початкової школи, і в 

навчальній та методичній літературі проблема використання дидактичних ігор на уроках 



має певне відображення. Разом з тим, є і можливості, і потреби до більш глибокої 

розробки різних сторін цієї проблеми. 

Підсумовуючи результати проведеного аналізу педагогічного досвіду використання 

ігрової діяльності в процесі розвитку особистості дитини, з усією впевненістю 

стверджуємо, що дидактична гра визначається важливим фактором в озброєні учнів 

певними компетенціями. 

 

 

Завдання для самоконтролю 
1. Визначте переваги проведення дидактичних ігор. 

2. Порівняйте підготовку вчителя до звичайного уроку з підготовкою до 

проведення дидактичних ігор. 

3. Зазначити дидактичні ігри, які можна проводити на уроках у початковій 

школі. 

4. Охарактеризуйте роль учителя на окремих етапах проведення дидактичної 

гри. 

5. Визначте призначення підсумкового обговорення результатів дидактичної 

гри. 

 положення технології. 

 

  



ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ 

ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

Навчаючись на першому курсі, вам слід тренуватися давати усну зв’язну 

розгорнуту відповідь на кожне питання плану семінарського (практичного) заняття, 

спочатку – з опорою на конспект, а потім і без нього. Це сприятиме розвитку 

літературного мовлення майбутнього фахівця, допоможе вам краще запам’ятати матеріал, 

відтворити його логіку. Використовуйте традиційну побудову промови: вступ (стисле 

окреслення проблеми) – основна частина (виклад провідних тез з аргументами-

прикладами) – висновки (лаконічне формулювання провідних узагальнюючих положень). 

Намагайтеся, щоб ваша зв’язна розповідь була логічною, послідовною, чіткою, посутньою 

(без «води»), а мовлення – граматично й синтаксично правильним, виразним. Уникайте 

штампів, слівпаразитів, просторіччя та діалектизмів. Приклади до кожного питання 

продумуйте наперед: можна зробити закладки у  збірках першоджерел або виписати 

невеличкі уривки з творів у зошит. Корисно попрохати ваших товаришів або родичів 

послухати вашу відповідь, поставити вам питання, зробити зауваження. 

Безпосередньо перед семінарським (практичним) заняттям перегляньте записи в 

зошиті, повторіть ключові поняття, теоретичні положення. Для повторення також можна 

використати список питань для перевірки знань. Під час заняття уважно слухайте вступне 

слово викладача, відповіді товаришів, при цьому можна доповнювати власні записи в 

зошиті, уточнювати певні поняття, наводити вдалі приклади. Вам слід бути активними, 

брати участь в обговоренні, по можливості доповнювати відповіді товаришів. Активна 

позиція студента, за даними психологів, сприяє кращому усвідомленню й запам’ятанню 

матеріалу. 

Не бійтеся помилитися – помилки природні в процесі навчання. Якщо щось 

лишилося незрозумілим для вас, обов’язково запитайте про це викладача. Наприкінці 

заняття уважно прослухайте його інструкції і поради щодо підготовки до наступного 

практичного. 

Окремі теми, питання викладач виносить на самостійне опрацювання. Методика 

його суттєво не відрізняється від підготовки до практичного заняття, за тим хіба 

винятком, що ви повинні самостійно контролювати себе, перевіряючи, чи всі аспекти теми 

ви засвоїли. Під час індивідуальних консультацій з викладачем ви маєте можливість 

уточнити певні питання, отримати роз’яснення складних аспектів матеріалу. Результати 

самостійної роботи обов’язково перевіряються викладачем під час модульного контролю, 

підсумкової контрольної роботи. 

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. Вони залежать 

від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів. Найбільш поширеними 

видами на семінарі є: розгорнута бесіда; виступи з рефератами, доповідями; диспут у 

формі діалогу; круглий стіл тощо. 

Треба пам’ятати, що якість семінару перш за все залежить від підготовки студентів 

до нього, тому при підготовці до семінару кожен студент повинен уважно ознайомитися з 

планом, який відображає зміст чергової теми заняття; прочитати і продумати свої лекційні 

записи, які відносяться до теми семінару; вивчити чи законспектувати рекомендовану 

літературу; скористатися при потребі консультацією викладача; скласти розгорнутий 

план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару 

позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій 

чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового 

модульного контролю. 

Деякі питання роботи на семінарі: 

1) переважна більшість семінарських занять проводиться у формі інтерактивної 

дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, 

перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 



2) семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він 

розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

3) студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семінарського 

заняття повинен пов’язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності; 

4) кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички володіння 

державною мовою, правильного вживання педагогічних понять і термінів. Систематичні 

виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також вмінню лаконічно 

і точно висловлювати свої думки; 

5) студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати 

наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному присутньому на 

семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді. 

Активна участь на семінарських заняттях прищеплює навички участі у дискусії, аналізі 

різних точок зору, вмінню відстоювати власну позицію; 

6) після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При 

цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і дає 

змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на 

семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його 

зупинити і надати слово іншому; 

7) завершується семінарське заняття заключним словом викладача, в якому 

підсумовується робота групи, аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми 

участі студентів на семінарі 

(виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та 

нараховуються рейтингові бали, а також дається завдання на наступне заняття. 

Обов’язковим компонентом семінарського заняття з навчальної дисципліни є 

підготовка рефератів та презентацій з найбільш актуальних та складних тем курсу. 

Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, а 

являє собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену на 

основі знайомства зі станом сучасних наукових досліджень (науковопроблемний реферат) 

або виклад основних положень певних видань чи їх частин (оглядовоінформаційний 

реферат). 

Реферат має бути виконано самостійно. Мета написання реферату полягає у набутті 

студентом знань з дисципліни, вміння та навичок працювати з науковою літературою і 

нормативними документами, самостійно аналізувати та узагальнювати матеріал, робити і 

формулювати власні висновки та пропозиції. 

За допомогою рефератів  та презентацій студент глибше вивчає найбільш складні 

проблеми навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та докладати 

результати своєї праці. 

Підготовка реферату та презентації включає в себе наступні етапи: 

1) вибір теми; 

2) підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативноправових актів; 

3) складання плану реферату та презентації ; 

4) викладення змісту теми; 

5) оформлення реферату та презентації; 

6) усний виклад реферату. 

7) Захист презентації. 

 

Кредит 1.  Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. Характеристика 

методів науково-педагогічного дослідження. 

Практичне заняття № 1 ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА, ЇЇ  ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ 

НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ. ВИНИКНЕННЯ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ. 



Мета: 

 дидактична: ознайомитися із метою, предметом і завданнями 

навчальної дисципліни 

 «педагогіка»; засвоїти основні педагогічні категорії; з’ясувати особливості 

зв’язку педагогіки з іншими науками. 

 Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

 Розвивальна:розвивати усі психічні функції;аналітичне мислення, 

уміння співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

ПЛАН: 

1. Наука і предмет педагогіки, їх визначення і завдання. 

2. Проаналізувати  співвідношення  понять "педагогічна наука"і "педагогічна 

практика". 

3. Зміст основних педагогічних категорій: навчання, освіта, виховання, їх 

аналіз. 

4. Система педагогічних наук. 

5. Зв’язок педагогіки з іншими науками.  

6. Характеристика складових народної педагогіки. 

7. Козацька педагогіка, її основні завдання, зміст. 

8. Розвиток Духовної педагогіки. Погляди християнських теологів, філософів та 

церковних діячів щодо навчання і виховання (Квінт Септимій Флоренс Тертулліан (прибл. 

160—222), Августин (Блаженний) Аврелій, Фома Аквінський (1225— 1274), Ян Амос 

Коменський (1592— 1670).) 

9. Світська педагогіка про цілі, зміст і правила виховної діяльності. 

 

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ: 

1. Проаналізувати вислів: іноді кажуть: "Психологія без педагогіки безкорисна, 

педагогіка без психології - безсильна". Суть цієї думки. Доведіть на прикладі сутність 

цього вислову. 

2. Самостійна творча робота “Мої думки про професію вчителя”. 

3. Назвіть вчителів різних часів, у чому їх заслуги перед людством? 

Прізвище, Ім’я, по- батькові Роки життя Педагогічні ідеї, внесок у 

розвиток педагогічної науки 

   

РЕФЕРАТИ ДО ТЕМИ: 

1. Я.А.Коменський — основоположник педагогічної науки. 

2. В.О.Сухомлинський - науковець, що серце віддав дітям. 

3. Система виховання лицаря-казака. 

 

Література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка. - К.: Вища школа, 1986. - С. 

3. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 

2003. – 418 с. 

4. Мойсеюк КЄ. Педагогіка: Навчальний посібник. Ч. І., розд. І. - К., 1999. 

5. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI століття. – К., 2001 

6. Педагогіка / За ред. М.Д.Ярмаченка. - К.: Вища школа, 1986. - С. 5-38. 



7. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. 

Кондрашова, О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

8. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. 

Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с. 

9. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – 

К.: Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

10. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 

2001. – 516 с. 

11. Подласый И.П. Педагогика. Учебник для вузов, т. 1. - М.: Владос, 1999, 

часть І, темы 1. 

12. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

13. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985. 

Харламов И.Ф. Педагогика: учебник. -М., 1998, розд. І., гл. І, II. 4-16. 

 

 

Практичне заняття № 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА 

СТУДЕНТІВ. 

Мета: 

Дидактична: ознайомити студентів з методами педагогічних досліджень і 

сформувати в них уміння користуватися цими методами у своїй практичній діяльності; 

ознайомитися із основними завданнями і формами науково-дослідної роботи у ВНЗ; 

засвоїти основні методи науково-педагогічного дослідження; з’ясувати особливості 

підготовки і написання реферату, статті, магістерського дослідження. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

ПЛАН: 

1. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження – емпіричних: 

 а) вивчення педагогічної літератури, документів та результатів діяльності;  

б) спостереження; 

в) опитування (інтерв’ювання, анкетування, бесіда); г) оцінювання (рейтинг, 

консиліум); 

д) вивчення i узагальнення педагогічного досвіду; е) діагностика (тестування, 

шкалування); 

ж) педагогічний експеримент (природний, моделюючий, лабораторний). 

2. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження – теоретичних: а) 

теоретичний аналіз та синтез; 

б) узагальнення, класифікація, порівняння; в) моделювання. 

3. Вимоги до написання реферату 

4. Тези доповіді та наукова стаття 

5. Підготовка магістерської роботи як кваліфікаційного дослідження 

 

Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 

2003. – 418 с. 



3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, 

О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. 

Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с. 

6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001.– 

516 с. 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985. 

 

Кредит 2. Чинники формування особистості молодшого школяра. 

 

Практичне заняття № 3. РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. СПАДКОВІСТЬ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ. 

 

Мета: дидактична: ознайомитися із основними поняття проблеми: "людина", 

"особистість","індивідуальність", "розвиток",  "виховання",  "формування особистості"; 

засвоїти провідні види діяльності; з’ясувати фактори впливу на розвиток і формування 

особистості. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, 

аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

ПЛАН: 

1. Основні поняття проблеми: "людина", "особистість", "індивідуальність", 

"розвиток", "виховання", "формування особистості". 

2. Роль спадковості у розвитку і формуванні особистості. 

3. Роль середовища у розвитку і формуванні особистості. 

4. Виявіть особливості розвитку молодших школярів., які необхідно 

враховувати: 

- в процесі пізнавальної діяльності; 

- в спілкуванні. 

5. Роль діяльності та спілкування в формуванні особистості. 

6. Провідні види діяльності учнів. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 

1. Якими факторами зумовлений розвиток особистості? 

2. Що необхідно розуміти під середовищем?  

3. Що є визначальним у його впливові на формування особистості? 

4. У чому сутність розвитку дитини? Які чинники його визначають? 

 

РЕФЕРАТИ ДО ТЕМИ: 

1. Вік і виявлення індивідуальності молодшого школяра. 

2. Особливості виховання молодших школярів. 

Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 

2003. – 418 с. 



3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, 

О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. 

Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с. 

6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. 

– 516 с. 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985. 

 

 

 

Практичне заняття № 4 СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ. ВІКОВІ ЕТАПИ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА, ЇХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Мета:  

Дидактична: ознайомитися із особливостями виховання як педагогічного процесу; 

засвоїти вікові етапи у розвитку особистості школяра; з’ясувати, що таке акселерація і які 

існують сучасні теорії розвитку особистості. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, 

аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

ПЛАН: 

1. Виховання, як педагогічний процес індивідуального становлення особистості. 

2. Дитина як суб’єкт виховання. Взаємозв’язок процесів виховання й розвитку. 

3. Вікові етапи в розвитку особистості школярів, їх характеристика. 

4. Видатні педагоги про вікову періодизацію: Арістотель, Ян Амос Коменський, 

Жан-Жак Руссо, та ін. 

5. Акселерація. Аналіз сучасних теорій розвитку особистості. 

6. Врахування закономірностей вікового та індивідуального розвитку дітей в 

процесі навчання та виховання молодших школярів. 

 

РЕФЕРАТИ ДО ТЕМИ: 

1. Особливості взаємин молодшого школяра з дорослими (учителями, батьками) та 

однолітками. 

2. Формування особистості дитини в початкових класах. 

3. Особливості формування самосвідомості дошкільника. 

 

Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 

2003. – 418 с. 

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, 

О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. 

Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с. 



6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. 

– 516 с. 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985. 

 

Кредит 3. Мета виховання в історії педагогіки. Педагогічна діяльність та 

майстерність вчителя. 
 

Практичне заняття №5. МЕТА ВИХОВАННЯ В ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ. 

Мета: 

Дидактична: ознайомитися які існують основні структурні компоненти всебічного 

розвитку особистості, їх взаємозв’язок; засвоїти значення мети для педагогічної теорії та 

практики; з’ясувати, у чому полягає історичний та класовий характер мети виховання. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, 

аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План: 

1. Значення мети для педагогічної теорії та практики. 

2. Історичний та класовий характер мети виховання 

3. Структурні компоненти всебічного розвитку особистості, їх взаємозв’язок. 

4. Комплексний підхід до виховання, як умова забезпечення всебічного 

розвитку особистості. 

Завдання для самостійної домашньої роботи: 

1. Законспектувати особливості виховання у різних соціально-економічних 

формаціях. 

 

Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 

2003. – 418 с. 

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, 

О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. 

Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с. 

6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. 

– 516 с. 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985. 

 

Практичне заняття № 6. СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. 

Мета: 

дидактична: ознайомитися із компонентами та функціями педагогічної діяльності 

вчителя, та поняттям педагогічної майстерності, її основні компонентами; засвоїти 

основні складові педагогічної компетентності для майстерності вчителя; з’ясувати, що 



таке педагогічна ситуація і педагогічна задача, майстерність педагогічного спілкування і 

техніка мовлення вчителя. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, 

аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

ПЛАН: 

1. Як Ви розумієте поняття педагогічної діяльності? Назвіть основні 

компоненти педагогічної діяльності. 

2. Охарактеризуйте основні функції педагогічної діяльності вчителя. 

3. Що Ви розумієте під поняттям педагогічної майстерності? Назвіть основні 

компоненти педагогічної майстерності. 

4. Як Ви розумієте поняття гуманістичної спрямованості? 

5. Обґрунтуйте роль основних складових педагогічної компетентності для 

майстерності вчителя. 

6. Дайте характеристику основних педагогічних здібностей вчителя. 

7. Педагогічна ситуація і педагогічна задача. 

 

 

Рекомендована література: 

1. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с. 

2. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес, 

2003. – 418 с. 

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 700 с. 

4. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, 

О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с. 

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. 

Шахов. – Вінниця: РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2001. – 200 с. 

6. Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К.: Педагогічна думка, 2001. 

– 516 с. 

7. Семенова А. В., Гурін Р. С. Осипова Т. Ю. Основи психології і педагогіки: 

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 319 с. 

8. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. — К.,1985. 

 

 

Кредит 4. Виникнення виховання. Виховання у первісному суспільстві та за 

часів давніх цивілізацій. 
 

Практичне заняття № 7. ВИНИКНЕННЯ ВИХОВАННЯ. ВИХОВАННЯ В 

ПЕРВІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. СІМ’Я УКРАЇНЦІВ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 

СУЧАСНОСТІ. 

Мета: 

дидактична: ознайомитися із теоріями походження виховання: біологізаторською, 

психологічною, релігійною, трудовою, соціологізаторською; засвоїти особливості 

виховання у первісному суспільстві: вікові i статеві відмінності у вихованні дітей; поява 

перших в історії закладів для життя i виховання підростаючих людей – будинки молоді. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, 

аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 



 

План: 

1. Виникнення виховання як суспільного явища. 

2. Теорії про походження виховання: біологізаторська, психологічна, релігійна, 

трудова, соціологізаторська. 

3. Виховання у первісному суспільстві: вікові i статеві відмінності у вихованні 

дітей; поява перших в історії закладів для життя i виховання підростаючих людей – 

будинки молоді. 

4. Функції та характерні риси української родини. 

5. Сім’я та родинне виховання у найдавніші часи на Україні. 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир, 

1999. 

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М. Г. 

Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: 

Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

Практичне заняття №8. ВИХОВАННЯ І ШКОЛА В ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ ТА 

ДАВНЬОМУ РИМІ. 

Мета: 

дидактична: ознайомитися із особливостями розвитку виховання та школи у 

Стародавній Греції та Римі; з’ясувати характерні відмінності у їхніх системах виховання; 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, 

аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Виховання  і  школа  в Стародавній  Греції: Спартанська система 

виховання; Афінська система виховання. 

2. Виховання і школа в Стародавньому Римі. 

3.  Педагогічні погляди грецьких і  римських  філософів:

 Платона, Сократа, Арістотеля, Демокріта, Квінтіліана. 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир, 

1999. 

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тер¬нопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М. Г. 

Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: 

Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 



Практичне заняття 5. ВИХОВАННЯ, ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В 

УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (9-13 СТ.), ТА В ЕПОХУ УКРАЇНСЬКОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ (16-I ПОЛ. 18 СТ). 
 

Мета: 

дидактична: ознайомитися із соціальними умовами становлення писемності 

східних слов’ян; засвоїти твори вітчизняного походження та перекладну літературу 

періоду Київської Русі; з’ясувати, які перші навчальні заклади виникали на  території 

Київської Русі. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, 

аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Соціальні умови становлення писемності східних слов’ян. 

2.  Виникнення перших шкіл у Київській Русі (Школи грамоти та"книжного 

вчення", Монастирські школи): зміст та організація навчання. Кормильство – як форма 

домашнього виховання дітей феодальної знаті. 

3.  Педагогічна думка Київської Русі. Твори перекладні: "Пчела", "Златоуст", 

"Златоструй", "Ізборнік" Святослава 1073 р., "Ізборнік" Святослава 1076 р. і ін.  

4. Твори оригінальні (вітчизняного походження): "Слово про закон і благодать" 

Ілларіона, "Слово деякого калугера про читання книг" Іоанна, "Повість временних літ" 

Нестора, "Повчання дітям" Володимира Мономаха і ін. 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир, 

1999. 

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М. Г. 

Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: 

Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

 

Практичне заняття №9. ВИХОВАННЯ, ОСВІТА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА 

В УКРАЇНІ ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ (9-13 СТОЛІТТЯ). 

 

Мета: 

дидактична: ознайомитися із соціальними умовами становлення писемності 

східних слов’ян; засвоїти твори вітчизняного походження та перекладну літературу 

періоду Київської Русі; з’ясувати, які перші навчальні заклади виникали на  території 

Київської Русі. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння співставляти, 

аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

5. Соціальні умови становлення писемності східних слов’ян. 

6.  Виникнення перших шкіл у Київській Русі (Школи грамоти та"книжного 



вчення", Монастирські школи): зміст та організація навчання. Кормильство – як форма 

домашнього виховання дітей феодальної знаті. 

7.  Педагогічна думка Київської Русі. Твори перекладні: "Пчела", "Златоуст", 

"Златоструй", "Ізборнік" Святослава 1073 р., "Ізборнік" Святослава 1076 р. і ін. Твори 

оригінальні (вітчизняного походження): "Слово про закон і благодать" Ілларіона, "Слово 

деякого калугера про читання книг" Іоанна, "Повість временних літ" Нестора, "Повчання 

дітям" Володимира Мономаха і ін. 

Рекомендована література: 

8. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

9. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир, 

1999. 

10. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

11. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

12. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М. Г. 

Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

13. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

14. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: 

Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

Практичне заняття 10. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ ТА ОСВІТИ В ЕПОХУ УКРАЇНСЬКОГО 

ВІДРОДЖЕННЯ (16 – I ПОЛ. 18 СТОЛІТТЯ). 

Мета: 

дидактична: ознайомитися із суспільно-політичними умовами, що склалися в 

Україні  у 16-поч. 18 ст.; з’ясувати особливості розвитку національної системи освіти в 

даний період; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План: 

1. Загальна характеристика культури й освіти українського Відродження. 

2. Система освіти на Україні в період Відродження: а) елементарна освіта; б) 

середня освіта; в) вища освіта. 

3. Виникнення братських шкіл. 

4. Вищі заклади освіти в Україні: Львівський університет, Острозька школа- 

академія; Києво-Могилянська академія. 

5. Діяльність козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні та ін.). 

6. Система виховання лицаря-козака. Діяльність січових і козацьких шкіл на 

Україні. 

7. Козацька читанка. Козацька педагогіка (ступені козацького виховання: фізичне, 

психофізичне, моральне, трудове, військово - спортивне виховання молоді). 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир, 

1999. 

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М. Г. 



Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: 

Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

Кредит 6. Життя та педагогічна діяльність Я.А.Коменського та 

К.Д.Ушинського 
 

Практичне заняття №11. ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА Я.А. КОМЕНСЬКОГО – 

ЗАСНОВНИКА ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ТА РЕФОРМАТОРА ШКОЛИ. 

 

Мета: 

дидактична: ознайомитися із життям та педагогічною спадщиною 

Я.А.Коменського; з’ясувати фактори, що вплинули на формування його світогляду; 

засвоїти основні педагогічні та дидактичні погляди Я.А.Коменського; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Життєвий шлях Я.А.Коменського. 

2. Формування й основні риси світогляду Я. А. Коменського. 

3. Вчення Я.А.Коменського про школу. Організація навчання. 

4. Обгрунтування класно-урочної системи навчання. 

5. Дидактичні погляди Я.А.Коменського. 

6. “Велика дидактика” – основа теорії і практики виховання та навчання. 

7. Роль вчителя і вимоги до нього в педагогічної спадщини Я.А.Коменського. 

8. Значення педагогічної спадщини Я.А.Коменського для сучасної школи 

 

 

Рекомендована література: 

1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2- томах . М ., 

1982. 

2. Коменский Я.А. Антология гуманной педагогики .- М .,1996. 

3. Джуринский А. Н. Педагогика : история педагогических идей .- К ., 2000. 

4. Мижуев П.Г. Главные моменты в развитии западноевропейской школы .- М 

., 1991. 

5. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики .- М ., 1981. 

 

Практичне заняття № 12. ВИДАТНИЙ ВІТЧИЗНЯНИЙ ПЕДАГОГ 

К.Д. УШИНСЬКИЙ. 

Дидактична: ознайомитися із життям та педагогічною спадщиною 

К.Д.Ушинського; з’ясувати фактори, що вплинули на формування його світогляду; 

засвоїти основні педагогічні та дидактичні погляди; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 



1. Життя, педагогічна діяльність і умови формування світогляду К. Д. Ушинського. 

2. К. Д. Ушинський про педагогіку (в вужчому і ширшому розумінні цього 

поняття) як науку і мистецтво виховання. 

3. Розробка К. Д. Ушинським принципу народності виховання і національної 

системи виховання. 

4. К. Д. Ушинський про застосування в навчанні і вихованні народної педагогіки. 

5. Дидактичні погляди К. Д. Ушинського. Вимоги до вчителя. 

6. К. Д. Ушинський про моральне і трудове виховання. 

7. Вплив К. Д. Ушинського на розвиток школи і педагогіки інших народів. 

 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир, 

1999. 

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М. Г. 

Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: 

Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

 

Кредит 7. Школа і педагогічна думка в радянський період. 

 

Практичне заняття № 13. ШКОЛА І ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА В 20-30-Х 

РОКАХ ХХ-ГО СТ. ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА А.С. МАКАРЕНКА. 

 

Мета: 

дидактична: ознайомитися із особливостями становлення системи народної освіти 

України у період 20-30-х років 20-го століття, з життям та педагогічною спадщиною 

А.С.Макаренка; з’ясувати, у чому проявляється неоднозначність сучасної оцінки 

педагогічної спадщини А.С.Макаренка; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План: 

1. Система народної освіти України в 20–30 роки, особливості розвитку її ланок, 

суперечності цього процесу. 

2. Основні віхи життя і педагогічної діяльності А.С.Макаренка. 

3. Теорія та практика А.С.Макаренка у формуванні учнівського колективу. 

4. А.С.Макаренко про поєднання навчання з трудовим вихованням. 

5. Неоднозначність сучасної оцінки педагогічної спадщини А.С.Макаренка. 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир, 

1999. 



3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М. Г. 

Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: 

Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

 

Практичне заняття № 14. ОСНОВНІ ІДЕЇ РАДЯНСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ (40-

80РР. ХХ СТ.). ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПЕДАГОГ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ. 

 

Мета: 

дидактична: ознайомитися із особливостями становлення системи народної освіти 

України у період 40-80-х років 20-го століття, з життям та педагогічною спадщиною 

В.О.Сухомлинського; засвоїти основні положення педагогічної спадщини 

В.О.Сухомлинського; 

Виховна: виховувати почуття гордості за український народ, відчуття етнічної 

приналежності, український менталітет та патріотичні почуття; 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції: аналітичне мислення, уміння 

порівнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Освіта і педагогіка в Україні в повоєнні роки (40-55-ті). 

2. Освіта, виховання і педагогіка в Україні в 50-80-х роках. 

3. Життя і педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського. 

4. Питання морального, трудового і естетичного виховання учнів в теорії і 

практиці В.О.Сухомлинського. 

5. Проблеми виховання громадянина. 

 

 

Рекомендована література: 

1. Грушевський М. Історія України. – К., 1990. 

2. Історія педагогіки /за ред. М. В. Левківскього, О. А. Дубасенюк/. - Житомир, 

1999. 

3. Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994. 

4. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990. 

5. Любар О. О. та ін. Історія української педагогіки /за ред. М. Г. 

Стельмаховича. - К.: ІЗМН, 2000. 

6. Сірополко С. Історія освіти на Україні . – К., 2000. 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: 

Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2000. 

 

 

ДИДАКТИКА 

Кредит 8. Теоретичні основи дидактики 

 

Практичне заняття № 15. ДИДАКТИКА ЯК ГАЛУЗЬ ПЕДАГОГІКИ. 

1. Сутність поняття «дидактика». 

2. Мета і завдання дидактики. 



3. Категорії дидактики. 

4. Зв’язок дидактики з іншими науками. 

5. Актуальні проблеми сучасності у дидактиці. 

 

Література: 

1. Бондар В. І. Дидактика. – К., 2007. – 386с. 

2. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навч. посібник. 3.є видання, доповнене.– К.,2008.– 

608с. 

3. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти. - К., «Грамота», 2012. - 502с. 

 

 Завдання: 

 

1. Довести положення про те, що дидактика – теоретична і нормативно-

прикладна наука. 

2. Охарактеризувати основні функції дидактики: теоретичну і практичну. 

3. Обґрунтувати взаємозв’язки між компонентами дидактичної теорії. 

4. Проаналізувати традиційні дидактичні системи (Я. Коменський, Й. 

Песталоцці, Й.Гербарт та ін.) і педоцентричні (Дж. Дьюї). 

5. Охарактеризувати предмет і завдання сучасної дидактики. 

6. Що забезпечує розвиток дидактичної теорії на сучасному етапі? 

7. Що спільного і відмінного між дидактикою і предметними методиками? 

8. Які елементи дидактичних систем минулого збереглися в сучасній 

українській школі? 

 

Питання для обговорення 

1. Виникнення та етапи розвитку дидактики. Основні джерела наукової 

дидактики. 

2. Завдання дидактики на сучасному етапі розвитку України. 

3. Предмет дидактики. Дидактика як система. 

4. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці. 

5. Зв’язок дидактики з іншими науками. 

6. Категорії дидактики: принципи, методи, зміст, форми організації навчання. 

7. Загальна теорія навчання та спеціальні методики викладання окремих 

дисциплін, характер їх взаємозв’язку. 

8. Методи досліджень в дидактиці. 

9. Цілепокладання в дидактиці. Ціль і мета: їх сутність. Мета і завдання: їх 

співвідношення. 

 

 

Практичне заняття №16. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ. 

 

План 

1. Розвиток змісту початкової освіти в Україні: методологічний, законодавчий, 

дидактичний аспекти 

2. Поняття про Державний стандарт початкової освіти. Мета і функції 

Державного стандарту 

3. Базовий навчальний план початкової школи. Характеристика освітніх галузей 

4. Навчальні плани та програми для початкових шкіл. 



Література: 

1. Бондар В. І. Дидактика. – К., 2007. – 386с. 

2. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посіб. 3-тє вид., стер. / Н. П. 

Волкова. – К.: Академвидав, 2009. – 616 с. (Серія «Альма-матер»). 

3. Державний Стандарт початкової освіти. 

4. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання: навч. посіб. / Харк. 

держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – 2-ге вид., випр. і доп. / В.І. Лозова. – Харків: «ОВС», 

2002. – 400 с. 

5. Максимюк С.П. Педагогіка : навч. посіб. / С.П. Максимюк. – К.: Кондор, 

2009. – 670 с. 

6. Пальчевський С.С. Педагогіка : навч. посіб. 2-е вид. / С.С. Пальчевський. – 

К.: Каравела, 2008. – 496 с. 

7. Пащенко М. І. Педагогіка : навч. посіб. / М. І Пащенко, І. В. Красноштан. – 

К. : "Центр учбової літератури", 2014. – 228 с. 

8. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти. - К., «Грамота», 2012. - 502с. 

9. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. - К., 2006. – 312с. 

10. Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка. - К. : 

Академвидав, 2011. - 240 с. (Серія «Альма-матер»). 

 

Таблиця 1 

Базовий навчальний план початкової школи 

 
Найменування освітньої галузі Кількість годин у класах на 

тиждень 

1 2 3 4 Разом 

Інваріантна складова 

Мови і літератури 8 9 9 9 35 

Математика 4 4 4 4 16 

Природознавство 2 2 2 2 8 

Суспільствознавство - - 1 1 2 

Здоров’я і фізична культура 4 4 4 4 16 

Технології 1 2 2 2 7 

Мистецтво 2 2 2 2 8 

Усього: 21 23 24 24 92 

Варіативна складова 

Додаткові голини на вивчення предметів 2 2 2 2 8 

освітніх галузей та курсів (на вибір), індивідуальні консультації 

та групові заняття 

     

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 22 23 23 88 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної 

складових, що фінансується з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи) 

23 25 26 26 100 

 Завдання: 

 

1. Охарактеризуйте основні шляхи гуманізації змісту освіти в сучасній 

загальноосвітній школі. 

2. Розкрийте шляхи вдосконалення змісту освіти згідно із “Законом про освіту” і 

програмою “Освіта” (Україна ХХІ ст.). 

3. Дайте характеристику освітніх галузей за ДС початкової освіти. 

4. Проаналізуйте навчальну програму з предмета початкової школи (на вибір) та 

підручник. 



5. Яким вимогам повинен відповідати зміст освіти? 

6. Які об’єктивні і суб’єктивні фактори впливають на змістшкільної освіти? 

7. .Яким чином забезпечується єдність і взаємозв’язок загальної, політехнічної і 

професійної освіти в школі? 

8. Які конкретні завдання постають перед учителем при здійсненні аналізу 

навчального матеріалу підручника? 

 

Питання для обговорення 

1. З історії розвитку змісту початкової освіти.. 

2. Поняття про Державний стандарт початкової освіти. 

3. Базовий навчальний план початкової освіти. 

4. Харатеристика овітніх галузей. 

5. Навчальні плани та програми для початкових шкіл. 

6. Підручники для початкової школи 

 

Практичне заняття № 17. СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ 

НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 
 

План  

1. Навчання як вид пізнавальної діяльності.  

2. Двохсторонній характер процесу навчання.  

3. Структура процесу навчання.  

4. Функції процесу навчання.  

5. Протиріччя та рушійні сили процесу навчання.  

6. Формування та розвиток пізнавальних мотивів.  

Література: 
1. Педагогика. Подласый И.П. – М., 1999, с. 291-301, 439-443. 

2. Педагогіка: Підручник. А.І. Кузьмінський – К.: Знання-Прес, 2003, с. 64-81. 

3. Фіцула М.М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих 

педагогічних закладів освіти. – Тернопіль: Навчальна книга, 2005, с. 106-116. 

Розберіть схему:Функції навчання 

Навчання – це процес, яким охоплена кожна людина впродовж всього життя. 

Важливо чітко вирізняти провідні функції навчання: освітню, розвивальну, виховну. 

Названі функції реалізуються н відокремлено, а в тісній взаємодії. 

Ф
у
н

к
ц

ії 

    факти  

 

    поняття 

 

  наукові знання і навички    закони  

   

    теорії  

 

освітня   спеціальні знання і навички   узагальнена картина світу 

  

     

  загальнонавчальні уміння і навички    

 

     

  сприйняття    

 



  мислення    

 

  пам’ять    

 

розвиваюча   воля і характер    

 

  почуття і емоції    

 

  мотиви    

 

  навчальні мотиви    

 

     

  світогляд    

 

  уявлення    

 

  потреби    

 

виховна   погляди    

 

  ідеали    

 

  переконання    

 

  способи поведінки та діяльності    

 

 

Структура функцій навчального процесу 

 

Доповніть схему: 

Структура процесу засвоєння  

Учіння має структуру, яка зумовлена закономірностями пізнання і логікою 

навчального процесу. Основні етапи процесу учіння можна відобразити схематично. 

 

Сприймання  

ПРАКТИКА  

   

    

Розуміння   

    

    

Запам’ятання   

    

    

Узагальнення, систематизація   

    

Застосування   

   

 

Сприймання є початковою ланкою процесу учіння. Людина може сприймати 

явище і процеси оточуючої дійсності безпосередньо за допомогою органів відчуттів чи 



інформації про них і вигляді вербальної дії чи друкованого тексту, комп’ютерного 

відтворення. Щоб процес був ефективним, необхідно забезпечити розуміння учням 

необхідності тих чи інших знань. Важливе місце тут посідає мотивація пізнавальної 

діяльності. 

Наступним етап – розуміння. Це, передусім, проникнення у сутність явищ і 

процесів, встановлення зв’язків між частинами цілого, з’ясування причин, що зумовлюють 

те чи інше явище.  

Розуміння – важливе сходинка до успішності запам’ятовування. Учнів необхідно 

спонукати пам’ятати не весь обсяг інформації, а найбільш суттєве, що становить основу 

оволодіння новим навчальним матеріалом. 

Завершується окремий етап учіння узагальненням і систематизацією. 

Узагальнення передбачає уявне виокремлення певних властивостей, що належать певному 

класу предметів, перехід від окремого до загального. 

Систематизація – мислитель на діяльність, в процесі якої знання про об’єкти, що 

вивчаються, організуються в певну систему на основі обраного принципу. Та це можливо 

лише за умови достатньої розумової праці на попередніх етапах навчальної діяльності. 

На всіх етапах процесу учіння практика є своєрідним психічним і логічним 

камертоном пізнавальної діяльності. Одночасно застосування знань, умінь і навичок 

виступає завершальним етапом певного циклу учіння стосовно конкретної теми. 

 

 

Заповніть схему: Різновиди навчання 

 

Типи навчання 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Практичне заняття №18. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ 

План 

1. Принцип навчання як дидактична категорія. 

2. Класифікація принципів навчання та їх реалізація. 3.Системний підхід до 

реалізації принципів навчання. 

4. Особливості реалізації принципів навчання у практиці сучасної початкової 

школи. 

5. Правила навчання. 

 

 Завдання: 

 

1. Визначте співвідношення понять “закономірність”, “закон”, “дидактичний 

принцип”, “правило навчання”. 

2. Назвіть основні правила реалізації дидактичних принципів. 

 

 Питання для роздумів 

 

1. Чому існує різна кількість принципів навчання? 

2. Яке практичне значення має уявлення вчителя про принципи навчання як 

дидактичну систему? 



3. Чому правильне застосування дидактичних принципів несумісне з будь- яким 

формалізмом і догматизмом в роботі? 

4. Яким чином Ви зможете реалізувати пораду В. Сухомлинського проте, що 

наочність – стежина пізнання і світло, яке осяває цю стежину? 

5. Прокоментуйте цитату В. Сухомлинського “Немає ні однієї педагогічної 

закономірності, немає ні однієї істини, яка була б абсолютно однаково 

застосована до всіх дітей”. 

 

Питання для обговорення 

1. Принцип навчання як дидактична категорія. 

2. Номенклатура принципів навчання та їх реалізація. 

3. Системний підхід до реалізації принципів навчання. 

4. Особливості реалізації принципів навчання у практиці сучасної початкової 

школи. 

5. Правила навчання. 

 

 

Кредит 10. Методи та засоби навчання в початковій школі 
 

Практичне заняття № 19. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ 

НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 
План 

 

1. Поняття про методи, прийоми навчання, засоби навчання у початковій школі. 

2. Класифікація методів та засобів навчання  

3. Пошук шляхів підвищення ефективності методів та засобів навчання 

4. Умови вибору методів та засобів навчання 

 

 

Запитання і завдання для обговорення 

1. Розкрийте систему методів навчання мови на сучасному етапі розвитку 

педагогіки. 

2. Назвіть учених-методистів, які намагались обґрунтувати методи навчання.  

3. Як у науці класифікують методи навчання?  

4. Якими факторами зумовлюється вибір навчального методу?  

5. Кожний метод реалізує основні функції: навчальну, розвивальну, виховну. 

Поясніть, як ви це розумієте?  

6. Розкрийте значення дидактичного матеріалу на уроці, його види і способи 

використання.  

7. У методичній літературі паралельно вживаються терміни ″проблемне навчання″ і 

″проблемність у навчанні″. Чи є різниця у вживанні цих понять? 

8. Як впливає на підвищення ефективності кожного з методів навчання продумане 

використання допоміжних засобів?  

9. У чому актуальність проблемно-ситуативних завдань на уроках?  

 

1. Андрощук, І.В.Методика виховної роботи [Текст]: навчальний посібник / 

І.В. Андрощук, І.П. Андрощук. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2014. – 320 с. – 

С.70-97. 

2. Волкова, Н. П. Педагогіка [Текст]: навчальний посібник / Н. П. Волкова. – 

К.: Академвидав, 2009. – 616 с. (Альма-матер). - С.132 – 182. 



3. Карпенчук, С. Г. Теорія і методика виховання [Текст]  / С. Г. Карпенчук - К. 

: Вища школа, 2005.- 343 с. - С. 107- 115, 118 - 140, 184 - 212, 241 – 245. 

4. Кузьминський, А.І. Педагогіка: Підручник [Текст] / А. І. Кузьминський, В. 

Л. Омеляненко. – К. : – Знання, 2007. – 447с. - С.226 - 245. 

5. Фіцула, М. М. Педагогіка [Текст] : навчальний посібник / М. М. Фіцула. - К.: 

Академвидав, 2007. – 560 с. - С. 330 - 370. 

 

 

Кредит 11. Особливості форм організації навчання у початковій школі 

Практичне заняття №20. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 

План 

1. Загальне поняття про форми організації навчання як дидактичну категорію. 

2. Історія розвитку форм організації навчання. 

3. Форми організації навчання та форми навчальної діяльності школярів 

(індивідуальні, індивідуально-групові, індивідуально- фронтальні, колективно-групові, 

колективно-фронтальні), їхній взаємозв’язок. 

4. Урок – основна форма організації навчального процесу в школі. 

5. Вимоги до уроку в сучасній загальноосвітній національній школі України. 

6. Засоби навчання. 

 

 Завдання: 

 

1. Охарактеризуйте основні форми організації навчання, що мали місце в 

історії розвитку школи. 

2. Назвіть основні вимоги до сучасного уроку. 

3. Обгрунтуйте переваги і вади уроку як основної форми організації навчання в 

сучасній школі. 

4. Охарактеризуйте зв’язки між дидактичною метою уроку, його типом і 

основними ланками процесу навчання. 

5. Назвіть основні типи уроків і їх структури. 

6. Побудуйте дидактичну модель комбінованого уроку (мікро– і 

макроструктуру). Визначіть і обґрунтуйте тип уроку, основні етапиуроку, методи, 

форми, домінуючи принципи навчання. Запропонуйте інший варіант дидактичної моделі 

даного уроку, визначіть його доцільність. 

