
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ПЕДАГОГІКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань:            01 Освіта 

Напрям підготовки: 014    Середня освіта  (Історія*)  

 

 

                                                                                Автор: 

                                                                                Доцент Вдовиченко Р.П. 

                                                                                Посада, прізвище та ініціали 

 

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

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії факультету 

« 27» серпня 2018р. 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради факультету 

« 27» серпня 2018р. 

 

 

 

                                          Миколаїв 2018-2019 



ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

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

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали семінарських, практичних і лабораторних 

занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми 

навчання; 

16. Інші матеріали. 
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                                       ВИТЯГИ З ОКХ 

                                    ВИТЯГИ З ОПП 

Загальнокультурні компетенції дисципліни «Педагогіка» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її 

досягнення 

ОК-1 

вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та 

письмову мову 

ОК-2 

прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та 

майстерності 

ОК-3 

усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності 

ОК-4 

володіти основними методами, способами і засобами 

одержання, зберігання, переробки інформації, мати навички 

роботи з комп’ютером як засобом управління інформацією 

ОК-5 

бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання 

глобального, національного та регіонального в розвитку 

соціальної сфери та управління, культури громадської, 

державної та особистого життя 

 

ОК-6 

бути готовим до ефективного застосування психолого-

педагогічних знань для вирішення завдань суспільного, 

національно-державного і особистісного розвитку, проблем 

соціального благополуччя 

ОК-7 

Професійні компетенції дисципліни «Педагогіка» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

Соціально-технологічні: 
бути готовим до розробки та реалізації соціальних технологій, 

які враховують особливості сучасного поєднання глобального, 

національного і регіонального, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства 

ПК-1 

бути здатним до створення психологічно сприятливого 

середовища в освітніх установах, толерантно ставитися до 

індивідуальних та вікових особливостей дітей, сприяти 

доброзичливій взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу 

 

ПК-2 

бути здатним до інноваційної діяльності в сфері освіти, 

оптимізувати виховний потенціал середовища навчально-

виховного закладу 

ПК-3 

бути здатним до компетентного використання законодавчих 

та інших нормативних актів державного і регіонального рівнів 

ПК-4 

Дослідні: 



бути здатним дослідити особливості поведінки дітей різного 

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

ПК-5 

володіти методиками діагностики пізнавальних психічних 

процесів учнів, досліджувати причини міжособистісних 

конфліктів, пропонувати варіанти вирішення педагогічних 

конфліктів 

ПК-6 

бути готовим представляти результати дослідження у формах 

звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень 

ПК-7 

 

Організаційно-управлінські: 

бути здатним враховувати в процесі здійснення навчально-

виховної діяльності індивідуальні особливості учнів і 

педагогічних працівників, творчий потенціал 

ПК-8 

бути готовим до проведення ділових ігор, культурного 

дозвілля, національних свят, фольклорних дійств 

ПК-9 

Соціально-проектні: 
бути готовим до розробки інноваційних національних 

проектів в рамках заходів державної освітньої політики, участі 

в пілотних проектах, проводити соціальні опитування 

ПК-10 
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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогіка» складена 

Вдовиченко Р.П. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів напряму 014    Середня освіта  (Історія*) . 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес виникнення, становлення і 

розвитку основних педагогічних категорій, педагогічних систем та концепцій, а 

також унікальний досвід освітньої й виховної практики. 

Міждисциплінарні зв’язки: програма змістовно взаємопов'язана з дисципліною 

'‘Методика навчання історії". 

Програма навчальної дисципліни складається з  трьох кредитів: 

        Кредит 1. Загальні засади педагогіки. 

Кредит 2. Теорія навчання. 

Кредит 3. Теорія виховання. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни.  

1.1.Метою вивчення навчальної дисципліни “Педагогіка” є висвітлення 

теоретичних основ педагогіки як науки, сучасних концепцій навчання та 

виховання, формування творчої індивідуальності майбутнього педагога. 

