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5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 
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14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу 

студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для 

заочної форми навчання; 

16. Інші матеріали. 

  



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра початкової освіти 

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор із науково-педагогічної 

роботи _____________ 

Н. І. Василькова  

5 вересня 2018 р. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

С/К МЕТОДИКА СИТУАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Ступінь магістра 

Галузь знань 01 Освіта 

013 Початкова освіта 
Код та найменування спеціальності 

Факультет дошкільної та початкової освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв – 2018 



Програму розроблено та внесено: Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського  

 

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Паршук Світлана Миколаївна, доцент кафедри 

початкової освіти, доктор філософії в галузі освіти, доцент. 

 

Програму схвалено на засіданні кафедри початкової освіти 

Протокол від «27» серпня 2018 року № _1_ 

 

Завідувач кафедри початкової освіти ___________ (Якименко С. І.) 

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією факультету 

дошкільної та початкової освіти 

 

Протокол від « 29 » серпня 2018 року № 1 

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

Програму погоджено навчально-методичною комісією університету 

 

Протокол від «5» вересня  2018 року № 2 

Голова навчально-методичної комісії університету_________(Василькова 

Н. І.) 

 



ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної  дисципліни «С/К методика 

ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи» 

складена Паршук С. М. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ступеня магістр спеціальності 013 Початкова освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: закономірності, 

методи, форми, засоби технології ситуаційного навчання у підготовці 

майбутніх учителів початкової школи. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка», «Методика формування 

ключових та предметних компетентностей», «Модель фахової підготовки 

вчителя», «Педагогічна творчість і технології в початковій школі», 

«Методика розв’язання педагогічних ситуацій у початковій школі», 

«Інноваційні технології в освіті». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: підготувати майбутнього фахівця до готовності 

розв’язувати педагогічні ситуації. 

Завдання курсу: 

 розвиток у студентів готовності до майбутньої професійної діяльності у 

початковій школі як до ситуаційної діяльності – формування ситуаційного 

мислення майбутніх учителів початкової школи, умінь і навичок аналізу і 

розв’язання професійних ситуацій, прийняття рішень на основі оцінки 

альтернативних рішень; 

 формування у майбутніх учителів початкової школи системи 

цінностей, професійних позицій, життєвих установок, враховуючи специфіку 

роботи з молодшими школярами; 

 перенесення у навчально-виховному процесі акцентів з навчання на 

учіння як засіб самореалізації майбутніх учителів початкової школи; 

 створення умов співтворчості майбутніх учителів початкової школи і 

викладача, зокрема, на засадах рівноправності, поваги до думок і 

толерантності; 

 розвиток у студентів умінь розв’язувати педагогічні ситуації 

індивідуально й спільними зусиллями групи студентів. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

 Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-

педагогічні теорії, використовуючи здобуті знання. 

 Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, 

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

цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі 

початкової освіти. 

 Здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів 



 Здатність формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 

використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення 

обґрунтованого висновку 

 Здатність вирішувати педагогічні задачі та запобігати конфліктним 

ситуаціям у галузі початкової освіти 

ІІ. Фахові:  

 Здатність до аналізу та сучасних освітніх технологій: сутність, 

завдання, класифікація, практична значущість; історію педагогічних 

інновацій в Україні; різні підходи до класифікації методів і форм організації 

навчання; сучасні підходи до організації різних видів занять 

- Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 

сучасними методами навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи 

навчання; використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-

пошукові, та інші  методи навчання; використовувати навчальні технології 

- Здатність переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 

аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання 

- Здатність застосовувати базові знання з педагогіки та психології у 

навчально-виховній діяльності; нових педагогічних технологій та робити 

порівняльний аналіз традиційної і альтернативної систем навчання 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Ситуаційна методика навчання і сучасна система освіти 

Тема 1. Поняття методології. Порівняльна характеристика класичної і 

посткласичної методології  

Походження терміна «метод». Структура методології. Революція в 

освіті. Інноваційні процеси у методах навчання. Характеристика класичної 

методології викладання. Характеристика посткласичної методології 

викладання. 

Кредит 2. Сутність ситуаційної методики навчання 

Тема 2. Визначення базових понять. 

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

аспекти їх змісту. Аналітична діяльність. Пізнавальні аспекти методу 

ситуаційного навчання. Гносеологічні особливості ситуаційного навчання. 

Тема 3. Основи ситуаційної методики навчання. 

Педагогічне значення методу ситуаційного навчання. Вступ до 

ситуаційної методики навчання. Поняття і види ситуаційних вправ. 

Ситуаційні вправи, спрямовані на розвиток навичок прийняття рішень. 

Кредит 3. Чинники, що визначають успішність ситуаційної 

методики навчання 

Тема 4. Метод ситуаційного навчання 

Владна дистанція. Індивідуалізм та колективізм. Уникнення 

невизначеності. Потенційні проблеми використання ситуаційних вправ в 

Україні. 



Тема 5. Стратегічна мета організації – створення нових знань 

Визначення проблеми досліджень. Вибір кейсів. Вибір методів 

дослідження. Збирання інформації. Аналіз окремого кейсу. Порівняльний 

аналіз кейсів. Формулювання гіпотези. Аналіз додаткової літератури. 

Завершення досліджень. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 
1. Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів 
ХХІ століття / В. Андрущенко, В. Бондар // Вища освіта України. – 2009. – 
№ 4. – С. 7–23. 
2. Антонова О. Є. Технологія розвитку педагогічної обдарованості 
майбутнього вчителя / О. Є. Антонова // Наукова школа: центр професійної 
підготовки педагогічних кадрів : науковий збірник / за ред. проф. Дубасенюк 
О. А. – вид. 2-ге, доповнене. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – 
С. 73–93. 
3. Бережнова Е. В. Парадигма науки и тенденции развития образования / Е. 
В. Бережнова, В. В. Краевский // Педагогика. – 2007. – № 1. – С. 22–28. 
4. Бєсєдіна Л. М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та 
методична робота у навчальних закладах : методичний посібник / Л. М. 
Бєсєдіна, О. І. Сторубльов. – видання 2-е, переробл. і допов. – К. : Логос, 
2009. – 204 с. 
5. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів / В. І. 
Бондар. – К., 1996. – 367 с. 
6. Використання нових методів викладання для вдосконалення навчального 
процесу / Ю. Дж. Одет, С. Бекер, В. М. Майкельніс, О. І. Сидоренко // 
Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / упор. О. Сидоренко, В. 
Чуба. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. – С. 23–28. 
7. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. / Наталія 
Павлівна Волкова. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 256 с.  
8. Гончаренко С. Методологія / С. Гончаренко // Енциклопедія освіти / Акад. 
пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 
С. 498–500. 
9. Євтух М. Б., Волощук І. С. Забезпечення якості вищої освіти – важлива 
умова інноваційного розвитку держави і суспільства / М. Б. Євтух, І. С. 
Волощук // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – С. 71–78. 
10. Корбут А. М. Почему ситуция? / А. М. Корбут // Анализ образовательных 
ситуацій : сборник научных статей / под ред. А. М. Корбута, А. А. 
Полонникова. – Минск : БГУ, 2008. – С. 5–8. 
11. Корнієнко С. В. Розв’язування психологічних задач як засіб становлення 
творчої активності майбутнього вчителя : дис. кандидата псих. наук : 
19.00.01 / Корнієнко Святослав Володимирович. – Київ, 2008. – 172 с.  
12. Нетепчук В. Сприйняття ситуаційних вправ дорослими слухачами / В. 
Нетепчук // Ситуаційна методика навчання: український досвід : збірник 
статей / упор. О. Сидоренко, В. Чуба. – К. : Центр інновацій та розвитку, 
2001. – С. 89–100. 



13. Никишина И. В. Инновационные педагогические технологии и 
организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе: 
использование интерактивных форм и методов в процессе обучения 
учащихся и педагогов / И. В. Никишина. – 2-е изд., стереотип. – Волгоград : 
Училютель, 2008. – 91 с. 
14. Осадченко І. Ситуаційні завдання, збірки педагогічних ситуацій: 
початкова школа : навч.-мет. посібник для викладачів, учителів початкової 
школи та студ. пед. спец. / І. Осадча. – 3-тє вид., допов., виправ. – Умань: 
ФОП Жовтий О. О., 2016. – 184 с. 

Допоміжна 
1. Багрій В. Н. Формування професійних умінь майбутніх соціальних 
педагогів у процесі педагогічної практики : дис. … кандидата пед. наук : 
13.00.04 / Багрій Вікторія Неофидівна. – К., 2010. – 206 с. 
2. Безтелесна Л. Студент і викладач: мотиви та цілі сторін / Л. Безтелесна // 
Ситуаційна методика навчання: український досвід : збірник статей / упор. О. 
Сидоренко, В. Чуба. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. –С.71–75. 
3. Демченко О. П. Формування у майбутніх учителів початкових класів 
професійної готовності до створення виховних ситуацій : дис. кандидата пед. 
наук : 13.00.04 / Демченко Олена Петрівна. – Вінниця, 2006. – 252 с. 
4. Довженко О. О. Проблема спілкування учителя з учнем у педагогічній 
теорії та практиці України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : дис. 
кандидата пед. наук : 13.00.01 / Довженко Ольга Олегівна. – Харків, 2004. – 
217 с. 
5. Карпова Л. Г. Формування професійної компетентності вчителя 
загальноосвітньої школи : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Карпова 
Лариса Георгіївна. – Харків, 2003. – 202 с. 
6. Ковальчук В. Технологія розв’язання соціально-педагогічних задач у 
процесі підготовки майбутніх учителів / В. Ковальчук // Освітні інноваційні 
технології у процесі викладання навчальних дисциплін / за ред. проф. О. А 
Дубасенюк : зб. наук.-метод. праць. – Житомир : Вид-во ЖДУ, 2004. – С. 72–
78. 
7. Мальований Ю. Форми навчання / Ю. Мальований // Енциклопедія освіти / 
Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 
2008. – С. 965–967. 
8. Мельник В. В. Інтеракція в освітньому процесі: технологія організації / В. 
В. Мельник // Управління школою. – 2006. – № 13. – С. 15–34. 
9. Осадченко І. І. Декомпозиція поняття «педагогічна ситуація» (у контексті 
підготовки майбутніх учителів початкових класів) / Інна Осадченко // 
Науковий вісник Чернівецького університету. – Серія : Педагогіка та 
психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Випуск 529. – С. 127–
137. 
10. Романкова Л. М. Моделювання конфліктних ситуацій як засіб оптимізації 
міжособистісних стосунків в педагогічному колективі : дис. … кандидата 
психолог. наук : 19.00.07 / Романкова Лілія Миколаївна. – Івано-Франківськ, 
2002. – 182 с. 