Вихідні дані завдання: 

Тема уроку: : . 

Мета уроку: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Тип уроку: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

7. Охарактеризуйте особливості факультативних занять. 

8. Охарактеризуйте особливості навчальних екскурсій. 

 

 Питання для роздумів 



 

1. Які основні етапи виділяють в підготовці вчителя до уроку? 

2. Які особливості педагогічного самоаналізу уроку? 

3. Чим зумовлено використання в сучасній школі спеціальних (додаткових) 

форм організації навчання? 

4. Як досягнути того, щоб під час проведення уроків учні були уважними? 

5. Чому при перевірці виконання домашнього завдання треба уникати 

запитань, які передбачають цілком точне відтворення учнями того, що викладав учитель, 

чи того, що зафіксовано в підручнику? Наведіть приклади трансформації таких 

контрольних запитань (за фахом). 

 

Питання для обговорення 

1. Загальне поняття про форми організації навчання як дидактичну 

категорію. 

2. Форми організації навчання та форми навчальної діяльності школярів 

(індивідуальні, індивідуально-групові, індивідуально-фронтальні, колективно-групові, 

колективно-фронтальні), їхній взаємозв’язок. 

3. Історія розвитку форм організації навчання. 

4. Урок – основна форма організації навчального процесу в школі. 

5. Вимоги до уроку в сучасній загальноосвітній національній школі України 

6. Таксономія уроків різних типів. 

7. Проект уроку як оптимальної системи. 

8. Мета уроку та вибір його типу. 

Література: 

1. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти. - К., «Грамота», 2012. - 502с. 

2. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. - К., 2006. – 312с. 

3. Ягупов В. И. Педагогика. - К., 2002. – 372с. 

 

Практичне заняття №21. НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

План 

1. Теоретичні основи методики нестандартних уроків в школі 

2. Нестандартні уроки: визначення, класифікація, методики проведення 

3. Класифікація нестандартних уроків за педагогічними технологіями 

4. Проблема нестандартних уроків на основі інтерактивних технологій 

 

ТАБЛИЦЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ 



 
 

Література. 

1.  Лухтай Л. Нестандартний урок // Початкова школа. – 1992. – №3. – С. 31-35. 

2. Митник О., Шпак В. Народження нестандартного уроку // Початкова школа. – 

1997. – №12. – С. 11-23. 

3. Нестандартні уроки в початковій школі / Упоряд. О. Кондратюк. – К.: Ред. 

загальнопед. газ., 2005. – 128 с. 

4. Паламарчук В., Рум’янцева Д., Антипова О. У пошуках нестандартного уроку // 

Рад. школа. – 1991. – №1. – С. 65-69. 

5. Печерська Е. Уроки різні та незвичайні // Рідна школа. – 1995. – №8. – С. 62-65. 

6. Різні види нетрадиційних уроків. Дидактика. Навчальний посібник /І. В. 

Малафіїк –  К.: Кондор, 2009.–  406 c. 

7. Фіцула М. М. Педагогіка: Навч. Посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с. 

 

Кредит 12. Застосування сучасних технологій навчання у початковій школі. 

Практичне заняття № 22. ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

План 

1. Загальна сутність поняття «інтерактивна технологія», «інтерактивний 

метод». 

2. Класифікація інтерактивних методів. 

3. Методика проведення уроку з використанням інтерактивних технологій. 

 

Порівняльна характеристика 

пасивного й інтерактивного навчання 

Таблиця 13 

 
Критерій порівняння Пасивне навчання Інтерактивне навчання 

Обсяг інформації За короткий проміжок часу можна 

«пройти» великий обсяг матеріалу 

Невеликий обсяг інформації 

потребує значного часу 



Глибина вивчення 

змісту 

Здебільшого зорієнтоване на рівень 

знання і розу міння 

Учні засвоюють матеріал на всіх 

рівнях пізнання (знання, розуміння, 

застосування, аналіз, синтез, 

оцінювання) 

Відсоток засвоєння Як правило, невисокий Як правило, високий 

Контроль за процесом 

навчання 

Викладач добре контролює обсяг і 

глибину вивчення, час і перебіг 

навчання. Результати роботи 

передбачувані 

Викладач має менший кон- троль 

над обсягом і глиби- ною вивчення, 

тривалістю й перебігом навчання. 

Резуль- тати роботи тих, хто навча- 

ється, менш передбачувані 

Роль особистості 

педагога 

Особисті якості педагога залишаються 

в тіні, він виступає як «джерело» 

Знань 

Педагог сильніше розкрива- ється 

перед учнями, стає лі- дером і 

організатором 

Роль учнів Пасивна; учні не прийма- ють 

важливих рішень щодо процесу 

навчання 

Активна; учні п риймають важливі 

рішення щодо про- цесу навчання 

Джерело мотивації 

учіння 

Зовнішнє (оцінки, педагог, батьки, 

суспільство) 

Внутрішнє (інтерес самого учня) 

 

Методика проведення уроку з використанням інтерактивних технологій. 

Інтерактивний урок музичного мистецтва та методика його проведення Тема: 

Жанри українських народних пісень. Колискові пісні. 

Мета: Навчити учнів розрізняти жанри українських народних пісень, поглибити 

уявлення учнів про жанр колискової пісні, розвивати в учнів уміння творчо мислити, 

діяти, стежити за розвитком музичного образу, розвивати вокально-хорові дані, 

виховувати інтерес до жанру колискової, любові до народної пісенної творчості. 

Музичний матеріал: Л.Ревуцький «Колискова», А.Авдієвський 

«Колискова», українська народна пісня «Ой ходить сон». 

Тип уроку: урок поглиблення теми. 

Обладнання: музичний інструмент – акордеон, магнітофон, інтерактивна дошка, 

портрети композитора Л.Ревуцького і А.Авдієвського. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

- Музичне вітання 

- Який у вас настрій? (Хороший) 

- А в мене? Послухайте, з який характером інтонації прозвучить моє вітання 

(Вітаюся) Характер інтонації веселий, життєрадісний, бадьорий, енергійний, прозвучав 

дзвінко. 

- Отже, спробуйте передати свій хороший настрій відповідним характером 

інтонації, але при цьому повторимо один з елементів музичної мови – штрих. Ми знаємо з 

вами 2 штрихи: 

Legato, staccato 

(Вітаємося) 

ІІ Актуалізація опорних знань. 

- Пригадайте, як же звучить тема наших уроків? («Музика мого народу.») 

- А чому ми повинні вивчати музику нашого народу? 

- Хто ми є такі? 

- Де м и з вами живемо? 

- Яке наше завдання? 



(Ми є українці і живемо з вами в чудовому, квітучому, співучому краї – в Україні, 

наше з вами завдання – вивчати, зберігати, шанувати нашу українську культуру, мову, 

пісню) 

В народі кажуть: «Той народ, який забув свої пісні – вмирає наполовину, а який 

забув ще й свою мову – вмирає назавжди, зникає з лиця землі». Український народ має 

ніжну, співучу душу, любить музику, танці. Пісня – душа народу, правдиве дзеркало його 

життя і побуту. В піснях відображаються героїчна історія народу, його думки, мрії про 

щастя. 

Всі українські пісні можна поділити на 5 жанрів. 

- Що таке жанр? (Жанр – це різновидність в музиці.) 

- Отже, українські народні пісні розділяються за жанрами. 

- Що це означає? (Тобто. Розподіл пісень за своїм змістом) 

(На інтерактивній дошці показую жанри українських пісень) 

1. Календарно-обрядові пісні. 

2. Історичні пісні. 

3. Колискові пісні. 

4. Ліричні пісні. 

5. Жартівливі пісні. 

 

 

ІІІ. Основна частина: 

1. Бесіда 

Сьогодні наш урок незвичайний і потребує особливої уваги і зібраності. Я 

пропоную вам попрацювати в групах. (Учитель об’єднує учнів у три групи). Давайте 

спробуємо дати назви вашим групам, які будуть виходити з елементів музичної 

виразності. (Діти пригадують «Засоби музичної виразності» 

1. Мелодія 

2. Ритм. 

3. Темп. 

4. Тембр. 

5. Динаміка. 

6. Лад та обирають назву своєї групи та капітана). Наш урок присвячений 

знайомству українських народних пісень. 

2. Слухання музики. 

Зараз ви прослухаєте музичний твір, назву якого я вам не повідомлю. В кожній 

групі є картка-завдання, яке треба виконати після прослуховування твору. Завершивши 

роботу учасники групи мають підняти руки. 

Відповідатимуть капітани групи. 

Картка№1 

І група - Хто виконував цей твір? 

ІІ група - Яку музичну форму має цей твір? 

ІІІ група - До якого з музичних «китів» належить цей твір? 

Картка-завдання №2 

Учитель – Як ви думаєте, як можна назвати цю пісню? (Колискова) 

Картка-завдання №3 

Слідуюче завдання полягає у тому, щоб написати якнайбільше асоціацій, які 

викликає колискова. У кожної групи лежить картка, яка називається 

«Асоціативний кущ» 



(на кожному промінчику групи записують свої асоціації пов’язані з колисковою). 

Після зачитання своїх асоціацій, потрібно відзначити найцікавіші та неповторні з іншими 

групами асоціації. КОЛИСКОВА 

ПІДСУМОК УРОКУ: 

Ми знайомимося з найдавнішим жанром українських пісень – колискові пісні. 

- Хто співає колискові пісні? 

- Чи співали вам в дитинстві колискові? 

- Які колискові ви знаєте? 

Колискова – це пісня материнської душі, діалог двох сердець: дитячого й 

матусиного. Презентація пісні «Ой ходить сон» 

Давайте зараз уявимо, як це було колись дуже-дуже давно. Електрики тоді не було. 

(Учитель запалює свічку) 

Матуся при світлі свічки колише свою дитину. 

(Виконують пісню «Ой ходить сон»). 

ДІТИ: У вас на партах в кожної групи лежать кольорові фішки (жовта, зелена, 

червона, блакитна) визначте з якою колірною гамою асоціюється пісня «Ой ходить сон». 

Групи відповідають. 

- Чому саме ці кольори? 

Вокально-хорова робота. 

1. Розпівка. Виконання впар на округле і протяжне звучання голосних, чітку 

вимову приголосних. 

2. Розучування пісні. (Тексти пісень демонструю на інтерактивній дошці). 

– Звернути увагу на особливості пісні. Визначити важкі для виконання місця, 

з’ясувати особливості пісні. При виконанні пісні підкреслити пластичними рухами її 

характер. 

3. А зараз ми проведемо конкурс на краще виконання колискової пісні 

(Для більш емоційного підсилення використовуємо ляльку під час 39 

інсценізації пісні.). З кожної групи виходять найяскравіші виконавці і виконують пісню 

по 2 куплети). Проводиться оцінювання співу. 

-Чиє виконання вам сподобалося найбільше? Чому? 

V. Підбиття підсумків уроку. 

Підсумок урок проведемо у вигляді ступенів рефлексії 

(Кожна група отримує Картку №3 у вигляді таблиці і у відповідні частини цієї 

таблиці записують інформацію) 

 

! + ? 

   

– інформація, яку 

діти знають 

+ – нова інформація ? інформація, яка 

викликала захоплення 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Ви були сьогодні активними, емоційними, гарно співали. (Учитель оцінює роботу 

учнів на уроці). 

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: Навести приклади календарно-обрядових пісень 

 

 

Практичне заняття № 23. ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ 



План 

1. Дослідження вчених з питань ігрових технологій. 

2. Особливості організації ігрових ситуацій під час уроку. 

3. Цілі застосування ігрових технологій. 

4. Структура дидактичної гри. 

5. Функції дидактичних ігор. 

Творче завдання реферативного типу  

1. Використання ігор в навчально – виховному процесі  

(з досвіду роботи вчителя). 

2. Підібрати і провести по одній дидактичній грі різного виду (сюжетно-

рольову, гра-вправа, гра-драматизація, гра-конструювання). 

 

Література 
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2. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи / О. Я. Савченко. – К. : Генеза, 

1999. – 389 с. 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПЕДАГОГІКИ (ЗРАЗОК) 

Студета(ки)   

групи   
 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

 

1. Педагогіка – це: 

а) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими 

частинами якої є освіта та навчання; 

б) наука про виховання людини; 

в) цілеспрямований та організований процес формування особистості. 

2. Що визначило виникнення педагогіки як науки? 

а) біологічний закон про збереження роду; б) піклування батьків про щастя своїх 

дітей; 

в) об’єктивна потреба в підготовці людини до життя і праці; г) прогрес науки і 

техніки 

3. Основні педагогічні категорії: 

а) загальна педагогіка, історія педагогіки, методики вивчення окремих дисциплін; 

б) народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка; 

в) навчання, виховання, освіта, розвиток. 

4. Метод педагогічного дослідження – це: 

 

а) шлях, спосіб пізнання педагогічної діяльності; 

б) усвідомлене уявлення кінцевого результату певної діяльності; 

в) виявлення закономірностей і законів педагогічного дослідження. 

5. Що таке метод педагогічного спостереження?: 

 

а) спосіб дослідження педагогічних процесів формування особистості; 

б) спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах; 

в) здійснення перетворюючих дій, спрямованих на вирішення дослідницьких завдань. 

6. Задатки – це: 

 

а) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів проявляються 

на певному етапі життя; 

б) знання, уміння, навички; 

в) отримані від народження природні потенції розвитку певних здібностей. 

7. Складові частини виховання – це: 

 

а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання; б) демократизація та 

гуманізація виховання; 

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок 

 

8. Хто із вітчизняних педагогів запровадив термін «народна педагогіка»? 

 

а) Г.С.Сковорода;  

б) К.Д.Ушинський;  

в) О.В.Духнович; 

г) В.О.Сухомлинський. 

 

9. Стадії розвитку педагогіки: 

 



а) народна педагогіка – наукова педагогіка; б) духовна педагогіка – наукова 

педагогіка. 

в) народна педагогіка – духовна педагогіка – наукова педагогіка; г) державна 

педагогіка – персоніфікована педагогіка 

а) елементарна, середня, вища; 

10. Особистістю людина стає тільки тоді, коли: 

а. досягає вісімнадцятирічного віку 

б. самостійно та свідомо керує своєю поведінкою 

в. оволодіває певною професією г. кожна жива істота 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

1. Предметом педагогіки є: 

 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Навчання – це: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

3. Виховання – це: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Освіта – це 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Розвиток – це: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Систему педагогічних наук складають: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.  Проаналізувати  співвідношення  понять "педагогічна наука" і 

"педагогічна практика". 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

1. Доведіть, у чому сутність розвитку дитини? Які чинники його 

визначають? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПЕДАГОГІКИ 

 

Студета(ки)   

групи   

 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

1. Індивідуальність – це: 

а) рівень інтелектуальної культури; 

б) особливості мислення певної людини; 

в) сукупність зовнішніх і внутрішніх особливостей людини, що формують її 

своєрідність, відмінність від інших людей. 

2. Особистістю людина стає тільки тоді, коли: 

а) досягає вісімнадцятирічного віку; 

б) самостійно та свідомо керує своєю поведінкою; в) оволодіває певною професією. 

3. Від народження дитина отримує: 

а) потреби, інтереси, навички; 

б) задатки для розвитку певних здібностей; в) нічого не отримує. 

4. Якому вченому належить обґрунтування двох зон розвитку людини – ЗАР та 

ЗБР 

а) Л.С. Виготському 

б) Д.Б. Ельконіну в) В.В. Давидову г) А. Н. Леонтьеву 

5. Задатки – це: 

а) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів проявляються 

на певному етапі життя; 

б) знання, уміння, навички; 

в) отримані від народження природні потенції розвитку певних здібностей. 

6. Індивідуальні властивості особистості формуються під впливом: 

а) тільки спадковості; 

б) оточуючого середовища та виховання; 

в) природних задатків, суспільних обставин і діяльності самої дитини. 

7. Рушійними силами процесу розвитку особистості є: 

а) природні задатки дитини; б) вимоги дорослих; 

в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення. 

8. Назвіть вікову періодизацію чеського педагога Я.А. Коменського: 

а) дитинство, отроцтво, змужнілість; 

б) немовлячий вік, передошкільний, дошкільний, молодший шкільний вік, 

підлітковий, юнацький; 

в) дитинство, отроцтво, юність, змужнілість. 

9. Дайте визначення поняття “темперамент”: 

а) психологічні риси, що відрізняють одну людину від іншої; 

б) індивідуальна типологічна характеристика людини, яка виражається в силі, 

напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її психічних процесів; 

в) природні особливості окремої людини. 

10. Мета виховання – це: 

а) ідеальний образ особистості, що виховується; 

б) наперед визначені результати розвитку і формування людської особистості;  

в) наперед визначені результати діяльності педагогічного колективу школи. 

11. На визначення цілей виховання в суспільстві впливають: 

а) бажання людей, можливості навчально-виховних закладів, вимоги батьків до 

дітей; 

б) фізіологічні та психологічні можливості учнів, можливості вчителів і 

вихователів, уявлення і намагання прогресивно мислячих людей; 



в) рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, темпи науково- 

технічного і соціального прогресу, економічні можливості суспільства, рівень розвитку 

педагогічної теорії. 

12. Яку мету виховання висуває сучасна загальноосвітня школа: 

а) формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість – громадянина своєї 

країни; 

б) сприяти різнобічному розвиткові особистості, розвивати задатки і здібності; в) 

виховувати учнів на засадах християнської ідеології. 

13. Складові частини виховання – це: 

а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання;  

б) демократизація та гуманізація виховання; 

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок 

14. Професійна компетентність вчителя початкової школи: 

а) знання основ управління навчальним закладом;  

б) вирішення конфліктних ситуацій; 

в) знання основ педагогіки і психології дітей шкільного віку; 

 г) матеріальна технічна база шкільного навчального закладу. 

15. Самовиховання вчителя – це: 

а) організація позакласної діяльності учнів початкової школи; 

б) формування людиною своєї особистості відповідно до свідомо поставленої мети; 

в) участь у навчально-виховній діяльності; 

г) організація роботи з батьками дітей. 

16. Що визначає специфіку професійної діяльності вчителя початкової школи: 

а) об’єкт; б) суб’єкт, в) засоби; 

г) результат. 

17. Головними критеріями передового педагогічного досвіду є: 

а) актуальність, перспективність, новизна результатів, результативність;  

б) особистість автора досвіду; 

в) наявність матеріальних умов для поширення досвіду; г) оригінальність форм 

досвіду. 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

1. Доведіть, у чому сутність розвитку дитини? Які чинники його визначають? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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III рівень (продуктивно-синтетичний) 

Доведіть необхідність виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості на 

сучасному етапі розвитку суспільства. 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________ 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З КУРСУ «ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Самостійна робота з курсу «Педагогіка (загальна та історія педагогіки)» – це 

важлива форма опанування цієї дисципліни. Вона покликана доповнити, узагальнити  й 

систематизувати лекційний матеріал, розвинути навички роботи з методичними 

матеріалами та науковими першоджерелами, стимулювати пізнавальну активність і 

творчий  пошук  студентів. 

Успішне проведення самостійної роботи залежить від багатьох чинників. Одним із 

найбільш істотних є сумлінна підготовка студента до неї. Насамперед ознайомтеся з 

темою самостійної роботи, з’ясуйте, який саме навчальний матеріал пропонується до 

розгляду, пригадайте його місце в системі навчального курсу. Уважно прочитайте план 

заняття, ознайомтеся зі списками рекомендованої літератури. 

Якщо практичному заняттю передувала лекція з тієї самої теми, слід проглянути 

її конспект, який допоможе вам зорієнтуватися в навчальному матеріалі, звернути увагу 

на проблемні питання й завдання, запропоновані викладачем, на значення нових термінів, 

на рекомендовані наукові джерела. Приступаючи до підготовки, пригадайте також, з 

якими теоретичними  поняттями ви  познайомилися на попередній лекції? Які питання 

обговорювали та аналізували на семінарському занятті? 

Після цього можна приступати до опрацювання літератури. Під час її читання 

рекомендується робити робочі записи з кожного питання плану (вести конспект). 

Починаючи конспектувати певне джерело, обов’язково запишіть його назву, автора, 

вихідні дані в зошит, виділивши їх іншим кольором чи підкреслюванням. 

Дотримуйтеся всіх вимог до бібліографічного опису (його приклади можна знайти 

в переліку літератури). 

Робота з науковим джерелом має за головну мету розуміння прочитаного. 