 



4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

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

перевірка конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних 

завдань та самостійних робіт, захист проектів. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 01 Освіта  
Варіативна 

 Спеціальність  

013 Початкова освіта  

Загальна кількість 

годин – 90 год. 
 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

2 2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 1,7 

 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 0,6 

 

Ступінь 

магістр 

10 4 

Практичні, семінарські 

20 6 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 80 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

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

30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – самостійна робота (33% / 67%). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: підготувати майбутнього фахівця до готовності 

розв’язувати педагогічні ситуації. 
Завдання курсу: 

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

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

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

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

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

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 
компетентностями:  

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

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

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

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

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

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

ІІ. Фахові:  
 Здатність до аналізу та сучасних освітніх технологій: сутність, 

завдання, класифікація, практична значущість; історію педагогічних 
інновацій в Україні; різні підходи до класифікації методів і форм організації 
навчання; сучасні підходи до організації різних видів занять 

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

- Здатність переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 
аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання 

- Здатність застосовувати базові знання з педагогіки та психології у 
навчально-виховній діяльності; нових педагогічних технологій та робити 
порівняльний аналіз традиційної і альтернативної систем навчання 



 

2. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Ситуаційна методика навчання і сучасна система освіти 

Тема 1. Поняття методології. Порівняльна характеристика класичної і 

посткласичної методології  

Походження терміна «метод». Структура методології. Революція в 

освіті. Інноваційні процеси у методах навчання. Характеристика класичної 

методології викладання. Характеристика посткласичної методології 

викладання. 

Кредит 2. Сутність ситуаційної методики навчання 

Тема 2. Визначення базових понять. 

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

аспекти їх змісту. Аналітична діяльність. Пізнавальні аспекти методу 

ситуаційного навчання. Гносеологічні особливості ситуаційного навчання. 

Тема 3. Основи ситуаційної методики навчання. 

Педагогічне значення методу ситуаційного навчання. Вступ до 

ситуаційної методики навчання. Поняття і види ситуаційних вправ. 

Ситуаційні вправи, спрямовані на розвиток навичок прийняття рішень. 

Кредит 3. Чинники, що визначають успішність ситуаційної 

методики навчання 

Тема 4. Метод ситуаційного навчання 

Владна дистанція. Індивідуалізм та колективізм. Уникнення 

невизначеності. Потенційні проблеми використання ситуаційних вправ в 

Україні. 

Тема 5. Стратегічна мета організації – створення нових знань 

Визначення проблеми досліджень. Вибір кейсів. Вибір методів 

дослідження. Збирання інформації. Аналіз окремого кейсу. Порівняльний 

аналіз кейсів. Формулювання гіпотези. Аналіз додаткової літератури. 

Завершення досліджень. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср л пр ср 

Кредит 1. Ситуаційна методика навчання і сучасна система освіти 

Тема 1. Поняття методології. 

Порівняльна характеристика 

класичної і посткласичної 

методології 

30 2 4 24 30 - 2 28 

Кредит 2. Сутність ситуаційної методики навчання 

Тема 2. Визначення базових 10 2 2 6 10 2 2 6 



понять 

Тема 3. Основи ситуаційної 

методики навчання 
20 2 6 12 20 20 

Кредит 3. Чинники, що визначають успішність ситуаційної 

методики навчання 

Тема 4. Метод ситуаційного 

навчання 
10 2 2 6 10 

2 2 

8 

Тема 5. Стратегічна мета 

організації – створення нових 

знань 
20 2 6 12 20 18 

Усього годин: 90 10 20 60 90 4 6 80 

 

4. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Ситуаційна методика навчання і 

сучасна система освіти 

 

1. Поняття методології.  2 

2. Порівняльна характеристика класичної і посткласичної 

методології 

2 

 Кредит 2. Сутність ситуаційної методики 

навчання 

 

3. Визначення базових понять 2 

4. Педагогічне значення методу ситуаційного навчання 2 

5. Поняття і види ситуаційних вправ 2 

6. Ситуаційні вправи, спрямовані на розвиток навичок 

прийняття рішень 

2 

 Кредит 3. Чинники, що визначають успішність 

ситуаційної методики навчання 

 

7. Метод ситуаційного навчання 2 

8. Визначення проблеми досліджень 2 

9. Вибір методів дослідження 2 

10. Вибір кейсів 2 

Разом: 20 

5. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Ситуаційна методика навчання і 

сучасна система освіти 

 

1. Поняття методології. Порівняльна характеристика 

класичної і посткласичної методології 

10 

 Кредит 2. Сутність ситуаційної методики 

навчання 

 



1. Визначення базових понять 5 

2. Основи ситуаційної методики навчання 20 

 Кредит 3. Чинники, що визначають успішність 

ситуаційної методики навчання 

 

1. Метод ситуаційного навчання 5 

2. Стратегічна мета організації – створення нових знань 20 

Разом:  60 

 

6. Методи навчання 
Лекція, практичні заняття, бесіда, дискусія, круглий стіл, інсценування, 

пояснення, проблемного викладу, проблемних ситуацій, ділова гра. 

7. Методи контролю 
Контрольна робота, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; 

перевірка конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних 

завдань та самостійних робіт, рефератів, мультимедійні презентації. 

 

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Накопичу-

вальні бали/ 

Сума 
 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

300 

Практичні 

заняття 

30 

  

6 

 

24 

  

6 

 

24 

 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 50 50 

 КР1 – 20 КР2 – 20 

Усього 100 100 100 300 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

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

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

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 



 

9. Методичне забезпечення 
Навчально-методичний комплекс. 

 

10. Рекомендована література 
Базова 

1. Андрущенко В. Модернізація педагогічної освіти відповідно до 
викликів ХХІ століття / В. Андрущенко, В. Бондар // Вища освіта України. – 
2009. – № 4. – С. 7–23. 

2. Антонова О. Є. Технологія розвитку педагогічної обдарованості 
майбутнього вчителя / О. Є. Антонова // Наукова школа: центр професійної 
підготовки педагогічних кадрів : науковий збірник / за ред. проф. Дубасенюк 
О. А. – вид. 2-ге, доповнене. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – 
С. 73–93. 

3. Бережнова Е. В. Парадигма науки и тенденции развития образования / 
Е. В. Бережнова, В. В. Краевский // Педагогика. – 2007. – № 1. – С. 22–28. 

4. Бєсєдіна Л. М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та 
методична робота у навчальних закладах : методичний посібник / Л. М. 
Бєсєдіна, О. І. Сторубльов. – видання 2-е, переробл. і допов. – К. : Логос, 
2009. – 204 с. 

5. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів / В. І. 
Бондар. – К., 1996. – 367 с. 

6. Використання нових методів викладання для вдосконалення 
навчального процесу / Ю. Дж. Одет, С. Бекер, В. М. Майкельніс, О. І. 
Сидоренко // Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / упор. О. 
Сидоренко, В. Чуба. – К. : Центр інновацій та розвитку, 2001. – С. 23–28. 

7. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. / 
Наталія Павлівна Волкова. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 256 с.  

8. Гончаренко С. Методологія / С. Гончаренко // Енциклопедія освіти / 
Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 
2008. – С. 498–500. 

9. Євтух М. Б., Волощук І. С. Забезпечення якості вищої освіти – важлива 
умова інноваційного розвитку держави і суспільства / М. Б. Євтух, І. С. 
Волощук // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – С. 71–78. 

10. Корбут А. М. Почему ситуция? / А. М. Корбут // Анализ 
образовательных ситуацій : сборник научных статей / под ред. А. М. 
Корбута, А. А. Полонникова. – Минск : БГУ, 2008. – С. 5–8. 

11. Корнієнко С. В. Розв’язування психологічних задач як засіб 
становлення творчої активності майбутнього вчителя : дис. кандидата псих. 
наук : 19.00.01 / Корнієнко Святослав Володимирович. – Київ, 2008. – 172 с.  
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

залишається лекція, в оді якої викладач орієнтує студентів на творче 

оволодіння матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над 

книгою. На лекції викладають лише узагальнені, вузлові питання навчальної 

дисципліни, методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Лабораторні зайняття мають за мету поглибити знання студентів з тем 

змістовного модуля, сприяють опануванню практичних умінь та навичок. 

Вони включають у себе семінарську та лабораторну частину. 

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

меті дослідження нових напрямків розвитку музичного мистецтва, а також 

нових концепцій та нових прийомів, що використовуються у викладанні. 

Наукова робота використовується самостійно під керівництвом викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна 

робота, яка виконується в поза аудиторний час. 

Методи контролю 

За способом організації 

індивідуаль

ний 

груповий фронтальний диференційов

аний 

За способом надходження інформації 

усний письмовий експериментал

ьний 

програмован

ний 

Види контролю: попередній,  поточний, тематичний, заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – уніфікована одиниця виміру  виконано 

студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального 

навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 

Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна цілісна 

частина навчального курсу, сукупність теоретичних та завдань відповідного 

змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного та 



індивідуально-технологічного забезпечення,  необхідним компонентом якого 

є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовий навчальний модуль – це логічно завершена , відносно 

самостійна цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та 

завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою 

навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення,  

необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни 

за семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентом знань та вмінь, семестровий контроль здійснюється в 

університеті в письмовій формі шляхом написання контрольно- 

екзаменаційни робіт. 

Загальна система оцінювання – це система  визначення якості виконаної 

студентом усіх видів аудиторної та самостійно навчальної роботи та рівня 

набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах  результатів цієї 

роботи під час поточного, змістовно-модульного (проміжного) те 

семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в 

балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. 

Здійснюється під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна 

модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за 

певну навчальну діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного 

модуля – виконання та захист теоретичних завдань, тестових та 

розрахункових завдань, лабораторних робіт, виступи на семінарських та 

практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот студента 

протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами 



теоретичного та практичного матеріалу, передбаченого змістовним модулем, 

який завершується обов’язковим написанням змістовної модульної 

рейтингової контрольної роботи (ЗМРКР). 

Організація та проведення змістовного модульно-рейтингового 

контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково проводиться 

з тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним планом 

передбачений залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМРКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор. 

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для оцінювання 

результатів поточного та підсумкового контролю, встановлюються 

відповідно до критеріїв оцінювання теоретичної та практичної підготовки 

студента. Інформацію про розподіл балів та кількість змістовних модулів 

викладач зобов’язаний довести до відома студентів на початку вивчення 

навчальної дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного 

контролю (ЗМРКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання 

контрольних завдань для перевірки фактичного матеріалу відповідних 

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

змістовного модульного контролю (ЗМРКР) вводиться на підставі рішення 

кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. 

Завдання ЗМРКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії 

оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до 

відома студентів перед проведенням ЗМРКР. 

 



                                   Пам’ятка для студентів 

До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються 

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

ЗМРКР проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість письмової 

компоненти становить одну академічну годину. Якщо запланована письмово-

усна форма проведення ЗМРКР, то усну компоненту лектор проводить після 

перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. 

Проведення та перевірку виконаних ЗМРКР організують лектори, залучаючи 

викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

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

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМРКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові. 

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту завдання. 

При виконанні ЗМРКР студент може користуватися лише тим допоміжним 

матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час проведення 

ЗМРКР студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися 

інформацією з іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, 

крім дозволених. Викладач зобов’язаний контролювати самостійність 

виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку 

проведення контрольного заходу. 

При виявленні викладачем порушення студентом встановленого порядку 

проведення ЗМРКР, викладач усуває цього студента від проведення 

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

запис та оцінює ЗМРКР нулем балів без права повторної атестації. 