 

Тому, перш ніж робити записи в зошиті, вам слід уважно прочитати текст, 

усвідомити його логіку, спробувати відділити головне від другорядного, узагальнюючі 

теоретичні положення – від конкретних прикладів. Працюючи з монографією, слід 

насамперед проглянути її зміст, який дасть загальне уявлення про композицію книги. 

Пам’ятайте, що конспектування в жодному разі не є механічним переписуванням 

тексту з книги! Конспект наукового джерела має бути стислим, добре структурованим і 

«читабельним» (адже вам згодом доведеться користуватися ним для повторення, під час 

підготовки до модульного та підсумкового контролю). Обов’язково використовуйте 

раціональні способи конспектування: виділення головного іншим кольором, 

підкреслюванням, спеціальними позначками, різноманітне графічне розташування тексту 

(колонки, таблиці, схеми), позначення стрілками логічних зв’язків між окремими блоками 

матеріалу. Використовуйте скорочення поширених слів і термінів: як загальновживані, так 

і ваші власні, що мають бути зрозумілі насамперед вам самим і повторювані – одне слово 

слід скорочувати завжди однаково. Список постійних власних скорочень можна складати 

на останній сторінці зошита. 

Опрацьовуючи певне джерело, звертайте увагу на нові слова й терміни. Їх 

визначення слід записати в зошит, якщо воно подане в роботі. У протилежному випадку 

зверніться до словників іншомовних слів, тлумачних словників, словників педагогічних 

термінів або до стислого термінологічного словника, який складено викладачами кафедри 

педагогіки початкової освіти. 

Якщо відчуваєте певні труднощі із розумінням терміна, запитайте його значення в 

інших студентів або у викладача. У випадку, коли під час конспектування у вас виникають 
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питання, занотовуйте їх на берегах конспекту, щоб з’ясувати під час підготовки або на 

самому практичному занятті. 

З певної проблеми в науковій літературі ви можете зустріти різні погляди вчених, 

часом протилежні. Обов’язково акцентуйте свою увагу на таких випадках, намагайтеся 

чітко сформулювати ці різні погляди, відтворіть їх у зошиті. Продумайте і власну 

відповідь на таке неоднозначне питання, визначте, погляд якого вченого імпонує вам, а 

який викликає заперечення, і мотивуйте свої думки. Такі контраверсійні (суперечливі) 

питання часто стають предметом дискусії під час проведення практичного заняття. 

Окремі джерела можна опрацьовувати і складаючи їх тези, тезовий план, роблячи 

окремі виписки (якщо це невелике джерело або таку форму роботи з ним спеціально 

обумовив викладач). 

Чи існує певний порядок роботи з джерелами? Звичайно, загального правила 

немає, але вам рекомендується починати з основного джерела – базового підручника, 

після того звернутися до інших підручників, потім – спеціальних монографій і, зрештою, 

до наукових статей (якщо інший порядок не порекомендував викладач, зважаючи на 

теоретичне значення певного джерела). Бажано опрацювати всі джерела зі списку 

основної літератури і більшість – зі списку додаткової літератури. 

Осібне місце в підготовці до практичного заняття посідає робота з нормативними 

документами, ознайомлення з якими є невід’ємною складовою опрацювання певної теми. 

Обов’язково зверніться до необхідних документів. Читайте тексти вдумливо, якщо в них 

зустрічаються незрозумілі слова, то обов’язково з’ясовуйте їх значення. 

Опрацювавши рекомендовані джерела й тексти документів, перегляньте список 

питань для перевірки знань. Чи на всі ці питання ви знайшли відповіді в науковій 

літературі? Якщо існують певні «прогалини», ще раз зверніться до джерел (у складніших 

випадках можна звернутися за порадою до викладача під час індивідуальних 

консультацій). Спробуйте дати відповіді на запропоновані питання, не користуючись 

конспектом. Організувати самоконтроль можна і працюючи в парі з товаришем або у 

невеликій групі студентів (3-4 особи). Основні визначення, провідні теоретичні 

положення, класифікації слід завчити напам’ять. 

Після цього переходьте до виконання практичних завдань, які допоможуть вам 

поглибити знання з певної теми, розвинути філологічні вміння й навички, привести знання 

в систему, виявити творчі здібності. Уважно прочитайте завдання, продумайте 

послідовність його виконання. Результат (порівняльна таблиця, відповідь на питання, 

схема, наведення прикладів, аналіз твору та ін.) має бути зафіксований у зошиті, 

якщо викладач не обумовив усної форми виконання або якщо це випливає з самої сутності 

завдання. 

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Реферат (лат. referre — доповідати, повідомляти) — доповідь на певну тему, що 

передбачає огляд відповідних літературних та інших джерел; виклад змісту наукової 

роботи, книжки, статті. 

 

Із визначення даного поняття ми бачимо, що реферат може виконуватися з різною 

метою. У першому випадку – це ознайомлення із певною проблемою на основі вивчення 

існуючої джерельної бази. Така дослідницька робота передбачає самостійну роботу 

дослідника із пошуку різноманітної існуючої інформації з досліджуваної проблеми та 

наступний її опис із висловленням власних думок та формулювання висновків. У другому 

випадку – метою виконання реферату є ознайомлення із певною науковою працею 

(монографією, дисертацією, статтею). Базується він на описовому методі дослідження. 

Написання рефератів використовують для засвоєння студентами наявної наукової 

інформації з конкретної тематики на семінарських заняттях, при підготовці до екзамену, 
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заліку, виконанні індивідуальних завдань та під час самостійної роботи. Особу, яка 

складає реферат, називають референтом, а сам процес — реферуванням. 

 

Реферат повинен містити такі обов’язкові компоненти: 

 

Вступ. Містить обґрунтування актуальності обраної теми, оцінку робіт, що 

реферуються, формулювання мети реферату. Як правило, не містить цитат, абстрактних 

розмірковувань. Орієнтовний обсяг вступу – 1 сторінка. 

Основна частина. Головне завдання референта при написанні даної частини 

реферату полягає у самостійному вичерпному викладенні суті наукової інформації з 

обраної теми. Може складатися з кількох глав або підглав, що залежить від теми, 

проблематики та обсягу матеріалу реферату. Для підтвердження або спростування певних 

думок, ідей часто використовують цитування (як дослівне, так і своїми словами). Проте 

необхідно пам’ятати, що цитований матеріал не повинен перевищувати 30% рефераті. 

Загальний обсяг головної частини складає близько 10-13 сторінок. 

Висновки. Підсумовування результатів виконаної роботи. Передбачають коротке 

узагальнення автора з досліджуваної проблеми. Їх викладають чітко, точно, лаконічно, без 

будь-яких цитат, розмірковувань, 

припущень. Часто для зручності висновки нумерують. 

Окрім зазначений компонентів у рефераті подається список використаної 

літератури (у алфавітному порядку або в порядку використання джерельної бази), а за 

необхідності формуються додатки. У додатки можуть виноситися зразки документів, 

графічні схеми, діаграми, таблиці, фотографії. Кожен додаток, як правило, починається з 

нової сторінки та повинен мати заголовок. 

Обсяг реферату залежить від значущості проблеми, опанованого матеріалу. Як 

правило, він сягає в середньому 15 сторінок. 

Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого порядку: 

Вибір або формулювання теми. З’ясування форми реферату, яка б відповідала його 

меті. 

Обмірковування теми, складання попереднього плану реферату. 

Ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі роботи. Вибір джерел, 

що розкривають тему. 

Формулювання мети реферату, коригування первинного плану. Виклад матеріалу 

відповідно до складеного плану. 

Вимоги до оформлення реферату: 

Реферат друкують машинописним способом або за допомогою комп’ютера на 

одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) від двадцяти п’яти до 

тридцяти рядків на сторінці і не менше сорока знаків в рядку. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий — не 

менше 30 мм, правий — не менше 10 мм, верхній — не менше 20 мм, нижній — не менше 

20 мм. Шрифт: Times New Roman та подібні. Розмір шрифту — 14. Інтервал 

— 1,5. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на 

наступних сторінках номер проставляють уверху справа сторінки без крапки в кінці. 

Підпитання нумерують у межах кожного питання. Номер підпитання складається з 

номера питання і порядкового номера підпитання, між якими ставлять крапку. У кінці 

номера підпитання повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.”  (третє підпитання другого 

питання). Потім у тому ж рядку йде заголовок підпитання. 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 
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проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному 

рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у 

стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

При оцінці презентації враховуються такі позиції: 

 Зміст 

 Розкрито всі аспекти теми 

 Матеріал викладений у доступній формі 

 Слайди розташовані в логічній послідовності 

 Заключний слайд із висновками 

 Бібліографія з перерахуванням всіх використаних ресурсів Елементи 

оформлення 

 Зміна слайдів 

 Дизайн 

 Анімація: стандартні, установка ефектів при зміні слайдів 

 Графіки, діаграми, малюнки Елементи творчості 

 Оригінальність і винахідливі приклади 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ПЕДАГОГІКИ 

1. Виникнення, становлення та розвиток педагогічної науки. 

2. Життя та педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського. 

3. Гуманізм педагогічних інновацій педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського. 

4. Я.А.Коменський — основоположник педагогічної науки. 

5. Система виховання лицаря-козака. 

6. Козацька педагогіка, її основні завдання, зміст 

7. Козацька педагогіка в практиці військово-патріотичного виховання в сучасній 

школі. 

8. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

9. Науково-дослідницька діяльність студентів як засіб вдосконалення професійної 

майстерності. 

10. Врахування закономірностей вікового та індивідуального розвитку дітей в 

процесі навчання та виховання 

11. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток і формування 

особистості 

12. Роль діяльності та спілкування в формуванні особистості 

13.Процес розвитку і формування особистості. 

14.Особливості виховання молодших школярів. 15.Фактори формування 

особистості. 
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16.Вікові етапи в розвитку особистості школяра, їх характеристика. 17.Становлення 

особистості у процесі соціалізації. 

18. Видатні педагоги про вікову періодизацію. 

19. Особливості взаємин молодшого школяра з дорослими (учителями, 

батьками) та однолітками. 

20. Формування особистості дитини в початкових класах. 21.Особливості 

формування самосвідомості дошкільника. 22.Акселерація. Аналіз сучасних теорій 

розвитку особистості. 

23.Проблема мети виховання в історії педагогіки 24.Шляхи формування 

педагогічної майстерності вчителя. 25.Майстерність педагогічного спілкування. 

26. Техніка мовлення вчителя. 

27. Майстерність вчителя у розв’язанні педагогічних конфліктів.  

28. .Основні напрямки виховання в сучасній школі. 

 

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 
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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 

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 2020 року з урахуванням засад педагогіки співробітництва. 
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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 “навчальнийпроцес”. 

Завдання 2 

 

І. У чому виявляється співвідношення пізнання й учіння: 

спільне Відмінне 

1. 1. 

... ... 

ІІ. Які філософські

 вчення є навчання в 

школі: 

методологічною основою

 процесу 

спільне Відмінне 

1. 1. 

... ... 

ІІІ. Як трактуються рушійні сили навчального процесу в педагогіці: 

спільне Відмінне 

1. 1. 

... ... 

ІV. Які ознаки характеризують процес пізнання і процес навчання: 

спільне Відмінне 

1. 1. 

... ... 

Завдання 3 

Які основні переваги й недоліки сучасних підручників ви можете назвати. 

Завдання 4 

Чи є кількість принципів навчання постійною, замкненою? 
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Аргументуйте свою позицію. 

Завдання 5 

 

Визначте роль комп’ютера у школі. Позитивні і негативні моменти роботи учнів з 

комп’ютером. 

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 

для початкової школи. Сформулюйте головні завдання, що стоять перед цією навчальною 

дисципліною. 

Завдання 11 

На конкретних прикладах поясність сутність диференціації навчально- виховного 

процесу у США. 

Завдання 12 

Охарактеризуйте неуспішність школярів. 

 

 

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; 
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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 музики для учнів 

початкової школи. Сформулюйте головні завдання, що стоять перед цією 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. 

... 
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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? 

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. 

Завдання 3 

Розкрийте проблеми сучасної дидактики. 

 

Завдання 4 
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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 Спостереження 

Моделювання 

Інші 

Моделювання 

Інші 

 

 

Завдання 8 

Визначте роль комп’ютера у школі. Позитивні і негативні моменти роботи учнів з 

компютером. 

Завдання 9 

Обґрунтуйте і розмежуйте традиційні і сучасні форми дидактичного контролю: 

Традиційні Сучасні 
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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. 

Творчі завдання з „Історії педагогіки” 

1. Порівняльний аналіз мети, змісту принципів та засобів виховання української 

людності на різних етапах розвитку української народної педагогіки. 

2. Ідеї народної педагогіки та християнські погляди на виховання в пам’ятках часів 

Київської Русі. 

3. Проблема мети виховання в історії вітчизняної педагогіки (Г.С.Сковорода, 

М.О.Максимович, Т.Г.Шевченко, К.Д.Ушинський, М.П.Драгоманов, Г.Г.Ващенко, 

А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський.) 

4. Становлення та діяльність братських шкіл на Україні у XVI-XVII столітті. 

5. Києво-Могилянська академія та її роль в історії шкільництва України. 

6. Освітня політика козацької держави. Козацька педагогіка. 

7. Суть категорії „мета виховання” в педагогічних концепціях Я.А.Коменського, 

Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо. 

8. Розвиток категорії „природовідповідність виховання та навчання” в педагогіці 

XVII-XVIII ст. (Я.А.Коменського, Дж.Локка, Ж.-Ж.Руссо, Г.С.Сковорода). 

9. Проблема фізичних покарань у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці 

XVII- XIX ст. 

10. Питання морального виховання дітей у вітчизняній та зарубіжній педагогічній 

думці XVII- XVIIIст. 

11. Розвиток принципу наочності в історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної 

думки XVII- XIX ст. 

12. Проблема призначення учителя та становлення педагогічної майстерності в 

історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки XVII- XIX ст. 

13. Ідеї розвиваючого навчання у творах зарубіжних педагогів (Й.Песталоцці, 

А.Дістервег). 

14. Проблеми трудового виховання у вітчизняній та зарубіжній педагогічній думці 

XVII- XVIIIст. (Г.С.Сковорода, Дж.Беллєрс, Ж.-Ж.Руссо). 

15. Питання трудового навчання і виховання у вітчизняній та зарубіжній педагогіці 

XIX століття (К.Д.Ушинський, О.В.Духнович, Л.М.Толстой, Й.Г.Песталоцці, Р.Оуен). 

16. вітчизняні педагоги другої половини XIX ст. Про стан та шляхи розвитку 

народної школи на Україні (Т.Г.Шевченко, М.І.Пирогов, М.П.Драгоманов, Х.Д.Алчевська, 

Б.Д.Грінченко). 

17. Проблема формування пізнавального інтересу у педагогічній спадщині 

А.Дістервега, К.Д.Ушинського, В.О.Сухомлинського (порівняльний аналіз). 

18. Питання формальної і матеріальної освіти у педагогічних концепціях 

вітчизняних та зарубіжних педагогів XIX ст. (Й.Песталоцці, А.Дістервег, М.І.Пирогов, 

К.Д.Ушинський). 
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19. Проблема поєднання навчання з продуктивною працею у педагогічній спадщині 

минулого та у поглядах педагогів XX століття (Г.Сковорода, Р.Оуен, А.С.макаренко, 

О.В.Захаренко). 

20. Народнопедагогічні основи творчої спадщини К.д.Ушинського та 

В.О.Сухомлинського. 

21. Проблема змісту та організаційних форм навчання в радянській школі у 20- 

роках XX століття. 

22. Ідеї „вільного виховання” та „вільної освіти” у вітчизняній (або зарубіжній) 

педагогічній думці. 

23. Ідеї гуманістичного виховання в історії вітчизняної (або зарубіжної) 

педагогічної думки. 

24. Проблеми сімейного виховання в історії вітчизняної (або зарубіжної) 

педагогічної думки. 

25. Проблеми розвитку української національної школи у творах Б.Д.Грінченка, 

С.Ф.Русової, М.С.Грушевського. 

26. Поняття колективного виховання у педагогічних концепціях С.Т.Шацького, 

А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського. 

27. Сутність педагогічного гуманізму А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського. 

28.Проблеми розвиваючого навчання в радянській педагогіці. 

29. Проблеми формування педагогічної майстерності у творчій спадщині 

А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського. 

30. Сутність та основні представники педагогіки співробітництва. 

31. Основні течії зарубіжної реформаторської педагогіки кінця XIX – 30-х років 

XX століття. 

32. Ідейні представники та сутність Вальдорфської педагогіки. 

33. Нові форми та методи навчання в діяльності експериментальних навчальних 

закладів Європи та США у кінці XIX – на поч. XX століття. 

34. Основні напрямки реформування освітніх систем промислово розвинених 

країн в сучасних умовах. 

35. Шляхи демократизації та реформування освіти в сучасній українській 

державі. 

36. Становлення і розвиток різних типів виховання на різних етапах розвитку 

людства. 

37. Характеристика основних напрямів розвитку вітчизняного типу виховання. 

38. Проблема мети виховання : вітчизняний і зарубіжний досвід. 

39. Моделі виховання в історії педагогіки. 

40. Виховні системи: вітчизняний і зарубіжний досвід. 

41. Системи навчання в історичній ретроспективі. 

42. Інноваційні освітні системи кінця XIX – поч. XX ст. 

43. Теорія і практика „трудової школи” (Г.Кершенштейнер, А.Макаренко, 

С.Шацький, П.Блонський). 

44. Теорія і практика шкіл „вільного виховання” (Л.Толстой, М.Монтессорі, 

О.Нілл). 

45. Теорія і практика „лабораторної школи” (Д.Дьюї).  

46. Теорія і практика „вальдорфської школи” (Р.Штайнер).  

47. Теорія і практика „нової французької школи” (С.Френе).  

48. „Павлишська середня школа” В.О.Сухомлинського. 

49. Теорія і практика „експериментальних шкіл” учителів-новаторів (І.Волнов, 

І.Іванов, Є.Ільїн, В.Карановський, В.Шаталов, та ін.). 

50. „Школи розвивального навчання” (В.Давидов, Д.Ельконін, Л.Занков). 
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51. „Школи діалогу культур” (В.Біблер). 

52. „Приватні школи”: вітчизняний і зарубіжний досвід.  

53. Суть виховання у філософських теоріях Давнього Сходу.  

54. Суть виховання у філософських теоріях Давньої Греції.  

55. Суть виховання у філософських теоріях Давнього Риму.  

56. Виховні ідеали київської Русі. 

57. Ідеї педагогів-гуманістів епохи відродження  

58. Видатні представники Українського відродження.  

59. Суть виховання в козацькій педагогіці. 

60. .Суть виховання в зарубіжній педагогіці Нового часу.  

61. Суть виховання у вітчизняній педагогіці XVIII-XIX ст.  

62. Ідеї виховання особистості в радянській педагогіці. 

63. Проблеми виховання в зарубіжній педагогіці першої половини XX ст.  

64. Проблеми виховання в зарубіжній педагогіці другої половини XX ст.  

65. Становлення і розвиток національної системи освіти в Україні. 

66. Становлення і розвиток освіти на Миколаївщині. 

67. Проблеми фізичного виховання дітей у зарубіжній і вітчизняній педагогіці.  

68. Проблеми морального виховання дітей у зарубіжній і вітчизняній педагогіці 

69. Проблеми трудового виховання дітей у зарубіжній і вітчизняній педагогіці.  

70. Ідеї загальнолюдського і національного виховання у зарубіжній і 

вітчизняній педагогіці. 

71. Принцип природовідповідності виховання, його обгрунтування у зарубіжній 

і вітчизняній педагогіці. 

72. Принцип культуровідповідності виховання, його обгрунтування у 

зарубіжній і вітчизняній педагогіці. 

73. Принцип народності виховання, його обгрунтування у зарубіжній і 

вітчизняній педагогіці. 

74. Принцип педагогічного гуманізму, його обґрунтування у 

зарубіжній і вітчизняній педагогіці. 

75. Принцип педагогічного гуманізму, його обґрунтування у 

зарубіжній і вітчизняній педагогіці. 

 

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Вік і виявлення індивідуальності молодшого школяра. 

2. Особливості виховання молодших школярів. 

3. Особистість учителя у висловлюваннях представників вітчизняної та 

зарубіжної педагогіки, діячів науки, культури 

4. Гуманізація навчального спілкування. Організація навчального 

співробітництва. 

5. Навчально-виховний процес у мало комплектній школі. 

6. Специфіка побудови уроків у класах комплектах 

7. Організація виховної роботи в малокомплектній школі. 

8. Гендерні ролі та стереотипи 

9. Народна педагогіка про вимоги до батьків. Традиції сімейного виховання 

в українській родинній педагогіці 

10. Специфіка позакласної і позашкільної виховної роботи 

11. Позашкільні навчально-виховні заклади 

12. Педагогічна спадщина та педагогічні  погляди  Г.С. Сковороди  
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13. Порівняльна характеристика шкільних навчальних програм. 

14. Умови оптимального вибору методів навчання. 

15. Нетрадиційні форми організації навчальних занять. 

16. Диференціація навчання учнів. 

17. Формування у школярів загальнонавчальних умінь і навичок. 

18. Індивідуалізація навчання учнів. 

19. Формування пізнавального інтересу школярів. 

20. Шляхи реалізації на уроках розвивальної функції навчання. 

21. Формування у школярів уміння працювати з книгою. 

22. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчанні школярів. 

23. Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху». 

 

 

Питання до екзамену 

1. ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ ПИТАННЯ  

1. Концепція національного виховання та її значення в організації і проведенні 

виховної роботи з учнівською молоддю.  

2.Основні принципи побудови освіти в Україні.  

3. Структура системи освіти в Україні.  

4. Закон України «Про освіту», його значення для школи і педагогічних 

працівників.  

5. Гуманітаризація і гуманізація педагогічного процесу в школі. 

6.Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ ст..)», її головні ідеї та 

роль в освітній політиці української держави. .  

7. Закон України «Про загальну середню освіту», його значення.  

2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ  

1. Предмет і завдання педагогіки. Історія її виникнення.  

2. Взаємозв’язок педагогіки з іншими науками.  

3. Основні категорії педагогіки, їх коротка характеристика.  

4. Характеристика структури і галузей педагогічної науки.  

5. Характеристика методів науково- педагогічного дослідження.  

6. Характеристика основних понять теми «Розвиток, виховання та формування 

особистості».  

7. Основні закономірності розвитку дитини.  

8. Соціальна суть особистості. Основні чинники її формування.  

9. Роль спадковості і середовища в формуванні особистості.  

10. Поняття про формування особистості. Роль виховання в цьому процесі.  

11. Фактори, які впливають на формування особистості.  

12. Вікова періодизація дітей та юнацтва в педагогіці.  

13. Концепції розвитку виховання та формування особистості, їх характеристика.  

3. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ  

1. Виховання як процес цілеспрямованого формування особистості. Мета 

виховання.  

2. Система виховної роботи в школі, її орієнтовний зміст.  

3. Закономірності виховання, їх коротка характеристика  

4. Принципи виховання, їх коротка характеристика.  

5. Характеристика принципів виховання учнівської молоді (трьох за вибором 

студента).  

6. Поняття про методи виховання, різноманітні підходи до їх класифікації.  

7. Методи формування свідомості особистості, їх характеристика.  
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8. Методи організації діяльності і формування досвіду громадської поведінки, їх 

характеристика.  

9. Методи стимулювання діяльності і поведінки, їх характеристика.  

10. Проблема колективу в працях А.Макаренка та В.Сухомлинського.  

11. Ознаки колективу, його структура, стадії розвитку.  

12. Динаміка і стадії розвитку колективу. Система перспективних ліній. Традиції 

колективу.  

13. Поняття про науковий світогляд, його основні риси, шляхи формування.  

14. Розумове виховання. Його завдання і зміст. Знання, уміння та навички основа 

розумового виховання.  

15. Етика як основа морального виховання. Завдання, зміст і форми морального 

виховання в школі.  

16. Роль статевого виховання в моральному вихованні особистості.  

17.Система трудового виховання в школі. Основні види трудової діяльності учнів. 

Профорієнтація в школі, її характеристика.  

18.Економічне виховання учнів, його роль у підготовці школярів до трудової 

діяльності. Форми економічного виховання в школі.  

19. Естетика як основа естетичного виховання в школі. Його джерела і завдання. 

Позакласна робота з естетичного виховання.  

20. Зміст і форми фізичного виховання учнів у школі.  

21. Завдання, зміст і форми правового виховання в школі.  

22. Завдання, зміст і форми екологічного виховання учнівської молоді.  

23. Класний керівник, його функції та форми виховної роботи.  

24. Планування й облік виховної діяльності класного керівника.  

25. Зміст і форми позакласної виховної роботи з учнями. Основні принципи 

позакласної та позашкільної роботи.  

26. Зміст і форми позашкільної виховної роботи з учнями. Типи закладів 

позашкільної роботи.  

27. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості в світлі Концепції 

національного виховання.  

4. ДИДАКТИКА  

1. Цілісний педагогічний процес, його основні компоненти:  

2. .Поняття про дидактику. Її виникнення та розвиток.  

3. Основні категорії дидактики, їх характеристика..  

4. Поняття про процес навчання, його двобічний характер.  

5. Функції процесу навчання.  

6. Характеристика структури процесу засвоєння знань.  

7. Види навчання, їх характеристика.  

8. Зміст освіти в українській національній школі. 

 9. Поняття про зміст освіти. Державні нормативні документи, які відображають 

зміст освіти в школі.  

10. Навчальний план, його державний і шкільний компоненти. Гуманізація і 

демократизація освіти.  

11. Загальна освіта в Україні, її характеристика  

12. Характеристика навчальних планів, програм, підручників (з свого фаху).  

13. Загальна, політехнічна та фахова освіта. Їх характеристика.  

14. Закономірності навчання, їх характеристика.  

15. Поняття про принципи навчання. Характеристика трьох із них (за вибором 

студента).  

16. Науковість, свідомість й активність учнів у навчанні, наочність як важливі 

принципи навчання.  

17. Поняття про методи навчання.  



267 
 

18. Різноманітні підходи до класифікації методів навчання. Функції методів 

навчання.  

19. Методи організації навчально-пізнавальної діяльності (за джерелом знань).  

20. Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності.  

21. Методи контролю і самоконтролю в навчанні, їх характеристика.  

22. Поняття про форми організації навчання. 

 23. Історичні організаційні форми навчання та їх трансформація .  

24. Класно-урочна система Я.А.Коменського.  

25. Типологія і структура уроків.  

26. Урок як основна форма організації навчального процесу. Тематичне і поурочне 

планування уроків.  

27. Вимоги до сучасного уроку.  

28. Аналіз уроків.  

29. Гуртки, факультативи й екскурсії як організаційні форми навчання.  

30. Лекції, семінари і практикуми як організаційні форми навчання.  

31. Індивідуальні і групові консультації як форми розвитку учнівських навчальних 

можливостей, попередження і подолання неуспішності.  

32. Оцінка й облік результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Критерії 

оцінюівння. 

 33. Види контролю. Їх характеристика.  

34. Домашня робота учнів, її норми. Подолання неуспішності в школі.  

5 ШКОЛОЗНАВСТВО  

1. Принципи управління і керівництва школою.  

2. Органи освіти, їх функції в управлінні школами. 

 3. Керівництво навчально-виховною роботою в школі.  

4. Педагогічна рада школи, зміст і організація її роботи.  

5. Методична робота в школі, її роль у зростанні педагогічної майстерності 

вчителів. Види методичної роботи. 

6. Поняття про педагогічний досвід, його види. Вивчення, узагальнення та 

поширення передового педагогічного досвіду. Педагоги новатори.  

7. Планування роботи школи. Види планів у школі. 
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                                                                          Тести 

                              Із запропонованих відповідей оберіть правильну 

 

1. Педагогіка – це: 

а) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами якої є освіта та 

навчання; 

б) наука про виховання людини; 

в) цілеспрямований та організований процес формування особистості. 

2. Основні педагогічні категорії: 

а) загальна педагогіка, історія педагогіки, методики вивчення окремих дисциплін; 

б) народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка; 

в) навчання, виховання, освіта, розвиток. 

3. Що визначило розвиток педагогіки як науки?: 

а) біологічний закон збереження роду; 

б) турбота батьків про щастя дітей; 

в) об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і праці. 

4. Предметом педагогіки є: 

а) підготовка підростаючого покоління до життя; 

б) розробка правил, рекомендацій щодо реалізації виховання; 

в) процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в умовах її навчання, 

виховання й освіти. 

5. Завдання педагогіки: 

а) передати людині знання, вміння, навички; 

б) вивчення проблем виховання та навчання людей; 

в) визначення мети та завдань виховання; дослідження методів і форм організації навчально-

виховного процесу; вироблення нових педагогічних технологій виховання. 

6. Назвати розділи загальної педагогіки: 

а) дошкільна педагогіка та педагогіка загальноосвітньої школи; 

б) дошкільна педагогіка, педагогіка загальноосвітньої школи та педагогіка вищої школи; 

в) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, школознавство. 

7. Навчання – це: 

а) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються 

вміння та навички; 

б) передача учням знань, умінь і навичок; 

в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого. 

8. Виховання – це: 

а) спеціально організований педагогічний процес, у ході якого здійснюється цілеспрямований вплив 

на особистість із метою формування певних якостей; 

б) передача знань про норми та правила поведінки людей; 

в) передача підростаючому поколінню культурно-історичного досвіду народу. 

9. Освіта – це: 

а) процес засвоєння знань, умінь, навичок; 

б) формування моральних якостей особистості; 

в) процес і результат оволодіння системою наукових знань, умінь і навичок, формування на їх 

основі світогляду, моральних якостей особистості, розвитку її творчих сил і здібностей. 

10. Розвиток – це: 

а) пристосування людини до оточуючого світу; 

б) ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що відбуваються з організмом 

людини від народження і до кінця життя і характеризують рух людини від нижчих до вищих рівнів її 

життєдіяльності; 

в) природні задатки людини, які виявляються у процесі життя і сприяють соціалізації людини. 

11. Систему педагогічних наук складають: 

а) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, школознавство; 

б) педагогіка, психологія, анатомія, фізіологія, філософія; 

в) загальна педагогіка (базова дисципліна), загальнопедагогічні науки (вікова педагогіка, соціальна, 

спеціальна педагогіка), функціональні педагогічні науки (педагогіка професійно-технічної освіти, вищої 

школи, галузеві педагогіки та ін.), історія педагогіки, порівняльна педагогіка. 

12. Метод педагогічного дослідження – це: 

а) шлях, спосіб пізнання педагогічної діяльності; 

б) усвідомлене уявлення кінцевого результату певної діяльності; 

в) виявлення закономірностей і законів педагогічного дослідження. 

13. Що таке метод педагогічного спостереження?: 

а) спосіб дослідження педагогічних процесів формування особистості; 
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б) спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах; 

в) здійснення перетворюючих дій, спрямованих на вирішення дослідницьких завдань. 

14. Назвати методи педагогічних досліджень: 

а) бесіда, диспут, дискусія, педагогічна вимога, виховна ситуація; 

б) педагогічне спостереження, бесіда, інтерв’ю, експеримент, вивчення продуктів діяльності, 

тестування; 

в) метод моделювання, метод реєстрування, метод ранжування. 

15. Об’єктом педагогічного дослідження є: 

а) педагогічні явища, факти, з яких складається педагогічний процес; 

б) пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу; 

в) якість знань, умінь і навичок. 

16. Індивід – це: 

а) окремий представник людського роду безвідносно до його якостей; 

б) кожна жива істота; 

в) людина, яка досягла певного рівня фізичного розвитку. 

17. Індивідуальність – це: 

а) рівень інтелектуальної культури; 

б) особливості мислення певної людини; 

в) сукупність зовнішніх і внутрішніх особливостей людини, що формують її своєрідність, 

відмінність від інших людей. 

18. Особистістю людина стає тільки тоді, коли: 

а) досягає вісімнадцятирічного віку; 

б) самостійно та свідомо керує своєю поведінкою; 

в) оволодіває певною професією. 

19. Від народження дитина отримує: 

а) потреби, інтереси, навички; 

б) задатки для розвитку певних здібностей; 

в) нічого не отримує. 

20. Задатки – це: 

а) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів проявляються на певному етапі 

життя; 

б) знання, уміння, навички; 

в) отримані від народження природні потенції розвитку певних здібностей. 

21. Індивідуальні властивості особистості формуються під впливом: 

а) тільки спадковості; 

б) оточуючого середовища та виховання; 

в) природних задатків, суспільних обставин і діяльності самої дитини. 

22. Рушійними силами процесу розвитку особистості є: 

а) природні задатки дитини; 

б) вимоги дорослих; 

в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення. 

23. Назвіть вікову періодизацію чеського педагога Я.А. Коменського: 

а) дитинство, отроцтво, замужнілість; 

б) немовлячий вік, передошкільний, дошкільний, молодший шкільний вік, підлітковий, юнацький; 

в) дитинство, отроцтво, юність, замужнілість. 

24. Переддошкільний вік охоплює: 

а) 3-5 років; 

б) 3-6 років; 

в) 1-3 роки. 

25. Дайте визначення поняття “темперамент”: 

а) психологічні риси, що відрізняють одну людину від іншої; 

б) індивідуальна типологічна характеристика людини, яка виражається в силі, напруженості, 

швидкості та врівноваженості перебігу її психічних процесів; 

в) природні особливості окремої людини. 

26. Мета виховання – це: 

а) ідеальний образ особистості, що виховується; 

б) наперед визначені результати розвитку і формування людської особистості; 

в) наперед визначені результати діяльності педагогічного колективу школи. 

27. На визначення цілей виховання в суспільстві впливають: 

а) бажання людей, можливості навчально-виховних закладів, вимоги батьків до дітей; 

б) фізіологічні та психологічні можливості учнів, можливості вчителів і вихователів, уявлення і 

намагання прогресивно мислячих людей; 
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в) рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, темпи науково-технічного і 

соціального прогресу, економічні можливості суспільства, рівень розвитку педагогічної теорії. 

28. Яку мету виховання висуває сучасна загальноосвітня школа: 

а) формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість – громадянина своєї країни; 

б) сприяти різнобічному розвиткові особистості, розвивати задатки і здібності; 

в) виховувати учнів на засадах християнської ідеології. 

29. Складові частини виховання – це: 

а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання; 

б) демократизація та гуманізація виховання; 

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок. 

30. Педагогічний процес – це: 

а) процес, який здійснює вчитель у навчально-виховному закладі; 

б) процес набуття учнями необхідних знань, умінь, навичок; 

в) динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на досягнення поставленої виховної 

мети. 

31. Будова педагогічного процесу: 

а) мета – завдання – зміст – діяльність – результат; 

б) вчитель        батьки        суспільство 

 

 

   учень 

в) директор школи – вчитель – учень. 

32. Педагогічний процес є системою, тому що: 

а) він має всі ознаки системи: компоненти, структуру, цілісність, інтегральний 

результат, зв’язок з іншими системами; 

б) він поєднує в собі процеси навчання, виховання і розвитку; 

в) його складовими є дії вихователя та вихованців. 

33. Цілісність педагогічного процесу полягає: 

а) в тому, що процеси, які утворюють педагогічний процес, мають багато спільного 

між собою; 

б) у підкоренні всіх процесів, що його утворюють, головній і єдиній меті – 

формуванню всебічно і гармонійно розвиненої особистості; 

в) у тому, що педагогічний процес має цільовий, змістовий, діяльнісний, 

результативний компоненти. 

34. Які з названих зв’язків є закономірними зв’язками педагогічного процесу?: 

а) зв’язок між окремими діями різних педагогів, педагогічного колективу і 

керівництвом навчально-виховним процесом у цілому; 

б) зв’язок між педагогічним процесом, процесом морального виховання учнів і між 

різними педагогічними ситуаціями; 

в) зв’язок педагогічного процесу з суспільними вимогами, зв’язок між завданнями, 

методами і формами виховання. 

35. Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного процесу?: 

а) наявність у школі (класі) плану навчально-виховної роботи; 

б) діагностика, постановка завдань, побудова прогнозу, реалізації плану, корекція й 

аналіз результатів; 

в) висока кваліфікація педагогів і бажання учнів вчитися. 

36. Професійна придатність учителя – це: 

а) необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття вищої освіти; 

б) показник рівня засвоєння вчителем спеціальних знань; 

в) необхідний комплекс здібностей, фізичних, нервово-психічних і моральних 

якостей, що потрібні для набуття певних робочих функцій і успішної діяльності у сфері 

освіти. 

37. Донецький учитель В.Ф. Шаталов успішно навчає всіх учнів незалежно 

від здібностей. Що відіграє вирішальну роль у досягненні його учнями високих 

результатів?: 

а) хороша спадковість, сприятливе середовище; 
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б) виховання в сім’ї, особистість учителя, інтерес до навчального предмета; 

в) правильно організована пізнавальна діяльність. 

38. Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей школяра?: 

а) від природних задатків; 

б) від кількості прочитаних книг; 

в) від спілкування з ровесниками. 

39. Навчання ефективно впливає на процес розвитку за умови: 

а) орієнтування його на вже розвинені здібності; 

б) знаходження поза межами можливостей дитини; 

в) знаходження в зоні найближчого розвитку здібностей дитини. 

40. Початкова школа – це навчальний заклад: 

а) І-ІІ ступеня; 

б) І ступеня; 

в) ІІІ ступеня. 

 

 

               Відповіді до завдань (тестів) із загальних основ педагогіки 

1б, 2в, 3в, 4в, 5в, 6в, 7а, 8а, 9в, 10б, 11в, 12а, 13б, 14б, 15а, 16а, 17в, 18б, 19б, 20в, 

21в, 22в, 23в, 24в, 25б, 26б, 27в, 28а, 29а, 30в, 31а, 32а, 33б, 34в, 35б, 36в, 37в, 38а, 39в, 

40б. 
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Тест 

з дисципліни «Дидактика» 

1. Дидактика – це: 

а) наука про закономірності формування особистості дитини; б) розділ педагогіки, 

що вивчає процес виховуючого навчання; в) галузь педагогіки, яка розробляє теорію 

освіти та навчання; 

г) наука, що вивчає основні закономірності педагогічного процесу. 

2. Предметом дидактики є: 

а) школяр; б) урок; 

в) вчитель; 

г) процес навчання. 

3. Освіта – це: 

а) певна система засвоєних особистістю знань, умінь і навичок та пов’язані з нею 

рівень розвитку її розумово-пізнавальних сил, морально- естетичної культури; 

б) цілеспрямований процес і результат оволодіння системою знань, умінь і 

навичок, формування світогляду і розвитку здібностей; 

в) процес, який забезпечує засвоєння досвіду, виховання і розвиток особистості, що 

дозволяє цивілізовано жити й творчо працювати; 

г) процес навчання, результатом якого є диплом вищого навчального закладу, що 

дозволяє здійснювати професійну діяльність. 

4. Завдання дидактики: 

а) удосконалення форм і методів навчання, розробка

 навчальних технологій; 

б) навчання підростаючого покоління, розвиток особистості; 

в) дослідження закономірностей і механізмів психічного

 розвитку особистості у процесі навчання; 

г) надання вчителям нових знань з метою вдосконалення навчального процесу. 

5. Основні категорії дидактики: 

а) навчання, освіта, виховання, принципи виховання, закономірності виховання, 

соціалізація; 

б) освіта, навчання, викладання, учіння, знання, вміння, 

навички, принципи та методи навчання; 

в) навчання, виховання, розвиток, особистість, класний керівник, батьки, діти, 

школа, дитячий садок, суспільство; 

г) виховання, школа, перерва, урок, канікули, колектив, заохочення, покарання; 

власний приклад. 

6. Зміст освіти – це: 

а) система знань, умінь і навичок, відібраних для вивчення в школі, оволодіння 

якими забезпечує розвиток мислення; 

б) система наукових знань, умінь і навичок, яка забезпечує широкий світогляд, 

системне мислення, творчу діяльність; 

в) перелік предметів, які вивчаються в школі, знання, уміння та навички, які кожен 

учень засвоює для свого розвитку; 

г) перелік основних тем, що входять до навчальних програм шкільних предметів та 

їх навчально-методичне забезпечення. 

7. Зміст освіти конкретизується в: 

а) навчальних планах, навчальних програмах, підручниках і посібниках; 

б) діяльності директорів шкіл, учителів, працівників відділів народної освіти; 

в)спеціалізованих періодичних виданнях–газетах,журналах, методичних розробках; 

г) наказах Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України. 