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

оцінюється нулем балів. 

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

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

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

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



контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то 

штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМРКР доводяться до відома студентів не пізніше 

ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, він 

може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше, 

ніж на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки 

цього завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри 

або визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання. 

У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути 

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

апеляції фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується 

підписами відповідних викладачів. Якщо студент не звернувся з апеляцією у 

встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці 

контрольного завдання, є остаточною. 

ВИДИ ТА РІВНІ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ  

Контрольні заходи, які проводяться в університеті, визначають 

відповідність рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам 

нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечують своєчасне 

коригування навчального процесу. 

Використовуються  такі види контролю: вхідний (нульовий); поточний; 

підсумковий (різновидом якого є семестровий та підсумкова атестація). 

Вхідний (нульовий) контроль – це діагностика рівня знань студента, 

що застосовується як передумова успішної організації вивчення навчальної 

дисципліни. Вибір та проведення цього виду контролю є прерогативою 

кафедри. Вхідний контроль, як правило, проводиться у письмовій формі. 



Викладач, який викладає споріднену навчальну дисципліну, розробляє 

відповідний методичний супровід для проведення вхідного контролю, 

проводить контрольний замір, оцінює виконані результати та доводить до 

відома кафедри. 

Поточний контроль – це контроль, який здійснюється у процесі 

вивчення навчальної дисципліни з метою виявлення ступеня розуміння 

студентом засвоєного навчального матеріалу та вміння застосовувати його у 

практичній роботі. 

Поточний контроль, як правило, здійснюється на семінарських, 

практичних та лабораторних заняттях. За його організацію, методичне 

забезпечення та  ефективність проведення відповідає викладач. 

Одержані результати поточного контролю використовуються 

викладачем для коригування методів і засобів навчання студентів, 

організації їх самостійної роботи та при підсумковому контролі й оцінюванні 

знань студентів. 

Види поточного контролю: усний, письмовий (різновидом є тестовий). 

Форми поточного контролю: фронтальне та індивідуальне 

опитування, проведення термінологічних диктантів, розв’язання письмових 

завдань, практичних ситуацій тощо. 

Семестровий контроль – це вид підсумкового контролю, який виявляє 

рівень засвоєння студентом навчальної дисципліни або її окремої логічної 

завершеної частини з урахуванням результатів поточного контролю. 

Форми семестрового контролю: залік та іспит – визначаються робочим 

навчальним планом фахової підготовки та зазначаються у програмі 

навчальної дисципліни. 

Залік як форма підсумкового контролю проводиться за результатами 

виконаних студентом завдань, визначених програмою навчальної дисципліни 

під час її засвоєння, програмою виробничої практики, курсової роботи, 

проекту тощо. 



Результати складання заліків оцінюються за двобальною національною 

шкалою ("зараховано","незараховано"), 100-бальною шкалою університету та 

ЄКТС й фіксуються у відомості обліку успішності, заліковій книжці 

(індивідуальному навчальному плані студента). Наявність у студента 

залікової книжки (індивідуального плану студента 

 Положення «Про атестацію здобувачів вищої освіти (І-ІІ рівнів) та 

організацію роботи Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича», затвердженого Вченою радою 

університету. 

Самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості засвоєння 

навчального матеріалу з конкретної дисципліни (змістового модуля, теми 

(навчального елементу). З цією метою у програмах навчальних дисциплін та 

навчально-методичних посібниках, методичних розробках передбачаються 

питання для самоконтролю. Більша ефективність самоконтролю 

забезпечується спеціальними програмами самоконтролю та ) при проведенні 

підсумкового контролю обов’язкова. Запис викладача повинен бути чітким і 

однозначним (виправлення не допускаються). 

Іспит як різновид підсумкового контролю навчальних досягнень 

студентів здійснюється на етапі завершення вивчення навчальної 

дисципліни в цілому чи її частини. 

Форми проведення іспиту: усна, письмова (різновид – тестова). Вибір 

форми іспиту пропонується викладачем навчальної дисципліни, схвалюється 

кафедрою та підтримується методичною радою (при необхідності Вченою 

радою) інституту, факультету, про що і зазначається у програмі навчальної 

дисципліни. 

Іспити студент складає в період екзаменаційних сесій за відповідно 

складеним розкладом, який доводиться до відома викладачів та студентів не 

пізніше, як за місяць до початку сесії. 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи магістра, 

здійснюється екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включатися 



представники роботодавців та їх об’єднань, відповідно до самооцінки, які є 

складовими частинами електронних підручників та автоматизованих 

навчальних курсів. 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ                   

СТУДЕНТІВ 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та 

навичок з навчальної дисципліни використовують різні методи і форми 

контролю. 

Методи контролю 

Найпоширенішими методами контролю є: усний контроль, письмовий, 

тестовий, графічний, програмований контроль, практична перевірка, а також 

методи самоконтролю і самооцінки. 

Усний контроль (усне опитування). Це найпоширеніший метод у 

навчальній практиці. Його використання сприяє опануванню логічним 

мисленням, виробленню і розвитку навичок аргументувати, висловлювати 

свої думки грамотно, образно, емоційно, обстоювати власну думку. 

Здійснюють його на семінарських, практичних і лабораторних заняттях, а 

також колоквіумах, лекціях і консультаціях. 

Усне опитування передбачає таку послідовність: формулювання 

запитань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог програми; 

підготовка студентів до відповіді та викладу знань; коригування викладених 

у процесі відповіді знань; аналіз і оцінювання відповіді. 

За рівнем пізнавальної активності запитання для перевірки є: 

репродуктивними (передбачають відтворення 

вивченого); реконструктивними (потребують застосування знань і вмінь у 

дещо змінених умовах); творчими (застосування знань і вмінь у значно 

змінених, нестандартних умовах, перенесення засвоєних принципів 

доведення (способів дій) на виконання складніших завдань). 



За актуальністю запитання для усної перевірки поділяють на основні, 

додаткові й допоміжні. Основні запитання передбачають самостійну 

розгорнуту відповідь 

(наприклад, запитання семінарського заняття), додаткові – уточнення 

того, як студент розуміє певне питання, формулювання, формулу 

тощо, допоміжні – виправлення помилок, неточностей. Усі запитання мають 

бути логічними, чіткими, зрозумілими і посильними, а їх сукупність – 

послідовною і системною. 

Використання усного контролю сприяє тісному контакту між 

викладачем і студентом, дає змогу виявити обсяг і ґрунтовність знань, 

прогалини та неточності в знаннях студентів й одразу ж їх виправити. Однак 

він потребує надто багато часу на перевірку. Крім того, студенти під час 

опитування хвилюються, тому оцінка нерідко буває суб'єктивною. 

Письмовий контроль. Його метою є з'ясування в письмовій формі 

ступеня оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками з 

предмета, визначення їх якості – правильності, точності, усвідомленості, 

вміння застосувати знання на практиці. 

Письмова перевірка здійснюється у формі контрольної роботи, 

написання твору, диктанту тощо. Теми контрольних робіт, завдання, вправи 

мають бути зрозумілими і посильними, відповідати рівню знань студентів і 

водночас вимагати відповідних зусиль, виявляти знання фактичного 

матеріалу.  

 

  



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра початкової освіти 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Спеціальність  013 « Початкова освіта» 

 

Автори: 

К.п.н., доцент Паршук С.М. 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «27» серпня 2018р. 

 

Миколаїв 2018-2019 

 

 



ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС 

Кредит 1. Ситуаційна методика навчання і сучасна система освіти 

Лекція №1 

Тема: Поняття методології. 

Мета:ознайомити з походженням терміна «метод», з структурою 

методології, інноваційними прцесами у методах навчання; ознайомити зі 

змістом основних нормативних документів початкової освіти; розвивати 

пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство; виховувати 

зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно. 

План 

1. Освіта ХХІ століття, її завдання та пріоритети.  

2. Походження терміна «метод». Структура методології.  

3.Характеристика класичної та пост класичної методології викладання. 

Література: 

1. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / Упор. О. Сидоренко, 

В. Чуба. – К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. – 256с. 

2. Державний стандарт початкової загальної освіти. 

 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

 Освіта ХХІ століття, її завдання та пріоритети 

ХХІ століття в усіх сферах життєдіяльності людини і суспільства в 

цілому висуває нові, раніше невідомі завдання. Це ставить перед людиною, а 

отже, і перед освітою – сферою, що готує молоде покоління до життя, – 

небачені раніше невідомі завдання. Зумовлено це переходом людства на 

перетині тисячоріч до нового типу цивілізації. 

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвиваюча, 

культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна 

до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати 

різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для 



творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя 

своєї країни. 

ХХІ ст. – це час переходу до високотехнологічного інформаційного 

суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і 

культури всього населення набувають вирішального значення для 

економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація 

соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, 

перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття 

вимагають глибокого оновлення системи освіти, зумовлюють її 

випереджувальний характер. 

Входження України у світовий освітній простір зумовлює приведення 

вітчизняних освітніх стандартів, зокрема щодо тривалості набуття загальної 

середньої освіти, у відповідності з нормами світового співтовариства (не 

менше 12 років). 

Суспільство стає дедалі більш людиноцентриським. Отже, 

індивідуальний розвиток людини, особистості за таких умов є, з одного боку, 

основним показником прогресу, а з другого – головною передумовою 

подальшого розвитку суспільства. Ось чому найбільш пріоритетними 

сферами в ХХІ столітті стають наука – як сфера, що продукує новізнання, та 

освіта як сфера, що олюднює знання і насамперед забезпечує індивідуальний 

розвиток людини. 

І тільки країна, яка забезпечує пріоритетний розвиток цих сфер, зможе 

претендувати на гідне місце в світовому співтоваристві, бути 

конкурентноспроможною. 

                Походження терміна метод та методологія. 

Стрімкий розвиток сучасного життя висуває перед освітою принципово 

нові питання, оскільки колишня парадигма, що відбивала сутність та інтереси 

індустріального суспільства, поступово замінюється методологією 

інформаційного суспільства. Спрямованість системи освіти на засвоєння 

системи знань, яка була традиційною і виправданою ще декілька десятиліть 



тому, вже не відповідає сучасним потребам особистості та соціальному 

замовленню. Молоде покоління має бути захищеним і мобільним на ринку 

праці, здатним ефективно діяти у нестандартних ситуаціях, робити особистий 

духовно-світоглядний вибір та навчатися впродовж життя. 

Одними з суттєвіших ознак революції в освіті ми вважаємо: 

-перехід від засвоєння інформації до формування якостей, необхідних 

для творчої діяльності та постійного засвоєння нової інформації; 

- утврдження компетентнісного підходу до побудови змісту освіти, за 

якого важливими є результати навчання (що учні знають, уміють та чи 

можуть ефективно використати це на практиці). 

Головним стимулом для розвитку зусиль у галузі компетентнісного 

підходу в освіті стали вимоги бізнесу та підприємництва. Сучасні 

роботодавці в більшості країн зазвичай не мають претензій до рівня 

технічних знань випускників вищих навчальних закладів, проте вони часто 

відзначають як ваду сучасної освіти невпевненість випускників і брак досвіду 

при інтеграції і застосуванні знань у процесі прийняття рішень . 