8. Навчальний план – це: 
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а) нормативний документ, який визначає перелік навчальних предметів,основні 

теми та кількість годин для їх вивчення, вимоги до знань та умінь, критерії оцінювання; 

б) нормативний документ, який визначає кількість навчальних предметів, зміст 

матеріалу з кожного предмета, поділений на розділи і теми із зазначеною кількістю годин 

на кожну; 

в) нормативний документ, в якому розкривається зміст навчального матеріалу з 

предметів, кількість годин на вивчення тем, розділів, початок і кінець навчального року; 

г) нормативний документ, який визначає перелік навчальних предметів, їх розподіл 

за роками навчання, кількість годин на тиждень, рік, структуру навчального року. 

9. Навчальна програма визначає: 

а) перелік основних галузей знань за роками навчання, максимальне навантаження 

учнів за роками навчання, систему ціннісних орієнтацій учнів; 

б) мету і завдання предмета, тематичний зміст, тривалість і основні підходи до 

вивчення, кінцеві результати, орієнтири рівнів засвоєння; 

в) знання про людину, природу, суспільство; уміння та навички (розумові, 

практичні, загально навчальні, предметні), досвід творчої діяльності, систему цінностей, 

ставлення і поведінки людини; 

г) перелік основних предметів для кожного року навчання, їх розподіл за годинами, 

кількість годин на тиждень, рік, структуру навчального року. 

10. Навчальний предмет – це: 

а) система знань, умінь, навичок з окремих галузей знань, а також міжпредметні 

загальнонавчальні уміння й навички; 

б) дисципліна, що вивчається у школі або іншому навчально-виховному закладі, 

необхідна для здобуття освіти. 

в) спеціально сконструйована форма змісту, яка адаптує основи певної науки до 

потреб шкільного навчання; 

г) реалізація у процесі навчання трьох цілей: освітньої, розвивальної, виховної, а 

також засвоєння способів поведінки. 

11. Державний освітній стандарт включає: 

а) знання, уміння, навички, якими повинні оволодіти учні за певний період 

навчання, перелік підручників і посібників з кожного навчального предмету; 

б) цілі навчання, перелік найбільш доцільних форм, методів і засобів навчання, 

наперед визначені результати навчання, систему вимірників для оцінки якості засвоєного; 

в) знання, уміння, навички, 

г) базовий навчальний план, загальну характеристику освітньої галузі, зміст 

навчального предмета, вимоги до мінімального рівня засвоєння змісту за ступенями 

навчання, систему вимірників для оцінки якості засвоєного. 

12. Процес навчання – це: 

а) взаємна діяльність учителя й учнів, що спрямована на вирішення навчально-

виховних цілей; процес сприймання, осмислення, запам’ятовування учнями нового 

матеріалу; 

б) процес сприймання, осмислення, запам’ятовування учнями нового матеріалу; 

в) передача учням інформації від учителя за допомогою підручників, дидактичних 

матеріалів, технічних засобів навчання; 

г) діяльність учнів з отримання знань, умінь, навичок та набуття досвіду творчої 

діяльності. 

13. Процес навчання включає: 

а) шкільну, дошкільну , початкову та позашкільну освіту; 

б) діяльність учителя – викладання та діяльність учнів – учіння; 

в)діяльність учнів–самовиховання та діяльність вчителя– перевиховання; 

г) особистісні якості учителя та особистісні якості учнів; 
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14. Викладання та учіння являють собою: 

а) взаємопов’язані процеси в навчанні; б) самостійні процеси в навчанні; 

в) самостійні та незалежні процеси в навчанні; г) частково пов’язані процеси в 

навчанні. 

15. Принципи навчання – це: 

а) вихідні положення організації навчання; б) засоби організації навчання; 

в) порядок проведення навчального процесу; 

г) методи, які використовує вчитель у процесі навчання. 

16. До якого принципу Ви віднесете правила: від відомого до невідомого, від 

простого до складного?: 

а) зв’язку теорії з практикою; б) доступності; 

в) наочності; 

г) послідовності. 

17. Хто з педагогів обґрунтував принцип наочності?: 

а) К.Д. Ушинський; б) Я.А. Коменський; в) Й.Г. Песталоцці; 

г) В.О. Сухомлинський. 

18. Етапи діяльності вчителя: 

а) мотивація учіння школярів, актуалізація опорних знань, організація вивчення 

нового матеріалу, визначення результативності навчання, вдосконалення раніше 

вивченого; 

б) організація вивчення нового матеріалу,актуалізація опорних знань, мотивація 

учіння школярів, вдосконалення раніше вивченого, визначення результативності 

навчання; 

в) актуалізація опорних знань, мотивація учіння школярів, вдосконалення раніше 

вивченого, організація вивчення нового матеріалу, визначення результативності навчання; 

г) актуалізація опорних знань, мотивація учіння школярів, визначення 

результативності навчання; організація вивчення нового матеріалу, вдосконалення раніше 

вивченого, 

19. Методи навчання – це: 

а) основні дидактичні принципи, що забезпечують результати навчання; б) шляхи 

організації навчання; 

в) основні дидактичні ідеї, що забезпечують ефективність навчання; г) керівництво 

учителя процесом навчання. 

20. Методи класифікуються за такими ознаками: а) за рівнем складності для 

застосування вчителем; б) за місцем використання методу в структурі уроку; 

в) за ступенем активності вчителя в навчальному процесі; г) за рівнем пізнавальної 

самостійності учнів. 

21. З перерахованих понять оберіть методи навчання: 

а) узагальнення, інструктаж, підведення підсумків; 

б) моральне виховання, особистісно-орієнтоване навчання; в) розповідь, 

демонстрація, бесіда; 

г) узагальнення, інструктаж, систематизація. 

22. До методів усного викладу належать: 

а) монологічні і діалогічні; 

б) пояснювально-ілюстративні й інструктивно-репродуктивні; в) проблемного 

навчання та формування творчих можливостей; г) розповідь, бесіда, вправа, лабораторна 

робота. 

23. Дайте визначення поняттю «форма організації навчання»: 

а) форма організації навчання як дидактична категорія означає побудову 

спілкування вчителя й учнів за встановленими принципами; 
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б) форма організації навчання як дидактична категорія означає  побудову вчителем 

навчальних занять, організацію навчальної діяльності вчителя й учнів; 

в) форма організації навчання як дидактична категорія означає зовнішню сторону 

організації навчального процесу, що пов’язана з кількістю учнів, часом і місцем навчання, 

а також порядком його здійснення; 

г) форма організації навчання як дидактична категорія означає побудову вчителем 

навчальних занять, організацію навчальної діяльності вчителя й учнів, визначається 

розкладом занять, затвердженим дирекцією школи. 

24. Основною формою навчання в сучасній початковій школі України є: 

а) практичне заняття; б) урок; 

в) навчальна екскурсія; г) лекція. 

25. Назвіть основні типи уроків, виходячи з дидактичної мети: 

а) урок вивчення нового матеріалу; урок закріплення і застосування знань, умінь і 

навичок; урок повторення і узагальнення знань і вмінь; урок перевірки і контролю 

результатів навчання. 

б) урок заучування напам’ять, комбінований урок, екскурсія, індивідуальна робота з 

учнями, урок формування понять та умінь, демонстраційний урок; 

в) урок-лекція, урок формування умінь і навичок, урок індивідуальної роботи, урок 

ілюстрації навчального матеріалу, урок контролю знань, урок-диспут; 

г) урок вивчення нового матеріалу, інтегрований урок, урок формування понять та 

умінь, урок-бесіда; урок повторення і узагальнення знань і вмінь; урок перевірки і 

контролю результатів навчання. 

26. Найбільш поширеним типом уроку в початковій школі є:  

а) урок засвоєння нових знань;  

б) урок формування вмінь; 

в) комбінований урок; г) урок-повторення. 

27. Структура уроку залежить від: 

а) методів навчання, які використовує вчитель; 

б) мети, змісту, кількості годин на тему, вікових особливостей учнів; в) особистості 

вчителя, активності і самостійності учнів; 

г) вікових особливостей учнів та особливосте навчального предмету. 

28. Екскурсія – це: 

а) форма навчання; б) метод навчання; в) засіб навчання; 

г) принцип навчання. 

29. Визначальною ознакою педагогічної майстерності є: 

а) досвід, хороше ставлення до дітей і колег; б) освіта, ерудиція, здатність до 

емпатії; 

в) педагогічний досвід, бажання працювати, любов до дітей. г) досконале володіння 

педагогічною технікою. 

30. Урок у класі-комплекті – це: 

а) урок у класі, що укомплектований сучасними матеріально-технічними засобами 

навчання, який проводиться в сучасному приміщенні; 

б) два або три зведені в один мікроуроки, що проводяться в одному приміщенні, 

одним учителем, в один час; 

в) урок в класі, де всі учні мають сучасні комплекти підручників, посібників і 

дидактичних матеріалів для вивчення навчальних предметів; 

г) урок в класі, де учні не мають сучасних комплектів підручників, посібників і 

дидактичних матеріалів для вивчення навчальних предметів. 
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ДИДАКТИЧНИЙ СЛОВНИК 

 Абстрактне мислення – один з різновидів людського мислення. Сутність його 

полягає у виробленні понять, суджень, умовиводів і здатності оперувати ними на грунті 

узагальнення даних емпіричного (чуттєвого) пізнання. Якщо відчуття дають відображення 

одиничного і конкретного, то мислення й слово відображають загальне й абстрактне. Саме 

завдяки абстрактному мисленню людина розкриває істотні зв’язки і відношення речей, 

об’єктивні закони розвитку явищ і подій. 

 

 Авторитарний – заснований на безпосередньому підкоренні когось(чогось) 

комусь; як такий, що претендує на авторитет, домагається утвердити свою перевагу, 

вплив, владу. 

 

 Авторитарний стиль спілкування – стиль диктату, коли підлеглий розглядається 

тільки як пасивний виконавець і йому фактично відмовлено у праві на самостійність та 

ініціативу. Його форми прояву: наказ, настанова, інструкція, вказівка тощо. 

 

 Адаптація навчання – процес активного і свідомого пристосування учня до нових 

для нього педагогічних умов, до вимог нового середовища, до вчителів, учнів, класу за 

допомогою різноманітних способів і засобів. 

 

 Актуалізація знань – відтворення в памяті системи провідних знань (понять, 

положень, правил, фактів, уявлень тощо), життєвого досвіду, а також раніше засвоєних 

способів учіння (умінь, навичок, логічних операцій, прийомів), які виступатимуть 

інструментом в одержанні та переробці нової інформації. 

 Активність пізнавальна – зацікавлене і діяльне ставлення учня в процесі 

навчання до пізнання об’єктів навколишнього світу; прагнення мислити у процесі 

сприймання, розуміння, відтворення та творчого застосування нових знань на практиці. 

 

 Алгоритмізація навчання – це використання у навчанні певної системи правил, 

дій в певній послідовності, яка веде до пізнання учнями нового, до розв’язання задач; 

полягає в тому, що учнів навчають не лише розумінню суттєвих ознак і властивостей 

об’єктів пізнання, а й алгоритмів, за якими ці ознаки і властивості поєднуються з діями, 

що необхідно для розв’язання практичних завдань. 

 

 Аналіз – подумки або реальне розчленування об’єкту на елементи; розкладання 

цілого на частини за допомогою практичних дій і мислительних операцій; уточнення 

логічної структури міркування;часто «аналіз» вживається як синонім наукового 

дослідження взагалі. 

 

 Базовий навчальний план – державний нормативний документ, в якому 

визначається перелік навчальних предметів; їх розподіл за роками навчання; кількість 

годин на тиждень, форми контролю і обліку знань, умінь і навичок, види і об’єм практики. 

Базовий план передбачає державний і шкільний компоненти. 

 Белл–ланкастерська система взаємного навчання– система організації і методів 

навчання у початковій школі, за якою старші добре підготовлені учні вели заняття з 

іншими. Виникли у XVIII столітті в Індії (Белл) у зв’язку з необхідністю масового 

навчання грамоти, згодом – в Англії (Ланкастер). До середини XIX століття втратила 

популярність. 

 

 Бесіда – 1) діалогічний різновид словесних методів навчання; це навчання за 

допомогою запитань і відповідей. Застосовується на всіх етапах навчання, у всіх вікових 

групах, у всіх навчальних закладах, в процесі вивчення будь – якого навчального 
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предмету. Бесіда виступає важливим засобом організації колективної роботи і разом з тим 

засобом індивідуалізації навчання. Функції бесіди: навчальна, закріплююча, 

узагальнююча, контрольна. За характером пізнавальної діяльності учнів – репродуктивна 

(учень відтворює відомі знання, способи діяльності), евристична відбувається 

поелементно пізнавально – пошукова діяльність учнів, що веде до відкриття ними нових 

знань). 2) метод психолого – педагогічного дослідження з метою виявлення рівня 

сформованості певних якостей особистості, її індивідуальних особливостей. 

 

 Викладання – діяльність педагога, яка полягає в організації цілеспрямованого й 

систематичного впливу на учня з метою досягнення певної навчальної мети, з метою 

забезпечення навчально – пізнавальної діяльності учня (учіння) по засвоєнню нової 

інформації. 

 

 Варіативні підручники – підручники для навчального забезпечення однієї 

навчальної програми, які реалізують різні методичні підходи до її впровадження. 

 

 Вербальні методи – це словесні методи, в яких основним джерелом і засобом є 

слово. До них відносять усний виклад (опис, розповідь, пояснення, інструктаж, лекція), 

бесіда, диспут, роботу з підручником. 

 Вибір завдання – дидактичний прийом надання учням можливості вибрати для 

виконання одне з кількох завдань за певною ознакою ( ідея вільного вибору!); стимулює 

пізнавальну активність учнів, самооцінку своїх навчальних можливостей, що сприяє 

співпраці вчителя та учнів, здійсненню навчання на вірі в кожного учня. 

 

 Випереджальне навчання – організація вчителем попереднього вивчення 

найбільш складного для учнів матеріалу задовго до його проходження за навчальною 

програмою.Це пропедевтичне ознайомлення часте вживання понять майбутньої теми, 

опрацювання опорних понять тощо. 

 

 Відктитий урок – форма розкриття і передачі педагогічного досвіду, що дає 

можливість наочно ознайомитись з методикою роботи над певною темою; побачити нові 

технології навчання; індивідуальні особливості педагогічно майстерності окремого 

вчителя; спостереження й аналіз. 

 

Відкритого уроку  є дійовим засобом розвитку  педагогічногомислення вчителя. 

 

 Відтворення – один з процесів пам’яті, під час якого відбувається оживлення 

свідомості у вигляді образів об’єктів, що колись сприймались, 

уявлень, думок, почуттів, дій. Відтворення здійснюються завдяки активізації 

раніше утворених тимчасових нервових зв’язків (асоціацій) у мозку людини. Воно може 

бути мимовільними, що відбувається без спеціальної мети – пригадати, і довільним, що 

ціле спрямовується завданням пригадати конкретно щось. 

Довільне відтворення,таким чином, має вибірковий характер, воно потребує 

мислительських і вольових зусиль. 

 

 Відчуття – психічний процес, що полягає у відображенні мозком властивостей 

предметів і явищ об’єктивного світу, а також станів організму при безпосередньому 

впливові подразників на відповідні органи чуття (аналізатори  зору, слуху, дотику, смаку, 

нюху). Останні одержують, відбирають, накопичують інформацію і передають її в мозок. 

В результаті виникає адекватне відображення об’єктивного світу і стану самого організму. 
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 Віковий підхід у навчанні – один із засобів реалізації принципу 

природовідповідності; передбачає врахування і використання закономірностей 

фізіологічного, психічного, соціального розвитку дітей в організації навчально – 

виховного процесу. 

 

 Вправа – навчальне завдання для багаторазового виконання учнями певних дій з 

метою вироблення й удосконалення вмінь і навичок. 

Розрізняють репродуктивні (або стандартні) вправи (за зразком, за алгоритмом, за 

схемою тощо), репродуктивні (видозмінені, інваріативні, але в своїй основі ще стандартні) 

та творчі (нестандартні, проблемні), які вимагають складної мислительної діяльності. 

 

 Всебічний розвиток особистості – головна мета виховання підростаючого 

покоління. Передбачає гармонійний розвиток кожної особистості, в духовному світі якої 

органічно поєднується висока ерудиція, творчі здібності, моральна чистота, духовна 

досконалість, фізичне загартування організму; здійснюється через оволодіння особою 

знаннями, 

соціальним досвідом, духовними цінностями, що їх виробило людство за свою 

багатовікову історію. 

 

 Готовність до шкільного навчання – сукупність фізіологічних і психологічних 

особливостей дітей старшого дошкільного віку, яка забезпечує успішне включення дитини 

в систематичне шкільне навчання. 

Включає компоненти: мотиваційний (уміння діяти за зразком та здійснювати 

самоконтроль), розумовий (розвиток пізнавальних інтересів), комунікативний (здатність 

спілкуватися з дорослими і з однолітками), мовленнєвий, а також фізичний розвиток. 

 Гра – вид активної діяльності дітей, що полягає здебільшого у відтворенні ними 

оточуючого життя, дій дорослих та стосунків між ними. 

Гра соціальна за своїм походженням, за своєю природою, а отже, і за своїм змістом. 

Багато ігор носять національних характер і передаються від покоління до покоління. В 

них формуються і проявляються потреби дитини пізнати навколишній світ, впливати на 

нього. Ігри розвивають  інтелектуальні, моральні, вольові, емоційні та фізичні якості, 

формують особистість в цілому. Гра є провідною діяльністю в дошкільному віці і значне 

місце посідає в початковій школі; в старшому віці – це освоєння через гру соціальних 

ролей в оточуючому світі. 

 

 Гра дидактична – спеціально створена або пристосована для цілей навчання. У 

сучасній початковій школі використовують предметні, настільно 

– друковані, словесні, ігри – заняття, ігри – змагання та ін. 

 

 

 Групова робота на уроці – форма організації навчання в малих групах (до 7 осіб) 

на основі співпраці з чітко розподіленими завданнями для учнів, об’єднаних спільною 

навчальною метою. Така форма виступає важливим засобом диференційованого навчання, 

сприяє формуванню вмінь співпрацювати, спілкуватися. 

 

 Гуманізація навчання – організація навчання з максимальним урахуванням 

індивідуальних особливостей, нахилів, інтересів, можливостей дітей; створення 

сприятливих однакових умов для розвитку духовних цінностей усіх учасників навчально – 

виховного процесу. 

 

 Дальтон–план – система індивідуального навчання; виникла на початку XX ст. в 

США у м. Далтоні, автор Олена Паркхерст. При організації роботи за цим планом учням 
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надавалась свобода як у виборі занять, так і у використанні свого навчального часу. Учень 

отримував від учителя вказівки щодо планування його роботи на день, а потім працював 

самостійно. 

Особлива увага приділялась обліку учнів за допомогою спеціальної системи 

облікових карток. За таких умов нехтувалась класно – урочна система навчання, а вчитель 

перетворювався на консультанта. В 20-ті роки ця система частково проникала у 

вітчизняну школу у формі бригадно – лабораторного методу. 

 

 Дедукція – перехід від загального до окремого, одиничного; це одна із форм 

умовиводу , при якій на основі певних правил логіки з одних істинних посилань, 

положень виводитися як наслідок, висновок нове істинне положення. При чому в деякому 

смислі наслідки завжди можливо характеризувати як «окремі випадки» деяких загальних 

посилань, положень. 

 

 Демократичний стиль спілкування ґрунтується на глибокій повазі до особистості 

кожного, передумовою для нього є довіра і орієнтація на самоорганізацію, самоуправління 

особистості та колективу. Педагог спирається на думку колективу, прагне донести мету 

діяльності д свідомості кожного учня і підключає до активної участі в роботі всіх учнів. 

Форми його прояву: заохочення, порада, схвалення тощо. 
 

 Демонстрація–наочний метод навчання, який передбачає ознайомлення учнів з 

об’єктами пізнання шляхом показу їх образів (або їх самих) та спостереження учнів за 

ними під керівництвом вчителя. При демонстрації предметів (або їх моделей, образів, 

макетів) особливу роль відіграють операції порівняння і співставлення, використання 

якомога більшої кількості рецепторів (слух, зір, дотик, смак, нюх). Демонстрація вимагає 

від учителя ряду технічних вимог до показу (відстань, освітленість, розміри, форми, колір 

тощо). 

 

 Державний компонент базового навчального плану - має забезпечити соціально 

необхідний для кожного школяра обсяг і рівень знань, умінь і навичок, потрібний для 

всебічного розвитку. Він включає мовно – літературну освіту, математику (з основами 

інформатики), суспільні, природничі, естетичні та оздоровчо – трудові предмети. 