Отже, життєвий успіх ми розуміємо не тільки як влаштування на ринку 

праці, досягнення особистого матеріального добробуту, а в першу чергу як 

можливість самоактуалізуватися, розкрити та розвинути свої природні 

здібності і задатки, здійснювати творчу діяльність у навчальному процесі та 

поза нього, змінюючи своє життя та життя своєї країни на краще. 

2.Методологія педагогічної науки розуміється як система знань про 

основи й структуру педагогічної теорії, теоретичні підходи до вивчення 

педагогічних явищ і процесів, принципи застосування цих підходів і способи 

одержання знань, які відображають педагогічну дійсність, як система 

діяльності щодо одержання таких знань (Н. Бібік, С. Гончаренко, 

О. Савченко та ін.). Методологічні основи педагогіки – це науковий 

фундамент, що допомагає дослідникові пояснити досліджувані педагогічні 

явища і розкрити закономірності їх функціонування і розвитку.  

Досліджуючи процес професійної підготовки майбутніх учителів 



початкової освіти у вищому закладі освіти, треба обрати для 

цілеспрямованості наукового пошуку певні методологічні підходи, 

розуміючи їх як «сукупність способів, прийомів розгляду чого-небудь, 

впливу на кого-, що-небудь, ставлення до кого-, чого-небудь.Ключовими 

орієнтирами вибору методології є його об’єкт.  

 Методологія педагогічних досліджень була предметом вивчення 

дослідників А. Андрєєва, Л. Бурман , В. Загвязинського, Л. Колток, 

С. Корнієнка, В. Кудіна, В. Лозової, І. Малафіїка, Н. Олехновича, 

С. Перевалова, О. Пєхоти, Г. Селевка, М. Скаткіна, С. Смірнова , М. Соловей, 

Є. Спіцина , Ю. Фокіна, В. Чайки , В. Шахова та ін. На думку вчених, кожне 

дослідження представлене окремими підходами, адже методологія 

педагогічного процесу не може залишатися без змін, а її конкретизація буде 

пов’язана зі стилем модернізації форми. Цілісність дидактичної системи 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи полягає у 

тому, що окремі компоненти не можна аналізувати уособлено від всієї 

системи. Так само будь-який компонент технології навчання як системи має 

досліджуватися у єдності з іншими компонентами. Система (дидактична 

система, технологія навчання, технологія ситуаційного навчання) не має 

пріоритетних компонентів: за умови неякісності або нефункціональності 

будь-якого компонента уся система стає неякісною і нефункціональною. 

Дидактична модель технології навчання, зокрема технології ситуаційного 

навчання, також система – зразок, взірець злагодженої взаємодії компонентів 

організації спеціального навчання майбутніх учителів початкової 

школи.  Принцип структурності, що передбачає необхідність аналізу і опису 

внутрішньої організації, структури системи, тобто визначення її компонентів, 

зв’язків і залежностей між ними. 

Виокремлення структури технології ситуаційного навчання, по-перше, 

дозволяє виявити умови технологізації процесу навчання: наявність тих 

компонентів, які й створюють технологію навчання як таку. По-друге, 



характеристика структури технології ситуаційного навчання сприятиме 

визначенню її сутності, відмінності від інших технологій навчання.  

 Принцип інтегративності, який полягає у тому, що кожний компонент 

системи існує як такий лише умовно, оскільки постійно перебуває у 

безперервному зв’язку з іншими компонентами і без них як елемент цілого 

функціонувати не може.  

У процесі реалізації технології ситуаційного навчання будуть виявлені 

можливості результативної взаємодії з аналогічними системами – іншими 

технологіями навчання, адже дидактична система професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи – це сукупність технологій навчання як 

підсистем.  

 Принцип ієрархічності, який вказує на те, що кожна система в одних 

випадках – підсистема системи вищого порядку, а в інших – кожний 

компонент системи виступає як підсистема. 

Так, технологія ситуаційного навчання є компонентом процесу 

навчання, а процес навчання – складник дидактичної системи, який 

підпорядковується системі професійної освіти майбутніх учителів початкової 

школи. Отже, зміни, які відбуваються у системі вищого порядку (системі 

освіти, дидактичній системі), ієрархічно передаються системам нижчого 

порядку – технології навчання, зокрема – технології ситуаційного навчання. 

 Принцип зовнішньої обумовленості, оскільки кожна система може 

існувати лише у взаємодії із середовищем, в якому вона функціонує, 

виступаючи ведучим активним компонентам такої взаємодії.  

Дослідження будь-якого педагогічного явища може бути цілісним лише 

з урахуванням зовнішніх умов і чинників, що впливають на його розвиток і 

функціонування. Це повністю стосується і технології ситуаційного навчання і 

конкретних умов її реалізації. 



Особливість застосування системного підходу виявляється у тому, що 

він вимагає від дослідника дотримання низки умов: вибір у кожному 

конкретному випадку певного критерію, згідно з яким можна оцінювати 

ефективність застосування технології ситуаційного навчання у професійній 

підготовці майбутніх учителів початкової школи; визначення дидактичних 

умов діяльності викладачів, з яких вибираються найефективніші для 

застосування технології ситуаційного навчання; врахування об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, що сприяють або не сприяють професійному 

становленню майбутнього вчителя початкової школи в умовах застосування 

технології ситуаційного навчання. 

Як відомо, будь-яка система, функціонуючи, самоорганізовується, що 

спонукає до застосування синергетичного підходу (синергетика – «науково-

філософський принцип, що розглядає природу, світ як самоорганізовану 

комплексну систему», що виявляється у наданні переваги самоорганізації та 

саморозвитку [225; 143]. Він передбачає дослідження процесів переходу 

складних систем у впорядкований стан і розкриття зв’язків між елементами 

цієї системи, за умови, що їх сумарна дія в межах системи перевищує за 

ефективністю просту суму функцій дій елементів, узятих окремо. 

О. Мариновська зробила висновок, що синергетичний підхід визначає 

філософію освіти ХХІ ст., насамперед, завдяки фокусуванню уваги на 

динамічних, а не статичних процесах, на відмові від передбачення точних 

майбутніх станів певних явищ. Власне, лише синергетичний підхід дозволяє 

зрозуміти беззаперечну сутність та необхідність будь-яких інноваційних 

процесів у освіті: від їх появи, функціонування, розвитку та руйнування, 

зважаючи на те, що інноваційні елементи можуть бути деструктивними за 

своїм місцем у системі, але креативними за своєю суттю. Отже, 

синергетичний підхід дозволяє звернути увагу на деструктивні елементи 

дидактичної системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи та розпізнати серед них ті, що потрібні для її функціонування в 

оновленому, досконалішому вигляді. Йдеться про виокремлення елементів, 



які становлять проблемні аспекти процесу переходу до технології навчання у 

ВНЗ, і є важливими з точки зору синергетичного підходу.  

Синергетичний підхід фокусує увагу на нестабільності як природному 

стані функціонувальних дидактичних систем професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи, на множинності й невизначеності 

шляхів їх розвитку залежно від різночинних умов, які на них впливають. 

Адже одним із ключових «досягнень синергетики є те, що вона уперше 

розкрила найважливішу роль «хаотичного начала» у розвитку усіх явищ 

світу…», суттєво нові діалектичні принципи взаємодії таких протилежних 

начал, як: … сталість і змінність, передбачуваність і непередбачуваність 

майбутнього…»  

Зауважимо, що всі системи освіти належать до синергетичних систем. 

Головна суперечність їх розвитку – взаємодія двох начал: того, що створює 

нові освітні системи, і протилежного йому – дисипативного 

(«розмивального»), або хаотичного, який руйнує ці системи. Таким чином, з 

точки зору синергетичного підходу, будь-яка освітня система на певному 

історичному етапі відіграє позитивну роль. Проте з часом застаріває і, 

зазвичай, змінюється, причому не у плановому, передбачуваному порядку, а 

дисипативним шляхом: шляхом хаотичних спроб і помилок. Нові елементи, 

започатковані  хаотичним способом, протилежні до попереднього порядку, 

стають позитивними: елементами системи, її якістю або новою цілою 

системою.  

В. Коржуєвим та А. Попковим, досить вдало описано синергізацію 

технологій навчання як методичних систем. Автори характеризують 

історичну синергетику (самоорганізацію) технології навчання: інформаційно-

узагальнювальна → проблемна → задачна → евристична → проектна → 

імітаційна. Точку відліку переходу технології навчання на продуктивний 

рівень дослідники пов’язують з появою проблемного навчання. Центральним 

моментом такого навчання постає проблемна ситуація, а дидактичний засіб – 



переведення проблемної ситуації у проблемне завдання. Як бачимо, усі 

наступні технології навчання так чи так пов’язані із ситуаційними аспектами: 

задачна система → ланцюжок навчальних задач на основі проблемної 

ситуації; евристична, проективна, імітаційна → творча модифікація аналізу 

проблемної ситуації. Те саме можна сказати і про виникнення технології 

ситуаційного навчання. 

Учені виокремлюють три аспекти синергетичного підходу: 

нелінійність (можливість кількох варіантів розвитку певної системи); 

відкритість (обмін інформацією); когерентність (узгодженість взаємодії 

елементів, що проявляється стосовно усієї системи). Саме ці аспекти, на 

думку Л. Величко, притаманні освітній системі: «Вона здатна до 

самоорганізації, резонансно реагує на зовнішні подразники, на її 

функціонування впливає попередній розвиток. Використання синергетичних 

моделей в освіті виявляється відчутно евристичним для цієї галузі, оскільки 

вони дають змогу розкрити механізми «організації порядку», й перетворення 

його в менш організовані форми, конкуренцію чи синхронізацію підсистем, 

синергізм або антагонізм компонентів (чинників).Ці характеристики 

синергетики важливі для розуміння сутності та організації ситуаційного 

навчання як такого, де висхідним моментом є професійна ситуація. З одного 

боку, професійна ситуація – відносно стійкий стан (момент процесу), проте, з 

іншого боку, «цей стан містить у собі певну суперечність, тобто є 

принципово нестаціонарним, тимчасовим і таким, що повинен змінитися. 

Суперечливість ситуації створює могутній потенціал її розвитку, переходу до 

наступних ситуацій». Водночас, професійна ситуація характеризується 

варіативністю з точки зору її перебігу та майбутньої перспективи, оскільки 

вирізняється неоднозначністю подальшого розгортання. Значущість ситуації 

для фахівця характеризує й те, що вона стосується професійних інтересів, а 

тому часто вимагає негайного вирішення, бо її існування може призвести до 

невідновлюваних втрат, та «припускає можливість втручання у неї людини, 

що має на меті зміну стану з небажаного на бажаний». 



А. Філіпович  визначає дві основні властивості ситуації: множинність 

та неоднорідність початкових даних. Також професійна ситуація 

характеризується тим, що завжди представляє собою певну оцінку як аналіз, 

узагальнення безлічі даних, та тим, що ця оцінка – суб’єктивна, тобто 

залежить від засобів та методів узагальнення конкретної людини. 

Педагогічна ситуація сама собою – нелінійне явище, що передбачає 

можливість прийняття кількох варіантів рішень. Вона завжди суб’єктна, бо 

відбувається «перетин» інтересів кількох суб’єктів педагогічного процесу. 

Отже, повністю алгоритмізувати, технологізувати процес прийняття рішення 

з передбаченням чітко встановленої кількості результатів неможливо. Проте, 

можливо застосувати технологію організації таких дій. Оскільки педагогічна 

ситуація як ключове поняття технології ситуаційного навчання у професійній 

підготовці майбутніх учителів початкової школи наділена усіма 

синергетичними характеристиками, то й сама технологія набуває таких 

ознак. Проілюструємо це прикладами. 

1. Нелінійність: наприклад, застосування ситуаційного навчання 

традиційне для економічної освіти, має кілька варіантів реалізації, 

видозмінюючись та адаптуючись у інших галузях: вищої медичної, 

педагогічної, філологічної освіти тощо.  

Певні системи освіти і навчання самодоповнювалися новими 

компонентами, витісняючи або замінюючи попередні та утворюючи нові 

системи. Саме у такий спосіб була створена система ситуаційного навчання.  

Доцільність існування будь-якої системи як результат її самоорганізації 

перевіряється, насамперед, часовим критерієм, що спонукає орієнтуватися на 

історичний підхід.  

Історичні зміни, адаптуючи актуальні нововведення у галузі педагогіки 

до реалій сучасності, невпинно їх «селекціонують». Таким чином, 

залишається певна педагогічна константа, довкола якої утворюються 



самоорганізовані інновації. Ґенеза технології ситуаційного навчання має 

продемонструвати з історичної точки зору значущість педагогічних 

нововведень у сфері професійної педагогічної підготовки. Аналіз процесів 

запровадження елементів технології ситуаційного навчання (під назвою 

«ситуаційна методика навчання») у масовій практиці професійної 

економічної освіти дає змогу виявити ті аспекти, які можуть бути 

адаптованими у практиці професійної педагогічної освіти.  

За допомогою історичного підходу можливо визначення сутності і 

взаємозалежності деяких педагогічних категорій, зокрема таких, як: 

«педагогічна технологія», «технологія навчання», «методика навчання» 

тощо. 

 

Кредит 2. Тема: Сутність ситуаційної методики навчання. 

Лекція №2,3 Тема: Визначення базових понять. Основи ситуаційної 

методики навчання. 

Мета: проаналізувати та засвоїти базові поняття з теми, удосконалювати 

професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість); виховувати 

зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно. 

План 

1. Визначення базових понять. Характеристика базових понять з 

проблеми ситуаційної методики навчання. 

2. Основи ситуаційної методики навчання. 

3.  Види ситуаційних вправ.  

4. Ситуаційні вправи, спрямовані на розвиток навичок прийняття 

рішень. 
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ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005.– 552 с.Українська педагогіка в 

персоналіях: У 2 кн. Кн.1: Навч.посібник / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: 

Либідь, 2005. – 624 с. 

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

Аналіз літератури показує, що сутність ситуаційного навчання полягає у 

тому, що викладачем у навчальному процесі штучно створюються проблемні 

ситуації, запозичені із професійної практики, або студентам надається опис 

таких ситуацій. Майбутні вчителі початкової школи повинні глибоко 

проаналізувати ситуацію (індивідуально, у парах, у групах) та прийняти 

оптимальне рішення відповідно до конкретних умов. Вочевидь, у цьому 

випадку слово «штучно» вживається не в розумінні «нереально», а як те, що 

апробується у процесі аудиторного заняття, а не у професійній діяльності.  

Ефективності СН сприяє те, що за допомогою цієї методики можна 

забезпечити тісний зв’язок теорії з практикою завдяки можливості аналізу та 

розв’язання різноманітних професійних педагогічних проблем практичного 

характеру за короткий час. Окрім того, важливий складник навчання у цьому 

випадку – можливість для кожного студента отримати зворотній зв’язок – 

реакцію інших на свої дії (адже можливі різні варіанти розв’язання ситуації), 

притому, що ризик прийняття рішення залишається за ним; а також 

відрефлексіювати прийняте рішення. Завдання педагога лише допомогти 

студентам тлумачити наслідки прийняття необдуманих педагогічних рішень 

або ж спонукати їх до самостійної рефлексії здійсненої роботи. Надзвичайно 

важливим за такого навчання є готовність (компетентність) самого викладача 

та специфіка взаємодії обох суб’єктів навчання: студента і викладача. 



Методику ситуаційного навчання доцільно тлумачити як 

спеціально організовану систему навчання студентів, за якої 

гарантований рівень прогнозованого результату (певний аспект 

кваліфікаційної підготовки вчителя початкової школи) досягається 

шляхом аналізу і розв’язання ними широкого спектру педагогічних 

ситуацій (ситуаційних завдань), характерних для початкової школи. 

Застосування МСН передбачає, що відповідно до змісту кожної з 

навчальних дисциплін та у цілому завдань професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи (з точки зору міждисциплінарного підходу), за 

певними правилами розробляються моделі конкретних педагогічних 

ситуацій. Це мають бути реальні ситуації з педагогічного життя початкової 

школи, прийняття рішення щодо яких створює умови для оволодіння 

студентом комплексом професійних знань, умінь і ставлень. Викладач при 

цьому виступає в ролі модератора, який формулює питання, фіксує відповіді, 

підтримує дискусію, або ж просто організовує самостійне розв’язання 

студентами педагогічної ситуації. 

Таким чином, з точки зору системного підходу, дидактичною 

одиницею ситуаційної навчання у професійній підготовці майбутніх учителів 

початкової школи є педагогічна ситуація, що поєднує у собі елемент змісту 

навчання і його дидактико-організаційної характеристики. Це цілком 

правомірно для педагогічної ситуації у підготовці майбутніх учителів 

початкової школи, де процес розв’язання ситуації спрямований на 

формування у студентів професійних знань, умінь та навичок. Спробуємо 

визначити всі можливі характеристики цього педагогічного поняття. 

Зауважимо, що правильним, з філологічної точки зору, буде 

формулювання стійких словосполучень: «прийняття рішення щодо 

педагогічної ситуації», «пошук виходу із педагогічної ситуації» та 

«розв’язання ситуаційної (педагогічної) задачі».  



Отже, педагогічна ситуація, яка використовується для навчання 

майбутнього вчителя початкової школи як дидактична одиниця, складає 

основу навчального процесу із застосуванням МСН. 

Поняття «педагогічна ситуація», утворюючись від первинного терміна 

«ситуація», з точки зору системного, синергетичного та історичного підходів, 

має усі ознаки категорії, елементом якої є. Поняття «педагогічна ситуація» 

може вживатися як у конкретному розумінні – обставин, що виникли в 

окремий момент за участі суб’єктів (суб’єкта) педагогічного процесу, так і 

для означення масштабної ситуації – обставин, що виникли у сфері 

педагогіки і пов’язані з цілою школою, областю, державою тощо. 

Безперечно, педагогічною є лише така ситуація, виникнення та перебіг якої 

пов’язано з педагогічним процесом.  

Якщо проаналізувати чинні у різні десятиріччя ХХ та початку ХХІ ст. 

підручники, посібники, методичні рекомендації для викладання і вивчення 

дисциплін психолого-педагогічного циклу, зокрема «Педагогіка», «Основи 

педагогічної майстерності»/«Основи педагогічної творчості», «Методика 

виховної роботи»/«Теорія та методика виховання», то констатуємо, що 

теоретичний аналіз понять «педагогічна ситуація» та «педагогічна задача» 

вперше подається у підручнику «Основи педагогічної майстерності» (за ред. 

І. Зязюна) видання 1989 р. і відтак – пізніше.  У виданнях 2004 р. та 2008 р. 

зазначено, що «педагогічна ситуація» – це «… фрагмент педагогічної 

діяльності, що містить суперечності між досягнутим і бажаним рівнями 

вихованості учнів і колективу». Вона містить у собі окремі взаємопов’язані 

компоненти. 

Таким чином, під педагогічною ситуацією розуміємо сукупність 

суперечливих обставин, які виникають у педагогічному процесі внаслідок 

діяльності та вчинків його суб’єктів, вимагаючи від них прийняття 

обґрунтованого рішення, без якого неможливий подальший розвиток 

педагогічного процесу. 



Педагогічна ситуація пропонується для розв’язання студентами у 

вигляді усного чи письмового опису.  

  Ситуаційна вправа – це опис конкретноï ситуаціï із сформульованою 

проблемою і проблемним запитанням (запитаннями), а студенти повинні 

проаналізувати її, розібратися в суті проблеми, запропонувати можливі 

варіанти розв’язку та обрати найкращий з них. Виокремлюють різні види 

ситуаційних вправ, приміром, «на прийняття рішення» – вид ситуаційних 

вправ, побудований на реальній дилемі, яка розглядається з точки зору 

відповідної особи чи організації, яка повинна ухвалити рішення, що не є 

очевидним. Завдяки цьому студенти мають змогу з’ясувати дилему 

«зсередини», із позиції особи, яка приймає рішення, а не просто критикувати 

чиїсь рішення. Це змінює напрям навчання: не від теорії до практики, а від 

практики до теорії. 

Спираючись на тлумачення поняття вправа («повторне виконання дії з 

метою її засвоєння»; «спеціальне завдання, що виконується для набуття 

певних навичок або закріплення наявних знань»), ситуаційною вправою 

вважаємо завдання, аналогічне виконання якого повторюється кілька разів 

для здобуття майбутніми учителями початкової школи певних умінь та 

навичок. Ситуаційна вправа – різновид ситуаційного завдання, дидактично 

обумовленого за змістом та характером виконання. 

Таким чином, взаємозалежність понять у контексті методики 

ситуаційного навчання (педагогічна ситуація, ситуаційна проблема, 

ситуаційна задача) відносно поняття «ситуаційне завдання» (ситуаційна 

вправа) буде такою: основа (первинна категорія) – педагогічна ситуація, у 

процесі розв’язання якої виокремлюється ситуаційна проблема та 

формулюється ситуаційна задача. Отже, спираючись на результати 

здійсненого аналізу наукових джерел, під ситуаційним завданням розуміємо 

дидактично обумовлений зміст та обсяг навчальної діяльності майбутніх 

учителів початкової школи щодо розв’язання педагогічної ситуації.  



Кредит 3. Тема: Чинники, що виявляють успішність ситуаційної 

методики навчання.  

Лекція №4,5 

Тема: Метод ситуаційного навчання.  

Мета: ознайомити з особливостями визначення проблеми дослідження, 

вибору методів дослідження, розвивати увагу, спостережливість, виховувати 

професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

План 

1. Проблеми використання ситуаційних вправ в Україні.  

2. Стратегічна мета організації – створення нових знань. 