 

 Державний стандарт освіти – система предметів, що задає державну норму 

освіченості, яка відображає суспільний ідеал і враховує реальні можливості освіти в 

досягненні цього ідеалу. Такі параметри розкриваються за допомогою: а) базового 

навчального плану; б) стандартів освітніх галузей, що входять до інваріантної частини 

цього плану; в) системи вимірників, які дають змогу визначити рівень якості загально – 

освітньої підготовки. 

 

 Дидактика – галузь педагогіки, що розробляє теорію освіти і навчання; це 

теоретична і нормативно – практична наука, яка розкриває основи ефективної організації 

та здійснення навчання як цілісної системи, в якій взаємодіють вчитель і учень. 

 

 Дидактична структура уроку – сукупність складових елементів (етапів) у 

побудові уроку, їх послідовність і кількість визначається провідною дидактичною метою 

(типом уроку) та логікою реалізації цієї мети, специфікою змісту навчального матеріалу і 

предмету, віковими особливостями дітей. 

 

 Дидактичні принципи – це вихідні науково обґрунтовані положення, ідеї, вимоги, 

що поширюються на всі складові навчального процесу (зміст, методи навчання, форми 

організації навчання, засоби тощо). Основні дидактичні принципи: науковості, 
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доступності, активності, систематичності, послідовності, самостійності, врахування 

вікових та індивідуальних особливостей учнів, емоційності, оптимізації тощо. 

 

 Диференціація навчання – це створення таких умов, за яких кожен учень міг би 

повноцінно оволодівати змістом навчального матеріалу; гармонійно розвивався б у 

відповідності до своїх індивідуальних можливостей, нахилів, інтересів; формувався б як 

індивід з його спеціальними особливостями. 

 

 Домашні завдання – форма самостійної роботи учня, яка має різні дидактичні цілі 

(закріплення, поглиблення знань, контроль, корекція знань, розвиток творчих здібностей, 

підготовка до засвоєння нового матеріалу). 

 

 Доступність навчання – дидактичний принцип навчання, який передбачає 

відповідність змісту навчального матеріалу, методів, засобів і форм організації навчання 

віковим та індивідуальним особливостям дітей. 

Доступність – це міра труднощів засвоєння, яка орієнтується на найближчі 

перспективи розвитку учнів. 

 

 Евристична бесіда – діалогічний різновид словесних методів, що передбачає 

організацію частково – пошукової діяльності учнів, які самостійно або під керівництвом 

вчителя здійснюють окремі кроки пошуку розв’язку певної проблеми, а цілісне 

розв’язання проблеми досягається разом з учителем. Евристичну бесіду ще називають 

частково – пошуковим методом навчання. 

 

 Емоційний фон уроку – це особлива атмосфера навчального спілкування на уроці, 

яке базується на певному співвідношенні емоційного 

стану вчителя та учнів, комунікативних вміннях, характері стосунків з учнями, 

темпоритмі уроку. Вчитель повинен створювати сприятливий, емоційно благодатний фон 

уроку. 

 

 Ефективність навчання – міра досягнення мети як подумки представленого 

результату навчання; визначається на основі зіставлення 

мети і здобутих результатів, внаслідок чого робиться висновок про ефективність 

навчання. 

 Єдність дидактичних вимог до учнів – дотримування всіма членами 

педагогічного колективу вимог до поведінки, до зовнішнього вигляду, до оформлення 

письмових робіт, до ведення зошитів, до способів діяльності учнів. Все це виступає 

необхідною умовою для реалізації принципів послідовності і наступності у навчанні і 

вихованні, формування загально – навчальних умінь і навичок . 

 

 Єдність свідомості і діяльності – принцип, який нерозривно пов’язаний з 

філософським принципом єдності буття і мислення. Сутність цього принципу полягає 

насамперед у визначенні матеріального світу і пріоритету практичної предметної 

діяльності людини над її психікою. 

Свідомість (мислення) відображає навколишній світ, процеси і результати 

практичної діяльності людини. Діяльність без свідомості позбавлена орієнтації. Саме в 

ході практичної діяльності образ, ідеальний план як продукт мислення об’єктивується, 

матеріалізується. 

 

 Загальнонавчальні уміння і навички – це такі, що забезпечують здійснення 

навчальної діяльності учня на всіх її етапах; включають загальнопізнавальні, логіко – 



281 
 

мовленнєві, контрольно – оцінювальні уміння і навички, які формуються на 

міжпредметній основі. 

 

 Задача – сукупність вимоги (мети, висновку) та умов, за яких її (вимогу) треба 

задовольнити. Щоб розв’язати задачу, суб’єкт мусить виконати відповідну дію (сукупність 

дій). Якщо спосіб розв’язання задачі має ще бути знайдений суб’єктом, то кажуть, що 

задача є для нього проблемою. 

Для знаходження шляху вирішення задачі особливу роль відіграє довизначення 

задачі. 

 

 Задача пізнавальна – навчальне завдання, яке передбачає пошук нових знань, 

способів дій через активну пізнавальну діяльність учнів. Якщов основі пізнавального 

завдання лежить протиріччя, суперечливість, то воно носить проблемний характер і 

вимагає організацію пошукової діяльності. 

 

 Закономірності навчання – об’єктивний і необхідний зв’язок між умовами, метою 

і результатами навчального процесу, коли зміна одних явищ зумовлює відповідні зміни 

інших. Наприклад, реалізація на уроці виховної та розвивальної мети закономірно 

залежить від умов організації і здійснення навчання на уроці. До основних 

закономірностей навчання слід віднести: активно – діяльний характер навчання, єдність 

мотиваційно – потребуючої сфери і навчально – пізнавальної активності учнів, 

забезпечення радості успіху учнів у володінні знаннями, розкриття здібностей і творчих 

задатків учнів та опора на їх позитивні властивості і якості в процесі навчання. 

 

 Закріплення знань, умінь і навичок – організація вчителем діяльності учнів, 

спрямованої на повне й міцне засвоєння навчального матеріалу. Воно може відбуватись як 

репродуктивне повторення (багаторазове відтворення 

певної навчальної інформації) і як узагальнення і систематизація (встановлення 

зв’язків і відношень в об’єктах вивчення шляхом виконання логічних операцій, розумових 

дій). Закріплення може бути окремим етапом навчального процесу або ж супроводжувати 

інші. 

 

 Запам’ятовування – один з основних процесів пам’яті, який полягає в збереженні 

образів сприймання, уявлень, дій, переконань і зв’язків між ними. Запам’ятовування – 

основа накопичення, збереження і відтворення навчальної інформації. Фізіологічною 

основою запам’ятовування є закріплення тимчасових нервових зв’язків у корі головного 

мозку. 

Розрізняють смислове (логічне) і механічне запам’ятовування, мимовільне і 

довільне. 

 

 Звичка – схильність людини до відносно усталених способів дій, які певною мірою 

стандартизують її поведінку. К.Д.Ушинський зазначив, що під звичкою слід розуміти те 

чудо нашої природи, коли багато дій, які ми виконуємо спочатку  свідомо і 

довільно від частого повтору їх потім виконується без всякої участі нашої свідомості і 

волі, механічно. Отже, 

кожна звичка формується внаслідок неодноразового повтору певних дій. Від 

кількості таких повторів залежить міцність, стійкість звичок. Розрізняють добрі і погані, 

корисні і шкідливі звички. Вони піддаються свідомій корекції і управлінню за певних 

педагогічних умов. 

 

 Здібності – індивідуальні властивості особистості, які є передумовою успішності 

виконання певних видів діяльності (оволодіння знаннями, застосування їх на практиці), 
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дають їй змогу за однакових умов якісніше й швидше за інших здійснити певну 

діяльність, розв’язувати творчі завдання. 

Виділяють загальні здібності (розумові, пам’ять, увага і т.д.) і спеціальні, які 

відповідають вужчому колу вимог конкретної діяльності (слух для музиканта, уява для 

конструктора тощо). Джерелом розвитку здібностей є умови життя, взаємовідносини з 

оточуючим світом, виховання і навчання, трудова діяльність. 

 

 Зміст освіти – це чітко окреслена система знань, умінь і навичок, якими повинні і 

можуть оволодіти учні і які забезпечують їх всебічний 

розвиток розумових і фізичних здібностей, формування світогляду, моралі і 

поведінки; за В.В. Краєвським це: 1) знання (теоретичні положення, поняття, правила, 

факти,закони тощо); 2) досвід репродуктивної діяльності (уміння і навички, способи  дій 

відтворювального характеру); 3) досвід творчої діяльності (уміння і навички, способи 

дій продуктивного характеру); 4) досвід емоційно – оцінювального ставлення до 

оточуючого (риси та якості особистості: рівень свідомості, переконання, ідеали, почуття, 

здібності, 

звички, потреби, характер тощо). Багатокомпонентність змісту – передумова 

реалізації у процесі трьох цілей: освітньої, розвивальної, виховної. 

 Знання – перевірені суспільно – історичною практикою результати процесу 

пізнання людством навколишнього світу, відображені у свідомості людини у вигляді 

уявлень, образів, фактів, понять, суджень, концепцій, теорій. 

 

 Зона найближчого розвитку – здатність дитини за допомогою дорослого (або у 

співпраці з ним) шляхом наслідування виконувати те, що вона не спроможна зробити 

самостійно, і таким чином піднятися на вищий ступінь розвитку. 

 

 Ігрова діяльність – різновид діяльності, переважно власний дітям (від 

1 до 7 років – провідна). Якщо у трудовій діяльності найважливіше – кінцевий 

продукт, результат, заради якого витрачається фізична і нервово – психічна енергія 

людини, то в ігровій діяльності основне – суб’єктивне вдоволення від самого процесу гри. 

Через гру діти пізнають навколишній світ, випробовують себе в різних соціальних ролях. 

 

 Ілюстрація – 1) наочний метод навчання, що передбачає безпосереднє 

спостереження об’єктів пізнання або їх образів з метою осмислення системи теоретичних 

знань про цей об’єкт;2) зображення, яке наочно пояснює або будь – який друкований 

текст (наприклад, малюнок, схема, таблиця, 

репродукція, карта тощо); наочне пояснення чого – не будь; наведення прикладів у 

статті, виступі, промові тощо. 

 

 Індивідуалізація навчання–організація навчального процессу з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів з метою створення сприятливих умов для реалізації їх  
пізнавальних можливостей, потреб, інтересів. 

 Інструктаж у навчанні–має своєю метою  вказати учням цілі навчального 

завдання, а також показати, якими способами і за допомогою яких засобів та прийомів 

можливо розв’язати завдання і досягнути поставленої мети. 

 Інтеграція навчання – відбір та об’єднання навчального матеріалу з різних 

предметів на основі міжпредметних зв’язків з метою цілісного, 

системного й різнобічного вивчення важливих нескрізних тем (тематична 

інтеграція); це створення інтегрованого змісту навчання – предметів, які об’єднували б в 

єдине ціле знання з різних галузей знань (наприклад, «Ознайомлення з навколишнім 

світом», «Людина і суспільство»). 
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 Інтегрований урок – урок, на якому вивчаються важливі і близькі за змістом 

блоки знань з різних предметів, підпорядковані одній темі (проблемі), а також 

використовуються різні прийоми і засоби їх засвоєння. 

 

 Інтелект – здатність людини до мислення, особливо до його вищих теоретичних 

рівнів; розсудливість, розумність. Розрізняють три типи інтелекту: генетичний 

(природжений, успадкований), поведінковий як продукт взаємодії генетичного з 

середовищними факторами (виховання, 

освіта) та вимірювальний, що представлений оцінками з тестів інтелекту. Інтелект 

виявляється у здатності навчатися, оперувати абстракціями та використовувати раніше 

набутий досвід. 

 Інтенсифікація навчання – збільшення напруженості, активності та дієвості 

вчителя і учнів у процесі навчання, підвищення ефективності і продуктивності їх праці за 

одиницю часу. 

 

 Інтерес пізнавальний – вид мотивів, форма прояву пізнавальних потреб, що 

виявляється в прагненні до пізнання об’єкта чи явища, оволодіння певним видом 

діяльності; має вибірковий характер; є найважливішим стимулом до навчання. 

 

 Класифікація методів навчання – розподіл усталених методів навчання в групи 

(класи) на певною ознакою. Існують такі класифікації: за джерелами здобуття знань 

(словесні, наочні, практичні); за логікою засвоєння знань (аналітичний, індуктивний, 

дедуктивний, метод аналогії тощо); за характером навчально – пізнавальної діяльності 

учнів (інформативно- повідомлюючий, пояснювально-ілюстративний, частково-

пошуковий, дослідницький, проблемного викладу) та ін.. 

 

 Класно – урочна система навчання – організація навчального процесу, при якій 

учні групуються для проведення занять в групи (класи), що зберігають свій склад 

протягом встановленого періоду часу (наприклад, 

навчальний рік), а головною формою організації навчання є урок. 

В загальній організації класно – урочної системи навчання чітко проглядається 

горизонтальне і вертикальне поєднання класів. Горизонтально класи працюють за 

однаковими учбовими планами і програмами. Вони називаються «паралельними» і 

позначаються літерами при числівниках. 

Вертикально надбудовані один над одним класи відображають змістово – 

тимчасові ступені у навчанні, на яких знаходяться учні. Позначаються вони порядковими 

числівниками. Найперше теоретичне обґрунтування класно – урочної системи навчання 

надав чеський педагог Ян Амос Коменський (1592 – 1670). 

 

 Компетентність – сукупність рис (характеристик) особистості, що дозволяють їй 

якісно виконувати визначену діяльність, що направлена на вирішення проблем (задач) в 

якійсь галузі. 

 

 Компетенція – це те, на що претендує людина, це коло питань, в яких вона добре 

обізнана, має знання і досвід. 

 

 Комп’ютеризація навчання – оснащення навчальних закладів комп’ютерами; 

використання їх як об’єктів вивчення та як багатофункціональних засобів навчання з 

метою засвоєння і перевірки знань учнів з різних предметів за спеціально складеними і 

введеними в комп’ютери навчальними і контролюючими програмами. 
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 Конкретизація – 1) вираження у наочнішій, точнішій, реальнішій, конкретнішій 

формі; уточнення; 2) конкретизація поняття – обмеження обсягу поняття; логічна 

операція, коли для даного поняття (яке вважають 

родовим) знаходять вужче за обсягом поняття (яке вважають видовим), що 

неодмінно входить до обсягу даного. 

 

 Лекція – один із словесних методів, відрізняється від інших видів усного викладу 

великим обсягом і широтою матеріалу, його значимість, 

науковістю та послідовністю викладу. Лекція є основною формою організації 

навчального процесу у вузі, її читають, як правило, професори та доценти. 

Шкільна лекція використовується переважно на уроках узагальнення і систематизації 

знань учнів у старших класах. Лекція будується за таким планом: 1. Назва теми. 2. План, 

що диктується слухачам. 3. Виклад матеріалу у логічній послідовності з введенням 

елементів зворотного зв’язку. 4. Закінчення, висновки і підведення підсумків. 5. 

Рекомендована література (може бути після плану). 6. Відповіді на запитання слухачів. 

Мова викладача – грамотна, літературна, виразна, жвава, емоційно насичена. В школі, 

коледжі лекція носить не стільки монологічний, скільки діалогічний характер. 

 

 Логічне запам’ятовування – спосіб запам’ятовування, що ґрунтується на розумінні 

учнями змісту матеріалу; передбачає використання спеціальних прийомів: членування на 

логічно завершені частини, встановлення зв’язків між ними, використання опорних схем, 

символів, пам’яток. 

 

 Метод навчання – це спосіб, за допомогою якого учні під керівництвом вчителя 

слідують від незнання до знання, від неповного й неточного знання до більш повного й 

точного; це спосіб керівництва навчально – пізнавальною діяльністю учнів; це форма руху 

навчального матеріалу; це упорядковані прийоми (способи) сумісної взаємопов’язаної 

діяльності вчителя та учнів, спрямованої на розв’язання навчально– пізнавальних завдань. 

 

 Метод проектів – організація навчання, за якої учні набувають знання і вміння у 

процесі планування й виконання поступово ускладнюваних теоретико–практичних 

завдань–проектів, які носили виробничо – промисловий, сільськогосподарський, побутово 

– інженерний та ін. характер. Вважалось, що учні попередньо повинні вивчити 

відповідний матеріал з різних предметів, щоб потім їх в комплексі застосувати для 

здійснення даного проекту. Виник «метод проектів» у другій половині XIX ст. у США, у 

20 – 30 – х роках застосувався в нашій школі. 

 

 Мотивація – це система мотивів (в їх ролі можуть виступати потреби, інтереси, 

емоції, бажання, установки, устремління тощо), які визначають характер і конкретні 

форми діяльності або поведінки людини; це використання у навчанні системи мотивів, 

різних способів стимулювання з метою спрямування і включення учнів у активне учбове 

пізнання. 

 

 Навичка – автоматизована дія, вироблена на основі багаторазових повторень, тобто 

коли людина виконує дію, не замислюючись над цим, механічно. Це спроможність 

виконувати певну дію раціонально, точно й швидко, без зайвих затрат розумових і 

фізичних зусиль. Навичка – це уміння, яке характеризується високим рівнем засвоєння 

його, відсутністю поелементної свідомої регуляції і контролю в процесі його виконання. 

 

 Навчальна програма – це державний нормативний документ, що визначає зміст 

навчального предмету і представляє його тематично за роками навчання. Програма 

розпочинається пояснювальною запискою, в якій розкриваються завдання даного 
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предмету, його роль та місце серед інших предметів, коротко характеризуються основні 

методичні принципи і прийоми його засвоєння. Крім того в програмі вказується кількість 

годин на вивчення окремих тем, щотижневе навантаження, критерії оцінювання, види і 

місце в темі робіт різного типу, список літератури та засобів (включаючи ТЗН) 

навчання, авторів. 

 

 Навчальний методичний комплекс – система дидактичних засобів навчання з 

конкретного предмет (навчальна програма, підручники і посібники,  тексти,  лекції, 

конспекти   уроків,  робочі  зошити, методичні посібники і розробки, дидактичні 

матеріали: роздаткові картки, наочність, тести, індивідуальні та диференційовані завдання 

(технічні засоби навчання тощо), які сприяють повній реалізації завдань його вивчення. 

 

 Навчальний план – це державний документ, в якому визначено перелік навчальних 

предметів, відібраних для вивчення; розподіл їх за роками навчання; кількість годин, 

відведених для вивчення кожного предмету; дозування цих годин за тижнями; форми 

контролю і обліку знань, умінь і навичок; види практики (виробничої) і кількість годин, 

відведених на неї. 

 

 Навчальний посібник – в сучасній педагогічній класифікації засобів навчання – це 

книга, призначена для розширення, поглиблення і кращого засвоєння знань з окремих тем, 

що передбачені навчальною програмою і викладені в підручнику. До навчальних 

посібників відносять літературу для читання, хрестоматії, довідники, словники, методичні 

рекомендації тощо. В широкому значенні під навчальним посібником розуміють всі 

матеріальні засоби навчання (таблиці, схеми, репродукції, моделі, муляжі, приклади, 

пристрої тощо). 

 

 Навчальний предмет – це спеціально сконструйована форма змісту, яка адаптує 

основи певної науки до потреб шкільного навчання, тобто це система знань, умінь і 

навичок, відібраних з відповідної галузі науки чи мистецтва для їх засвоєння. 

 

 Навчальний процес (навчання) – 1) система організації і здійснення навчально – 

виховної діяльності, в основі якої запрограмована обмежена єдність та взаємозв’язок 

викладання та учіння, спрямованих на досягнення цілей навчання, виховання та розвитку; 

2) це нескінченний, неперервний, цілеспрямований процес розв’язування пізнавальних та 

практичних задач (Г.С. Костюк); 3) це сумісна взаємопов’язана діяльність вчителя 

(викладання) і учня (учіння) по передачі та засвоєнню учнями всіх компонентів змісту 

освіти. 

 

 Навчально-пізнавальна діяльність – це власне діяльність учня, яка відбувається 

завдяки реалізації синтетичного поєднання психічних процесів (відчуття, сприймання, 

увага, пам’ять, мислення, мова, емоції, воля), їх 

функцій та наслідків. У структурі навчальної діяльності виділяють три 

взаємопов’язані компоненти: мотиваційно-цільовий – збудження інтересів, мотивів, 

нахилів учня, які включають його в активне пізнання і підтримують цю активність на всіх 

його етапах; змістово-операційний – передбачає 

актуалізацію системи провідних знань (понять, положень, правил, законів і т.д.) на 

даний момент, а також раніше засвоєних способів учіння (уміння, навички, прийоми, 

розумові дії, логічні операції), що виступатимуть інструментом в одержанні і переробці 

нової інформації; контрольно- оцінювальний компонент – це систематичне одержання 

вчителем зворотної об’єктивної  інформації про хід засвоєння учнями знань. 