3.Створення кейсів, вибір, аналіз , порівняння, формулювання гіпотези, 

завешення досліджень. 
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початкова школа : навч.-метод. посіб. для викладачів, учителів початкової школи та 
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ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ 

 

Сучасний стан на Україні. Поширення методу ситуаційного навчання в 

Україні відбувається завдяки діяльності громадської організації «Центр 

інновацій та розвитку» (м. Київ), члени якої брали участь у Central and 

Eastern Europe Case Project, де викладали провідні фахівці Гарвардського та 

Вашингтонського університетів. Семінар із ситуаційної методики для 

викладачів київських ВНЗ дав поштовх для проведення у 1998 р. першої 



міжнародної літньої школи для 30-ти молодих викладачів з України, Польщі, 

Білорусі та Азербайджану. Семінари здійснювали провідні фахівці зі Школи 

державного управління Дж. Кеннеді Гарвардського університету. Створений 

Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні у партнерстві з 

Центром інновацій та розвитку з 1999 р. реалізує Програму поширення 

ситуаційної методики навчання (літні інститути та семінари вихідного дня; 

всеукраїнський конкурс із написання ситуаційних вправ; формування 

колекції вітчизняних ситуаційних вправ). Ще у 2001 р. до програми було 

залучено понад 1500 викладачів, з яких понад 150 брали участь у 

Всеукраїнських конкурсах із написання ситуаційних вправ. 

Як бачимо, ґенеза методу кейс-стаді відбувалася за кордоном, а на 

пострадянському просторі він з’явився уже за часів незалежності України. 

Проте, С. Півкін стверджує, що, незважаючи на широке розповсюдження в 

педагогічній практиці в США й інших країнах Європи методу кейсів у 50-і 

роки під назвою «Гарвардського методу», «цим методом користувалися ще в 

античному світі, наприклад Сократ і Арістотель. У колишньому Радянському 

Союзі метод ділових ігор застосовувався в 30-і роки в процесі навчання 

інженерно-економічних кадрів, у військовій і юридичній освіті». Про метод 

конкретних ситуацій науковці, наприклад А. Вербицький, писали досить 

активно ще у 90-х роках,  характеризуючи дидактичні аспекти розробленої 

технології контекстового навчання у технічних ВНЗ.  

Нині, завдяки активному функціонуванню Центру інновацій та 

розвитку, Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 

ситуаційна методика навчання охопила широке коло дослідників та 

викладачів-практиків і є давно не новиною у галузі вищої економічної освіти. 

Однак, саме у цій галузі освіти, а не у вищих навчальних закладах 

педагогічного профілю. Зафіксовані поодинокі дослідження ефективності 

ситуаційної методики у різних галузях вищої освіти: медицини автомобільної 

промисловості у сфері вивчення іноземних мов. Зазначене стимулює 



проведення наукових розвідок щодо адаптації ситуаційного навчання у сфері 

професійної підготовки у вищих навчальних закладах педагогічного 

профілю. 

Метод ситуаційного аналізу використовується також як елемент 

ділової гри (Є. Полат) Саме цей аспект – популярність ігрових методик – 

додає кейсам драматургії дії, що призводить до їх перетворення у різновид 

ситуаційної гри. Така гра є «мініатюрною версією реальності. Ця технологія 

наближена до рольової гри, але істотно відрізняється від неї, бо її метою є не 

представлення поведінки конкретних особистостей, а відтворення певного 

процесу» (О. Пометун) .  

Отож, різноманітність тлумачень поняття «кейс-стаді» (навіть у 

правописі: «кейс-стаді» або «кейс стаді») спонукала нас до порівняльної 

характеристики розуміння науковцями цього терміна, з’ясування понять-

синонімів та ключових елементів сутності вказаного методу на основі аналізу 

наукових джерел означеної проблеми. Аналіз наукових праць показав, що 

науковці ототожнюють поняття «метод кейсів» переважно із методом 

конкретних ситуацій, а також із поняттями: «неігровий імітаційний активний 

метод», «метод аналізу ситуацій», «ситуаційний аналіз», «дискусія», «метод 

використання ситуаційних вправ», «ігровий метод навчання», «ділова гра» 

або «рольова гра». У проаналізованих джерелах кейс-стаді не завжди 

дослівно ототожнюється із поняттям «ситуаційне навчання».  

Домінантою кейс-стаді, як уже зазначалося, є розв’язання 

запропонованої викладачем педагогічної ситуації у письмовому вигляді з 

ґрунтовним викладом обставин її виникнення і інтересів учасників у 

поєднанні з інтерактивними способами розв’язання педагогічної ситуації, що 

максимально наближає навчання майбутніх учителів початкової школи до 

практики. Зазначене перетворює кейс-стаді у особливий спосіб опанування 

навчального матеріалу студентами.  



Низка науковців (Л. Бєсєдіна , О. Пометун, О. Сторубльов, Ю. Сурмін  

та ін.) ототожнює метод кейс-стаді із загальним поняттям «ситуаційний 

метод навчання», характеризуючи останнє як: 

 «метод навчання, застосування якого передбачає осмислення 

студентами, учнями реальної життєвої ситуації. Завданням методу є не 

просто передати знання, а навчити здатності справлятися з 

унікальними та нестандартними ситуаціями, з якими ми маємо справу в 

реальному житті…». Опис такої ситуації одночасно відображає не 

тільки певну практичну проблему, але й робить значущим певний 

комплекс знань, необхідний для засвоєння та її вирішення. Сама ж 

проблема не повинна мати однозначних рішень та є своєрідним 

розгалуженим і неоднозначним оптимумом; 

 метод активного навчання у гносеологічному контексті, «внаслідок 

застосування якого досягається розуміння досліджуваного предмета; 

метод, який містить неоднозначне, ймовірнісне знання, що виявляється 

при аналізі практичної ситуації»; складну систему в методологічному 

контексті, у яку інтегровані інші, простіші методи пізнання, зважаючи 

на те, що це не просте механічне їх включення − повноцінна інтеграція 

; 

 сукупність різновидів активного навчання: вирішення ситуаційних 

задач чи методу аналізу; розбору інцидентів (явищ) чи методу 

інцидентів; розбору конфліктів чи методу конфліктів; «лабіринту дій»; 

послідовних ситуацій тощо. 

Проте Л. Бєсєдіна, О. Сторубльов, водночас, розмежовують поняття 

«аналіз конкретної ситуації» та «кейс-метод», не вказуючи суть самого 

розмежування, зазначаючи: «Характерним для цього методу є те, що 

студенти аналізують складну ситуацію, для вирішення якої немає 

достатнього обсягу інформації». З цього тлумачення випливає, що опис 



ситуації не надає студентам достатньо інформації. Однак кейс-метод якраз і 

передбачає повний обсяг інформації щодо проблеми – кейс. 

Окремі практичні психологи (наприклад, М. Новікова)  замість терміна 

«аналіз конкретної ситуації» уживають термін «аналіз конкретних випадків». 

Ю. Лопатинський, як і переважна більшість викладачів, ототожнює 

ситуаційний метод із інтерактивними методами навчання. Інколи науковці  

замість словосполучення «ситуаційне навчання» вживають термін 

«ситуативне навчання». Або ж розмежовують поняття «кейс-стаді» та 

«ситуаційний аналіз», як це робить Є. Полат, фактично ототожнюючи 

поняття «ситуаційний аналіз» із дискусією. Дослідниця характеризує 

ситуаційний аналіз як один із проблемних методів, що побудований на 

презентації для обговорення проблемної ситуації, обов’язково у вигляді 

тексту. В основі цього методу лежить аналіз ситуації і дискусія, можуть бути 

використані також ділові або рольові ігри.  

Спираючись на власний аналіз дефініцій понятєвого апарату 

досліджуваної проблеми, схиляємося до думки про розмежування понять 

«аналіз конкретної ситуації» і «кейс-метод», оскільки кейс – інформаційний 

пакет, де міститься матеріал, необхідний для розуміння і прийняття рішення 

стосовно багатокомпонентної, складної педагогічної ситуації. Аналіз 

нескладної педагогічної ситуації як основа, наприклад, ситуаційного 

завдання чи вправи, можна здійснити і без кейсу. Отже, у контексті 

технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової 

школи вважаємо доцільним уживання двох паралельних термінів, що 

становлять ключові методи навчання для виконання ситуаційних завдань: 

 метод аналізу конкретної ситуації (надалі – метод АКС) – сукупність 

різноманітних прийомів (способів) розв’язання нескладної (одно-, 

двокомпонентної) педагогічної ситуації, оформленої у ситуаційне 

завдання; 



 метод кейс-стаді, з опорою на традиційне уживання цього терміна за 

кордоном (надалі – метод КС) – спосіб розв’язання складної 

багатокомпонентної педагогічної ситуації з опорою на кейс 

(інформаційний пакет з докладним описом складної ситуації), 

доречний для пошуку правильного рішення щодо ситуації.  

Основу обох указаних методів складає алгоритм розв’язання 

педагогічної ситуації, який видозмінюється у межах окремо взятого методу, 

дидактично обумовленого видом ситуаційного завдання. Звісно, розв’язання 

педагогічної ситуації відбувається аналітичним шляхом. 

Оскільки АКС та КС у контексті застосування СН спрямовані на 

виконання ситуаційного завдання майбутніми учителями початкової школи, 

то дидактична задача викладача – визначити, до якого з компонентів 

ситуаційного завдання (алгоритму розв’язання педагогічної ситуації, способу 

навчально-комунікативної взаємодії під час його виконання) застосувати 

певні форми організації навчальної діяльності студентів на занятті 

(індивідуальну, парну чи групову) та суміжні методи навчання (дискусію, 

диспут, критичний аналіз тощо) . 

Погоджуємося із Ю. Сурміним стосовно того, що багато авторів 

узагалі не задумуючись над тим, що це таке «ситуація», додають без 

термінологічної дискусії до цього слова поняття «конкретна», тоді як 

правильніше буде вживання словосполучення «аналіз ситуації». Дійсно, 

термін «конкретний» – реальний, точний, у словосполученні «аналіз 

конкретної ситуації» – логічно невиправданий, зайвий. Однак пропонуємо 

вживати його саме у зазначеній тріаді для класифікаційного означення 

відповідного методу навчання, вирізняючи його від власне «аналізу ситуації» 

як процесу, що складає основу цих методів навчання.  

Підсумовуючи сказане щодо впровадження ідей ситуаційного навчання у 

практику вищої школи, зазначимо, що автори аналізованих досліджень 

вважають, що:  



1. Методи ситуаційного навчання – потужний і ефективний, проте не 

універсальний інструмент навчання, який має використовуватися не замість, 

а поряд із іншими методами і технологіями. Тобто ситуаційні вправи повинні 

не заміняти, а доповнювати лекції, семінари тощо. 

2. Інтенсивність використання методу КС значною мірою залежить від 

складності навчального предмету. 

3. Технологія із застосуванням ситуаційних завдань та кейсів повинна 

пройти процес адаптації, щоб бути вдало «вмонтована» у навчальний процес. 

З цією метою треба працювати у таких напрямах: 

– розробка кейсів на місцевому матеріалі; 

– обмеження часу роботи кількома академічними годинами (бажано 

двома); 

– пошук ефективних способів оцінювання знань, умінь та навичок 

студентів з урахуванням специфіки організації навчання. 

Отже, застосування методики ситуаційного навчання у підготовці 

майбутніх учителів початкової школи передбачає як колективну, так й 

індивідуальну, парну та групову роботу над ситуаційним завданням, змістом 

якої буде ознайомлення із ситуацією, її аналіз, обговорення, прийняття 

рішення та його презентація. Методи АКС та КС – ключові методи навчання 

у контексті функціонування СН. 

Оскільки СН від початку застосовується як метод кількісного та 

якісного аналізу ситуації, то суперечки та критика на його адресу лунають з 

боку прибічників як експериментального, так і квазіекспериментального 

методів. Представники експериментальних методів наполягають на 

необхідності статистично достовірного збору фактів, адже насправді, 

застосовуючи ТСН, досліднику немає необхідності набирати велику кількість 

досліджуваних випадків: достатньо підібрати один (single-case study) або 

декілька аналогічних випадків (multiple-case study), розглядаючи їх з різних 



точок зору. З цієї причини виконанню багатьох дослідницьких задач СН 

сприяє економічністю та, водночас, достовірністю. Представники 

квазіекспериментальних методів називають СН обмеженою та примітивною, 

оскільки у її основі лежить аналіз лише одного або декількох випадків, 

педагогічних ситуацій, незважаючи на різноаспектний аналіз. З їхнього боку 

метод виглядає як цілісний (holistic) розгляд ситуації. І. Петрова формулює 

«золоте правило кейс-методу», яке полягає у результативності, досяганні 

навчальних цілей з допомогою методу КС: «Кейс – це завжди подарунок, 

який викладач дарує студентам і собі. Проте є небезпека захопитися 

подарунками, перетворити використання кейсів у самоціль». Тому «кейс 

втрачає свою доцільність, якщо відривається від програми, випадає з логіки 

курсу. Якщо студенти просто «погралися» і не зрозуміли, навіщо був 

потрібен кейс, які саме питання вони засвоїли глибше, яких навичок набули, 

то кейс залишиться яскравою іграшкою» . 
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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ  

ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Ключовим компонентом педагогічного діагностування у вищій школі є 

контроль, сутність якого зводиться до виявлення, вимірювання і оцінювання 

знань, умінь та навичок студентів на різних етапах засвоєння змісту 

навчальних дисциплін протягом семестру.  

Контроль включає перевірку знань, умінь і навичок та їх оцінювання. 

Перевірка як складова контролю включає виявлення знань, умінь і навичок 

студентів за допомогою вимірювання протягом семестру на навчальних 

заняттях з урахуванням самостійної роботи студентів. Основною 

педагогічною функцією перевірки є забезпечення постійного зворотного 

зв’язку між науково-педагогічним працівником (НПП) і студентом для 

отримання своєчасної об’єктивної інформації про рівень засвоєння кожним 

студентом і групи в цілому навчального матеріалу, що вивчається, виявлення 

недоліків у навчальній роботі студентів і надання їм необхідної допомоги.  

Основними принципами організації і проведення контрольних 

навчальних заходів зі студентами мають бути: систематичність, 

індивідуальний характер, різноманітність контролю, всебічність, 

об’єктивність, диференційований підхід, гласність, єдність вимог, 

доброзичливість. Виходячи з вищевикладених принципів організації та 

проведення контрольних навчальних заходів, визначають конкретні види 

контролю. 

 

Критеріями оцінювання з курсу «Методика ситуаційного 

навчання у підготовці мубутніх учителів початкової школи»: 

а) при усних відповідях: 

    - повнота розкриття питання; 

    - логіка викладання, культура мови; 

    - впевненість, емоційність та аргументованість; 

    - використання основної та додаткової літератури (навчально-

методичних посібників для вчителя, журналів, газет для вчителя 

початкових класів); 

    - 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 (комп’ютерів, фотоплівок, слайдів, приладів, 

схем тощо); 

   - самостійність опрацювання матеріалу, складання конспекту уроку  

     написання звіту, реферату; 

        - здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

          використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення  

         до певної методико-інформатичної 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. 



ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

1. Тестування  

2. Ведення конспектів  

3. Творчі роботи 

4. Участь у дослідно-експериментальній роботі. 

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

друкування статті у збірнику роботи конференції. 

6. Ведення робочих зошитів  

7. Виконання самостійної роботи 

8. Виконання двох контрольних робіт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Методичні вказівки до контрольних робіт з спец. курсу «Методика 

ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи » 

укладено з метою надання практичної допомоги студентам, що готуються до 

складання заліку або екзамену. Контрольні роботи укладено згідно з робочою 

програмою з урахуванням різних розділів та тем лекційного курсу. 

 Перед тим як виконувати контрольну роботу, студент повинен 

обов`язково прослухати установчі лекції та закріпити теоретичний матеріал 

на практичних заняттях. Після прослуховування установчих лекцій студент 

має право бути допущеним до складання заліку або екзамену. Умовою 

допуску до заліку або екзамену є вчасно представлена контрольна робота з 

дисципліни. 

Контрольна робота розглядається як різновид самостійної роботи 

студентів, що спрямована на формування вмінь самостійно працювати з 

теоретичним матеріалом, аналізувати найважливіші категорії дисципліни, 

встановлювати взаємозв`язок між її головними поняттями. У ході виконання 

контрольної роботи студент має навчитися визначати практичну 

спрямованість та значущість дисципліни, її зв`язок з іншими науками. 

Ознайомившись із тематикою контрольних робіт, студент виконує той 

варіант контрольної роботи, на який вказує викладач.  

 

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ 

1. Уважно прочитати конспект лекцій.  

2. Проаналізувати теоретичний матеріал, що відпрацьовувався на 

практичних заняттях.  

3. Уважно вивчити тематику контрольних робіт, що запропонована. 

4. Підібрати відповідну літературу, у якій відбиваються обрані питання. 

5. Зробити стислий конспект з тих питань, що обрано. 

6. Обміркувати та проаналізувати теоретичні положення. 

7. Конкретно та чітко відповісти на поставлені питання, ілюструючи 

виклад конкретними прикладами.  

8. Вказати практичну значущість питань, що розглядаються.  

9. Вказати літературу, що була використана.  

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Роботу слід писати на аркушах А4. 

2. Чітко відокремлювати питання та розділи роботи.  



3.  Обсяг контрольної роботи не може перевищувати двох аркушів на 

одне питання.  

4.  Обов`язково вказати літературу, що було використано при підготовці 

контрольної роботи. 

5.  Писати слід чітко та розбірливо.  

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

          1.  Актуальність ситуаційної методики навчання для сучасної 

початкової школи. 

2. Характеристика базових понять з методики ситуаційного навчання: 

«ситуація», «аналіз», «ситуаційне навчання». 

Варіант 2 

1. Охарактеризуйте класичну та посткласичну методологію ситуаційного 

навчання. 

2. Педагогічне значення методу ситуаційного навчання . 

Варіант 3 

1. Характеристика базових понять « вправа», «ситуаційна вправа».  

2. Охарактеризуйте основні способи виникнення педагогічних ситуацій. 

Варіант 4 

1. Особливості  та пізнавальні аспекти методу ситуаційного навчання. 

2. Наведіть приклади ситуаційних вправ (2-3 приклади).  

Варіант 5 

1. Висвітлення проблеми інновацій у методиці навчання у нормативних 

документах початкової освіти (Державний стандарт початкової загальної 

освіти, навчальні плани та програми).  

2. Види ситуаційних вправ. 

Варіант 6 

1. Головні чинники,що визначають успішність ситуаційної методики навчання. 

2.  Наведіть приклади  ситуаційних вправ (2-3 приклади).  

Варіант 7 

1. Класифікація ситуацій. 

2. Принципи створення ситуаційних вправ. 

                                                     Варіант 8 

1. Діагностика роблеми і попередній аналіз ситуаційної вправи. 

2. Що повинна містити ситуаційна вправа. 

Варіант 9 

1. Методологічні основи ситуаційної методики навчання. 

2. Охарактеризуйте основні типи педагогічних ситуацій. 

Варіант 10 

1. Напишіть та охарактеризуйте основні етапи аналізу  педагогічної 

ситуації. 2. Основні способи прийняття рішення щодо педагогічної ситуації. 

 



 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
Оцінка «Відмінно/А» – студент повністю відповів на три питання, 

змістовно проаналізував теоретичний матеріал, навів відповідні приклади. 

Виклад матеріалу вирізняється чіткістю та послідовні  

Оцінка «Добре/В» – студент повністю відповів на три питання, 

змістовно проаналізував теоретичний матеріал, але у викладі матеріалу 

мають місце одна неточність або одна помилка. Виклад матеріалу достатньо 

чіткий та послідовний.  

Оцінка «Добре/С» – студент в цілому відповів на три питання, змістовно 

проаналізував теоретичний матеріал, але у викладі матеріалу мають місце 2-3 

неточності або одна помилка. Виклад матеріалу не завжди достатньо чіткий 

та послідовний.  

Оцінка «Задовільно/D» – студент відповів на три питання, аналіз 

послідовний та чіткий, у викладі матеріалу мають місце 3-4 неточності або 2-

3 помилки.  

Оцінка «Задовільно/Е» – студент відповів на два питання, аналіз 

недостатньо послідовний та чіткий, мають місце 4-5 неточностей або 3-4 

помилки.  

Оцінка «Незадовільно/F» – студент відповів на одне питання або на всі 

три поверхово, аналіз матеріалу недостатньо послідовний, мають місце 3-4 

помилки.  

Оцінка «Незадовільно/Fx» – студент відповів на одне питання або на 

всі три поверхово, аналіз матеріалу не проведено, мають місце 4-5 помилок. 
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Практичне заняття №1 

Тема: Поняття методології. 

Мета: навчити виділяти головне в цій темі; розвивати професійні 

здібності для майбутньої професії; створити атмосферу емоційного підйому; 

прищепити професійні якості та виховувати уважність, охайність, осмислене 

ставлення до виконуваної роботи. 

Ключові поняття: методологія, інновації. 

План 

1. Освіта ХХІ століття, її завдання та пріоритети.  

2. Поняття методології. 

3. Нормативні документи початкової освіти.  

4.  Інновації в методиці навчання. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на завдання та 

пріоритети освіти ХХІ століття, розглянути  та проаналізувати нормативні 

документи початкової освіти, з’ясувати роль творчих здібностей у житті 

особистості. 

Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування уваги 

студентів на методологічну основу ситуаційного навчання як одному із 

пріоритетних завдань початкової школи. 

 

АЛГОРИТМ САМОПІДГОТОВКИ 

І. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ №1. ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТАКІ 

ЗАПИТАННЯ: 

1. Назвіть головні завдання освіти ХХІ століття та її пріоритети. 

2. Які основні нормативні документи з початкової освіти ви знаєте? 

3. Як вирішення педагогочних ситуацій  можуть допомогти у 

педагогічній діяльності? 

 



ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: методологія, метод, освітні революції, 

інновації. 

 

ІІІ.  ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ: 

Завдання 1. Дискусія на тему «Якби ви були Міністром освіти України», 

щоб ви змінили в системі освіти (передвиборча компанія Міністра освіти) – 

голосування за Міністра. Поміркуйте над темою дискусії та запропонуйте 

своє бачення розвитку початкової освіти, пропозиції з удосконалення 

системи початкової освіти в Україні. 

Завдання 2. Напишіть педагогічне есе на тему «Роль інновацій  в 

методиці навчання». При написанні есе опрацюйте літературу та 

інформаційні джерела і наведіть реальні приклади інновацій в освіті. 