Забезпечення наявності і якості  цих структурних компонентів веде до повноцінної 

навчальної діяльності учнів. 
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 Наочно – образне мислення – вид мислення, яке відбувається за допомогою 

внутрішніх орієнтованих дій з образами та уявленнями; це конкретне мислення, яке 

реалізується у вигляді аналізу і поєднання образів, особливо чітко виражене у дитячому 

віці. На цьому значною мірою ґрунтуються процеси оволодіння індивідом соціальним 

досвідом в дитинстві і підлітковому віці. 

 

 Наступність навчання – дидактичний принцип, який передбачає зв’язок та 

узгодженість у цілях, змісті, організаційно–методичному забезпеченні етапів освіти, які 

можуть узгоджуватись один з одним (дошкільна – початкова – основна – повна школа). 

 

 

 Науковість навчання – означає, що всі знання, які передбачаються для засвоєння їх 

учнями, повинні відображати об’єктивно існуючу дійсність, матеріальний світ, 

закономірності його руху і розвитку; виклад знань в підручниках в тій інтерпретації, яка 

прийнята в сучасній науці. Глибокі наукові знання можуть бути забезпечені за умови, 

коли учні оволодіють висновками, правилами, законами шляхом виконання розумових 

дій, логічних операцій та прийомів на основі вивчення конкретних явищ дійсності; 

процесів, що проходять в природі, в практичній діяльності людини, на основі аналізу 

суспільних відносин і т.д. 

 

 Обдаровані діти – діти, в яких вже у ранньому віці виявляються здібності і здатність 

до виконання певних видів діяльності; вони за здібностями далеко випереджають своїх 

ровесників. Відчутною ознакою обдарованості дитини є випереджувальний розвиток її 

інтелекту відповідно до віку. Для обдарованих дітей характерні: висока активність розуму, 

підвищена схильність до розумової діяльності, інтерес до певного виду діяльності, 

елементи оригінальності в ній, потяг до творчості. 

 

 Об’єкт навчання – індивід (учень) або група людей (клас), на розум, 

емоції і волю яких здійснюється цілеспрямований вплив за допомогою змісту і 

засобів навчання з метою організації засвоєння ними цього змісту та оволодіння ними 

уміннями по його застосуванню в життєдіяльності та праці. 

 

 Об’єктивність оцінки – відповідність її фактичним успіхам; це оцінювання 

виявленого рівня знань у відповідності з критеріями (як загальнодидактичними, так і 

спеціальними з врахуванням специфіки предмету). 

 

 Об’єктивність перевірки – створення таких умов, за яких максимально точно 

виявляються і вимірюються достовірні знання учнів. 

 

 Опитування – складова частина усього контролю якості навчання; передбачає 

одержання об’єктивної інформації про обсяг, рівень та якості засвоєння знань учнями і 

здійснюється переважно під час фронтальної бесіди; може супроводжуватися 

індивідуальними завданнями для окремих учнів. 

 

 Опорні сигнали (опори) у навчанні – це зримі моделі, схеми, набір ключових слів, 

знаків, символів, ліній, фігур, фарб тощо, особливим чином розташованих на аркуші 

паперу (чи на дошці), що дозволяє учням розгортати навчальну інформацію, полегшує 

розуміння і запам’ятовування навчального матеріалу. 

 

 Оптимізація навчання – (від слова «оптимальний» - найкращий з 
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можливих варіантів) – це досягнення найкращих результатів учіння в даних 

педагогічних умовах (рівень досконалості змісту навчального матеріалу, підготовленість 

учнів, науково – теоретична частина і методична підготовка вчителя, методично – наочне 

й технічне забезпечення навчального процесу тощо) з точки зору певних критеріїв (високі 

кількісні та якісні показники 

 

Успішності учнів, розумна витрата часу і зусиль вчителя та учнів, раціональне 

використання засобів навчання). 

 

 Осмислення – процес встановлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків і відношень в 

об’єктах вивчення (формально–логічних; причиново– наслідкових, функціональних, 

генетичних тощо)  на основі виконання логічних операцій (співставлення, порівняння, 

аналізу, виділення головного, аналогії,   індукції,  дедукції  та ін.), що веде учнів до 

розуміння ними 

навчальної інформації, до глибокого усвідомлення її сутності. 

 

 

 Основне протиріччя навчання – це таке протиріччя, розвиток і вирішення якого в 

значній мірі визначає певний успіх у формуванні особистості, її знань, умінь і навичок, 

спрямовує пізнання і забезпечує мікрострибок у розвитку учня. М.О.Данилов і 

Г.С.Костюк (1956 р.) так визначали основне протиріччя: це протиріччя між прийнятими 

учнем пізнавальними і практичними завданнями, що висуваються самим ходом навчання 

(спеціально або стихійно) і наявним рівнем знань, умінь і навичок учня, рівнем його 

розумового розвитку на даний момент навчання. Основне протиріччя навчання виступає 

рушійною силою пізнання учнем навколишнього світу. 

 

 Особистісний підхід у навчанні – організація навчання на засадах глибокої поваги 

до особистості вихованця, врахування його особливостей і створення умов для 

індивідуального розвитку, ставлення до учня як до свідомого, відповідального суб’єкта, 

співучасника навчально – виховної взаємодії; передбачає формування цілісної 

особистості, яка усвідомлює свою гідність, повагу до неї і поважає інших людей. 

 

 Оцінка знань учнів – система певних показників, які відображають певні знання і 

уміння учнів; визначення міри засвоєння учнями знань, умінь і навичок у відповідності до 

вимог, які пред’являються до них навчальними програмами; це відношення між 

засвоєними учнями знаннями, уміннями і навичками і тими, які учень повинен засвоїти на 

даний момент навчання у 

відповідності до навчальної програми. Кількісно оцінка виражається в балах; в 

українській школі прийнята 12-бальна шкала оцінок. 

 

 Оцінювання навчальних результатів – встановлення обсягу виконання школярами 

навчальних завдань, рівня (репродуктивний, реконструктивний чи творчий) та якостей 

(міцність, повнота, глибина, оперативність, гнучкість тощо) знань школярів. 

 

 Підручник – це основна навчальна книга з певного предмета, в якій систематично 

викладаються наукові основи певної освітньої галузі знань і яка служить для навчання, 

освіти, розвитку і виховання школярів. Для кожної ступені освіти і типу навчального 

закладу, а також для самонавчання створюються підручники, які відповідають цілям і 

завданням навчання і виховання певних вікових і соціальних груп. 
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 Пізнавальні інтереси – прагнення учня до знань, що виявляються в особливій 

спрямованості і ставленні його до пізнання сутнісних властивостей предметів і явищ 

дійсності. 

 

 Повторення – багаторазове відтворення певної наукової, навчальної інформації, як 

умова запам’ятовування і засвоєння змісту навчального матеріалу, що веде до зберігання 

його в пам’яті і полегшує в разі потреби подальше його відтворення без особливих зусиль. 

 

 Поєднання методів навчання – вибір та застосування комплексу таких методів 

навчання, виходячи із цілей і специфіки змісту навчального матеріалу, які б у своєму 

поєднанні доповнювали один одного на шляху ефективного досягнення конкретної 

навчальної мети. 

 Пошукова діяльність – спрямована на розв’язання проблеми і передбачає такі 

етапи: 1) створення вчителем (підручником) проблемної ситуації; 2) усвідомлення, 

прийняття проблеми (тобто яскраво вираженого протиріччя, суперечливості) учнями; 3) 

знаходження способу розв’язання проблеми шляхом висунення і обґрунтування гіпотез 

(передбачень); 4) відбір правильної гіпотези шляхом зіткнення різних точок зору учнів; 5) 

доведення правильної гіпотези; 6) перевірка правильності розв’язання проблеми. 

 

 Пояснення – вид усного викладу вчителя навчального матеріалу, що передбачає 

послідовний логічний виклад більш складних питань (понять, законів, закономірностей, 

положень тощо). 

Воно характеризується розкриттям істотних ознак, доказовістю суджень, 

аргументованіствисунутих положень, наведенням конкретних фактів, узагальненням 

умовиводів з використанням різного роду ілюстративного матеріалу (наочності). 

 

 Принципи – 1) основні, вихідні, науково обґрунтовані положення будь – якої теорії, 

науки, вчення, науки, світогляду або правило поведінки; 2) внутрішні переконання 

людини, які визначають її ставлення до діяльності; 3) норми поведінки і життя, що 

характеризують такі риси особистості як: настирливість, наполегливість, вимогливість, 

правдивість, справедливість, самокритичність тощо. 

 

 Проблемна ситуація – ситуація або задача, для розв’язання якої суб’єкт має знайти 

й використати нові для себе засоби діяльності, це основне поняття проблемного навчання. 

 

 Проблемне навчання – вид навчання, в ході якого здобуваються (відкриваються) 

нові знання і уміння через систематичне розв’язання учнями (самостійно або під 

керівництвом вчителя) проблем, проблемних завдань, проблемних ситуацій; реалізується 

за допомогою евристичної бесіди (частково-пошукового методу), дослідницького методу, 

проблемного викладу. 

 

 Прогнозування у навчанні – науково – методичне передбачення одержання 

оптимальних (найкращих) результатів навчання в даних педагогічних умовах, виходячи зі 

специфіки змісту матеріалу та добору засобів і методів його викладання. 

 

 Репродуктивне повторення – це багаторазове відтворення певної навчальної 

інформації (правил, положень, законів, висновків, концепцій тощо). 

 Рівні засвоєних знань – репродуктивний: знання учнів виступають як усвідомлено 

сприйнята, осмислена, зафіксована в пам’яті і при необхідності швидко й точно 

відтворена об’єктивна інформація про предмети пізнання; реконструктивний: знання

 учнів проявляються в точності і уміннях застосувати їх в подібних (схожих), 

варіативних умовах (це виконання 
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завдань за зразком, за засвоєння правилами письмово чи усного, виконання тестових 

завдань тощо); творчий: учні можуть продуктивно застосувати знання і засвоєні способи 

дій в нетипових, видозмінених, нестандартних 

ситуаціях (написання творів, розв’язування задач підвищеної складності, проблем 

тощо). 

 Розуміння – мислительний процес, спрямований на знаходження і з’ясування у 

навчальному матеріалі притаманних йому істотних рис, 

властивостей, наявних зв’язків і відношень, спираючись на набутий життєвий досвід. 

Розуміння навчального матеріалу сприяє успішності і швидкому його засвоєнню, 

запам’ятовуванню, застосуванню на практиці; реалізується через мову і мовлення, а також 

через певні жести, міміку, знаки, дії. Форми розуміння – класифікація предметів, 

підведення часткового під загальне поняття, з’ясування причинних зв’язків у явищах, 

виявлення внутрішньої структури об’єкта, відшукування аргументів для доведень тощо. 

 

 Розумовий розвиток – процес розвитку і вдосконалення інтелектуальної сфери і 

пізнавальних здібностей людини; виявлення певних конкретних інтелектуальних 

здібностей і нахилів, притаманних людині на даному етапі її життя. Найінтенсивніше 

розумовий розвиток відбувається у ранньому дитинстві, підлітковому і юнацькому віці; у 

зрілому віці – дещо повільніше, у похилому віці – поступово затухає. 

 

 Рушійна сила процесу навчання – це протиріччя між прийнятими учнем 

пізнавальними (чи практичними) завданнями, що висуваються самим ходом навчання 

(спеціально або стихійно) і наявним рівнем знань, умінь і 

навичок учня, рівнем його розумового розвитку на даний момент навчання. 

Розвиток і вирішення цього протиріччя в значній мірі визначає пізнання учня, веде 

до засвоєння нових знань, до мікрострибку в його розвитку. 

 

 Самоконтроль у навчанні – перевірка власних дій за допомогою порівняння, 

зіставлення, аналізу, спираючись на мотивацію, бажання досягти правильного результату, 

що розвиває вольову сферу. 

 

 Самооцінка – судження людини про міру наявності у неї тих чи інших якостей, 

властивостей у співвідношенні їх з певним етапом, зразком; вияв оцінного ставлення 

людини до себе, оцінка особистістю самого себе, своїх можливостей , нахилів, здібностей, 

якостей, поведінки та місця серед інших людей; це один з найважливіших видів 

саморегуляції поведінки. 

 

 Самостійна робота учнів – діяльність учнів, спрямована на  оволодіння навчальним 

матеріалом (робота з підручником) або його застосування, що відбувається без участі 

вчителя. 

 Система –  

1) це множина (сукупність) елементів, які на основі певного закону, принципу, 

закономірності знаходяться у певних відношеннях, взаємозв’язку, послідовності та 

створюють певну цілісність, єдність, об’єднання;  

2)порядок, зумовлений правильним розташуванням частин, стрункий ряд, зв’язане 

ціле.;  

3) сукупність принципів, покладених в основу певного вчення. 

 

 Систематичність навчання – відповідність викладу матеріалу внутрішній логіці і 

структурі навчального предмета, що забезпечується дидактичними правилами: від 

простого до складного, від менш повного і точного до більш повного і точного, від 

часткового до загального, від  емпіричного до теоретичного. 
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 Спостереження – метод наукового пізнання, що передбачає цілеспрямоване, 

спеціально організоване сприймання предметів і явищ об’єктивної дійсності, діяльності 

людини. Спостереження потребує всіх психічних процесів особистості, особливо уваги і 

мислення. 

 

 Сприймання – складна система процесів прийняття і перетворення інформації, що 

забезпечує відображення об’єктивної реальності та орієнтацію в навколишньому світі. 

Сприймання разом звідчуттями виступають відправним моментом процесу пізнання. У 

навчанні це чуттєве (безпосереднє) сприймання об’єктів вивчення, коли вчитель діє ними 

на органи чуттів дитини; це чуттєво-образне, коли вчитель не тільки дії предметом 

пізнання на органи чуттів, а й опирається на життєвий досвід дитини, на уявлення й 

образи, які спрямовані у дитини на даний момент навчання та раціональне 

(опосередковане) – це сприймання образів предметів за допомогою мови (опису, 

розповіді, пояснення тощо). Сприймання веде до засвоєння учнями зовнішніх ознак та 

властивостей об’єктів пізнання, до створення у них нових образів і уявлень, що розширює, 

удосконалює життєвий досвід дитини. 

 

 Структура – побудова, розміщення; внутрішня будова чогось, певний взаємозв’язок 

складових частин цілого. Структура притаманна системі і означає інваріативні зв’язки її 

елементів. Наприклад, структура уроку в залежності від його типу складається з етапів 

(елементів) в певній послідовності, яка зумовлюється логікою взаємозв’язку, тобто 

структура уроку передбачає: етапи його, послідовність їх, взаємозв’язок та 

взаємообумовленість між ними. 

 

 Структура  процесу навчання –  сприймання  (чуттєве, чуттєво – образне, 

раціональне), осмислення (виявлення і обґрунтування зв’язків і відношень в об’єктах 

пізнання), закріплення (репродуктивне повторення або узагальнення і систематизація), 

застосування знань на практиці 

(передбачаються репродуктивний, реконструктивний або творчий рівень). 

 

 Творчий процес–процес створення матеріальних і духовних цінностей (творів  

мистецтва, відкриття  в  науці, прояви неординарного мислення учнів в процесі 

розв’язування пізнавальних завдань тощо). Основні етапи творчого процесу – задум, 

праця, спрямована на його реалізацію, пошук оптимальних прийомів втілення задуму 

досягнення результатів творення, їх оцінювання. 

 

 Тести успішності – стандартизовані завдання, що застосовуються для визначення 

рівня знань і умінь, фактично здобутих індивідом у певній галузі навчальної діяльності. 

Більшість таких тестів належать до бланкових та карткових. Усі вони є груповими тестами 

і застосовуються у навчанні з метою стандартизованого контролю знань учнів. Важливим 

критерієм тестів 

успішності є ступінь представленості в них знань і умінь, передбачених навчальною 

програмою з даного предмета. 

 

 Типологія уроків має теоретичне й практичне значення для організації і здійснення 

навчального процесу. Існують різні підходи щодо типізації уроків за певною ознакою: 1) 

за етапами навчального процесу – це уроки вводні, первинного ознайомлення з 

матеріалом, створення понять і 

правил: застосування знань, формування умінь і навичок, повторення і узагальнення, 

контрольні та змішані (С.В.Іванов); 2) за основним способом їх проведення – з різними 

видами роботи, у вигляді лекції та бесіди , екскурсії, кіноуроки, самостійні роботи учнів, 

лабораротні, практичні заняття (І.М. 



291 
 

Казанцев); 3) за провідною освітньою метою – урок засвоєння нових знань, урок 

формування нових умінь і навичок, урок комплексного застосування знань, умінь і 

навичок; урок узагальнення і систематизації знань, урок перевірки і корекції знань, умінь і 

навичок, комбінований урок (В.О.Онищук). 

 

 Узагальнення – логічна операція, яка передбачає виявлення спільних рис, якостей, 

властивостей, зв’язків і відношень у групи об’єктів, фактів, 

явищ тощо на основі їх співставлення, порівняння, аналізу та формування загального 

висновку, теоретичного положення. 

 

 Уміння – засвоєний суб’єктом спосіб діяти і на його основі здатність виконувати 

певні дії (розумові, практичні, трудові, фізичні тощо); відбір і використання суб’єктом 

знань, навичок, життєвого досвіду для здійснення діяльності відповідно до поставленої 

мети; володіння складовою системою психічних, розумових і практичних дій, необхідних 

для доцільної регуляції діяльності наявними у суб’єкта знаннями і навичками. 

 Урок – форма організації навчальної роботи, яка відбувається в межах точно 

визначеного часу з постійним складом учнів відносно однакового рівня підготовленості і 

віку у відповідності з розкладом і включає різні види роботи як вчителя, так і учнів, 

необхідних для досягнення навчальних результатів; за І.Я. Лернером – це спосіб 

організації і здійснення взаємодії вчителя і учнів по розв’язанню завдань освіти, розвитку 

і виховання, 

обмеженої часом, місцем і простором. «Урок – це клітинка педагогічного процесу, в 

якій концентрується якщо не вся, то більша частина педагогіки; це важлива сфера 

духовного спілкування і життя, в якій взаємодіють педагог і учні». (В.О. Сухомлинський). 

 

 Учіння – одна із сторін педагогічного процесу, що охоплює навально – пізнавальну 

діяльність учня під керівництвом учителя і передбачає цілеспрямоване засвоєння учнями 

знань, умінь, навичок, соціального досвіду з метою наступного використання їх в 

життєдіяльності та праці. 

 Формальні знання – теоретичні знання, які учень запам’ятав і спроможний в разі 

потреби дослівно відтворити, проте вони не носять 

закріплений на практиці характер, учень не здатний використовувати їх в житті і 

практичній діяльності. 

 

 Форма організації навчання – це спосіб організації і існування упорядкованих 

прийомів сумісної взаємопов’язаної діяльності вчителя та учнів, яка відбувається за 

встановленим порядком у певному режимі і 

спрямована на вирішення навчально–пізнавальних задач. 

До форм організації навчання відносять: уроки, семінари, факультативи, гуртки, 

додаткові заняття, екскурсії, консультації, навчальні конференції, практикуми тощо. 

Кожна з них несе в собі певне дидактичне навантаження, тому всі форми необхідно 

застосовувати в комплексі. 

 Функції начання – освітня, виховна і розвивальна, що реалізуються в цілях кожного 

уроку в тісному взаємозв’язку: освітня – означає засвоєння учнями теоретичних знань 

(фактів, понять, положень, законів тощо) та оволодіння відповідними уміннями й 

навичками; розвивальна – научіння 

учнів виконувати певні розумові дії, логічні операції (порівняння, аналіз, виділення 

головного, аналогія, індукція, дедукція тощо); виховна– формування – (частіше 

удосконалення) в учнів певних рис та якостей. 
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 Якість знань – характеристика фактичних результатів засвоєння знань учнями, що 

включає різні параметри (ознаки): повноту, глибину, міцність, оперативність, гнучкість, 

систематичність і системність, узагальненість і 

конкретність тощо, які свідчать про засвоєння знань на певному рівні (тобто 

зумовлюють той чи інший рівень засвоєння знань). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