 

Література: 

1. «Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з 

українською мовою навчання». – К., 2018. 

2. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість: Монографія. –

Харків,Київ:Каравела, 1998. – 150 с. 

3. Волобуєва Т.В. Розвиток творчої компетентності школярів. – Х.: 

Видавнича група „Основа”, 2005. – 112с. 

4. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. – К.: Міленіум, 

2006. – 344 с. 

5. Як допомогти дитині стати творчою особистістю / Упоряд. Л.Шелестова. 

– К.: Ред. загальнопед. газ., 2003. – 112с. 

 

Практичне заняття №2 

Тема: Порівняльна характеристика класичної та посткласичної 

методології  



Мета: ознайомитися зі складовими елементами класичної методології; 

засвоїти основні поняття цієї теми; розвивати інтерес студентів до даної 

теми; формувати відповідальне ставлення, цікавість до предмету. 

Ключові поняття: класична методологія, посткласична методологія, 

готовність, підсилення, інтенсивність, асоціація, послідовність, ефективність, 

можливості. 

План 

1. Характеристика класичної методології викладання. 

2. Характеристика пост класичної методології викладання. 

3.  Роль учасників навчального процесу в різних системах навчання. 

4.  Використання нових методів викладання для вдосконалення 

навчального процесу. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на структуру 

творчості; ознайомитися з поняттями: інноваційність, знання, мислення, 

інтуїція, уява, натхнення, імпровізація, уміння, осяяння: проаналізувати 

значення понять «спадковість» і «талант», «обдарованість» і «євгеніка». 

 Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування уваги 

та вмінні студентів визначати типи творчої особистості за В. І. Андрєєвим: 

теоретик-логік, теоретик-інтуїтивіст, практик (експериментатор), організатор, 

ініціатор. 

 

 

 

Практичне заняття №3 

Тема: Визнання базових понять 

Мета: з’ясувати особливості розвитку здібностей у молодшому 

шкільному віці; розрізняти види творчих здібностей; розвивати цікавість до 



предмету; сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок; навчити оцінювати з 

точки зору творчості, логічно мислити. 

Ключові поняття: функції творчості, здібності, загальні здібності, 

спеціальні здібності. 

План 

1. Базові поняття. 

2. Пізнавальні аспекти методу ситуаційного навчання. 

3. Основи ситуаційної методики  навчання. 

4. Поняття і види ситуаційних вправ. 

 

 

 

Практична робота №4 

Тема: Педагогічне значення методу ситуаційного навчання 

Мета: з’ясувати значення та основи ситуаційного навчання; розвивати 

науковий інтерес до даної теми; удосконалювати професійну увагу, 

зосередженість, активність, стійкість; виховувати зацікавленість дисципліною, 

прагнення отримувати нові знання самостійно. 

Ключові поняття:  молодший шкільний вік, діагностика, досягнення, 

показники. 

План 

1. Основи ситуаційної методики навчання. 

2. Педагогічне значення методу ситуаційного навчання. 

3. Вступ до ситуаційної методики навчання.  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на основи 

ситуаційного навчання; ознайомитися із головними чинниками розвитку 

творчих здібностей молодших школярів. 



 Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування 

уваги студентів на засобах  діагностики рівня розвитку  здібностей молодших 

школярів; детально розглядаються  критерії та показники оцінювання  

досягнень учнів.  

 

 

 

Практичне заняття №5 

Тема: Поняття та види ситуаційних вправ  

Мета: з’ясувати поняття та види ситуаційних вправ; розвивати інтерес до даної 

теми; виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові 

знання самостійно; 

 Ключові поняття:  вправи, кейс. 

План 

1. Ситуаційна вправа. 

2.  Структура методу ситуаційного навчання. 

3. Створення та використання кейсів. 

  

 

 

 

Практичне заняття №6 

Тема: Ситуаційні вправи, спрямовані на розвиток навичок прийняття 

рішень. 

Мета: з’ясувати особливості технології художньо-творчого розвитку 

молодших школярів; розвивати творче мислення; підсилити інтерес до даного 

предмету; виховувати професійні риси, почуття відповідальності.. 

Ключові поняття: художня діяльність, малювання, кольоротерапія, 

арттерапія, пісочна терапія, уява, фантазія. 

План 



1. Рішення у сфері освіти. 

2. Рішення у сфері досліджень. 

3. Ситуаційні моделі. 

 

Практичне заняття №7 

Тема:Метод ситуаційного навчання. 

Мета: засвоїти знання з видів сучасних засобів розвитку творчих 

здібностей дітей; розкрити та засвоїти сутність ключових понять; розвивати 

вміння використовувати сучасні засоби розвитку творчих здібностей дітей; 

формувати прагнення до раціонального виконання трудових дій. 

Ключові поняття: інформаційні технології, комп’ютер, презентація, 

проектор. 

План 

1. Метод ситуаційного навчання у контексті національного менталітету 

2. Прогнозовані особливості української ситуаційної вправи. 

3. Ефективне використання ситуаційних вправ. 

 

 

Завдання 2. Зазначте зміст, засоби  та методику використання 

комп’ютерних технологій на різнх уроках початкової школи. Наведіть 

приклади (фрагменти уроків). 

Завдання 3. Опрацювавши літературу, законспектуйте структуру структуру 

інтелектуально-творчих здібностей молодших школярів. 

 

Література: 

1. http://terloo.in.ua/shkoda-i-korist-kompyutera-dlya-ditini.html 

2. http://adrian.com.ua/kompyuter-u-zhitti-ditini-za-i-proti.html 

3. http://trudolub-

sad.ucoz.ua/load/vikoristannja_ikt_v_osvitnij_dijalnosti/komp_juter_aktivizue_tv

orchist/14-1-0-2031 

http://terloo.in.ua/shkoda-i-korist-kompyutera-dlya-ditini.html
http://adrian.com.ua/kompyuter-u-zhitti-ditini-za-i-proti.html
http://trudolub-sad.ucoz.ua/load/vikoristannja_ikt_v_osvitnij_dijalnosti/komp_juter_aktivizue_tvorchist/14-1-0-2031
http://trudolub-sad.ucoz.ua/load/vikoristannja_ikt_v_osvitnij_dijalnosti/komp_juter_aktivizue_tvorchist/14-1-0-2031
http://trudolub-sad.ucoz.ua/load/vikoristannja_ikt_v_osvitnij_dijalnosti/komp_juter_aktivizue_tvorchist/14-1-0-2031


Практичне заняття №8 

Тема:Визначення проблеми доследжень. 

Мета: визначити  поняття «тренінг»; набути вміння самостійно 

складати та проводити тренінги; розвивати творчі здібності; виховувати 

зацікавленість до  даної теми. 

Ключові поняття: тренінг, вправа, фантазія, уява, мислення, творчість. 

План 

1. Тренінг як вид діяльності з молодшими школярами. 

2. Види тренінгів. 

3. Завдання та зміст тренінгової роботи з дітьми. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на тренінг як 

вид діяльності з молодшими школярами; ознайомитися із видами тренінгів. 

 Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування 

уваги студентів на завданнях та змістовому компоненту тренінгової  роботи з 

дітьми молодшого шкільного віку; детально розглядається  характеристика 

тренінгів для молодших школярів. 

 

Література: 

1. http://journal.osnova.com.ua/download/53-19-37063.pdf 

2. http://poippo.pl.ua/otmz/photo11/1.pdf 

 

Практичне заняття №9 

Тема: Вибір методів дослідження. 

Мета: з’ясувати роль творчої особистості вчителя у розвитку творчих 

здібностей  молодших школярів; розвивати творчі здібності майбутніх вчителів 

початкових класів; виховувати почуття відповідальності за власну педагогічну 

діяльність. 

http://journal.osnova.com.ua/download/53-19-37063.pdf
http://poippo.pl.ua/otmz/photo11/1.pdf


Ключові поняття: особистість вчителя, педагогічна творчість, 

індивідуальний стиль. 

План 

1. Головні критерії педагогічної творчості: створення нового, рішення 

складних завдань, схильність до інноваційної діяльності, ступінь розвитку 

внутрішньої сили людини. 

2. Творчий індивідуальний стиль діяльності педагога.  

3. Професіоналізм педагога як провідник творчості. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на головні 

критерії педагогічної творчості: створення нового, рішення складних завдань, 

схильність до інноваційної діяльності, ступінь розвитку внутрішньої сили 

людини. 

Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування 

уваги студентів на творчому індивідуальному стилі діяльності педагога; 

детально розглядається характеристика різних стилів викладання педагогів. 

При виконанні завдань студенти мають звернути увагу на значення 

рівня професіоналізму педагога як провідника творчості.  

 

Література: 

1. Зязюн І.А.,Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч.посіб. для вчителів, 

аспірантів, студентів середніх та вищих навч.закладів. – К.: 

Українсько,фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с. 

2. Навчально-творча діяльність молодшого школяра: проблема 

підготовки вчителя // Почат. шк. - 2012. - № 12. - С. 1. 

3. Нечипоренко, К. Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів у 

навчально-виховному процесі початкової школи / К. Нечипоренко // 

Почат.шк. - 2012. - № 11. - С. 55-57. 



Практичне заняття №10 

Тема: Вибір кейсів. 

Мета: поглибити свої знання про ситуаційне навчання; виховувати 

повагу до праці вчителів та прагнення до самовдосконалення. 

Ключові поняття: кейс, авторська технологія. 

План 

1. Сутність кейса. 

2. Вибір кейсів. 

3. Збирання інформації. 

4. Аналіз кейсів. 

5. Порівняльний аналіз кейсів. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ САМОПІДГОТОВКИ ДО 

ЗАНЯТТЯ: 

Готуючись до заняття студентам варто звернути увагу на сутність 

кейсів; вибір кейсів. 

Запитання та завдання за цією темою передбачають акцентування уваги 

студентів на  вивченні кейсів. 

  

 

Література: 

1.  Лысенкова С. Н. Жизнь моя – школа, или Право на творчество / С. Н. 

Лысенкова. – М. : Новая шк., 1995. – 240 с.  

2. Лысенкова С. Н. Методом опережающего обучения : кн. для учителя: 

Из опыта работы / С. Н. Лысенкова. – М. : Просвещение, 1988. – 192 с. 

3. Педагогический поиск / сост. И. Н. Баженова. – 3-е изд., с испр. и доп. 

– М. : Педагогика, 1990. – 560 с.  

4.  Шаталов В. Ф. Куда и как исчезли тройки : Из опыта работы школ г. 

Донецка / В. Ф.Шаталов; предисл. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1979. – 

136 с.  
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ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Поняття методології.  

2. Філософсько-методологічні підходи до визначення ситуаційного 

навчання. 

3. Порівняльна характеристика класичної та посткласичної методології . 

4. Базові поняття ситуаційного навчання.  

5. Види ситуаційних вправ. 

6. Вправи, спрямовані на розвиток навичок прийняття рішень. 

7. Класифікація ситуацій. 

8. Визначення проблеми досліджень. 

9. Вибір кейсів.  

10.Вибір методів досліджень. 

11. Порівняльний аналіз кейсів. 

12. Конструювання ситуацій. 

13. Розробка ситуаційних вправ. 

 

 