           1.2.Завдання курсу: сформувати в студентів цілісну систему знань з основ 

сучасної педагогічної науки (класичні теорії вітчизняних і зарубіжних учених, 

сучасні концепції навчання та виховання, результати наукових досліджень у 

галузі прикладної педагогіки); розкрити внутрішні закономірності й специфічні 

ознаки, притаманні розвитку вітчизняної системи освіти та виховання; 

забезпечити формування у майбутніх учителів професійних умінь та навичок, 

педагогічного мислення та фахових компетенцій; надати студентам досвід 

здійснення пошукової діяльності з педагогічної проблематики, розвивати творчу 

індивідуальність; сформувати цілісну картину світу, професійний педагогічний 

світогляд. 

           1.3.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями: 

I. Загальнопредметною, що передбачає набуття і розвиток здатності: 

• самостійно здобувати нові знання із різних джерел, працювати з різними 

джерелами інформації; 

• ефективно вирішувати професійні завдання, спираючись на передовий 

педагогічний досвід; 

• аналізувати і творчо осмислювати інформацію, педагогічні ситуаціїї, 

логічно міркувати, творчо мислити; 

• формувати позитивну мотивацію пізнавальної діяльності, активності й 

самостійності у отриманні знань, формуванні професійних компетенцій; 

• дотримуватись у процесі навчання принципу системності, систематичності 

й послідовності; 

• володіти основами сучасних інформаційно-комунікативних технологій; 

• постійно підвищувати рівень особистої культури та фахової майстерності. 

II. Фаховою компетентністю майбутнього вчителя історії, яка передбачає: 

 ознайомлення із понятійним апаратом педагогіки, основними шляхами та 

закономірностями розвитку виховання, школи і педагогічної думки; 



 формування системи знань про світовий історико-педагогічний процес та 

про місце української педагогіки в ньому; 

 вироблення вміння організувати та проводити найпростіші педагогічні 

дослідження, використовуючи методи педагогічних досліджень 

(опитування, спостереження, аналіз незалежних характеристик тощо); 

 формування вміння проектувати процеси навчання та виховання за їх 

основними напрямками на основі ознайомлення з відповідними сучасними 

формами, прийомами, методами і засобами; 

 розкриття кращих здобутків педагогічної мудрості українського й інших 

народів та вироблення уміння застосовувати їх у своїй майбутній 

професійній діяльності; 

 виховання любові до педагогічної професії, формування ідеалу вчителя та 

основ педагогічної майстерності; 

 формування самостійного педагогічного мислення (навчити бачити і 

розуміти закономірності розвитку педагогічних категорій); 

 формування критичного мислення, що буде утримувати майбутнього 

педагога від консерватизму і рутинного ставлення до професії, а також від 

псевдоноваторства в учительській роботі; 

 розширення професійного світогляду, збагачення духовної культури 

майбутніх педагогів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

           ЕСТЗ. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 Кредит № 1. Загальні засади педагогіки. 

Лекція № 1.Тема. Педагогіка в системі наук про людину. Методологія і методи 

психолого-педагогічних досліджень.  

Лекція № 2. Тема. Розвиток, виховання та формування особистості. Зміст освіти в 

національній школі 

  

Кредит № 2. Теорія навчання. 

Лекція № 3.Тема. Предмет і основні категорії дидактики. Закономірності та 

принципи навчання. Методи і засоби, форми  навчання. 

 

Кредит № 3. Теорія виховання. 

Лекція № 4. Тема. Виховання в цілісному педагогічному процесі.  

Лекція № 5.Тема. Закономірності,  принципи,  методи, засоби, прийоми, форми, 

напрями виховання.  

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Барбашова І. А. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Ірина 

Анатоліївна Барбашова. – Бердянськ : Видавництво Ткачук О. В., 2009. – 232 с.  

2. Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Бердянськ : Видавництво Ткачук О. В., 

2009. – 197 с.  



3. Бех І. Д. Виховання особистості : у 3 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003– . – Кн. 1 

: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 2003. – 280 с.  

4. Бех І. Д. Виховання особистості : у 3 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003– . – Кн. 2 

: Науково практичні засади. – 2003. – 341 с. 

5. Бех І. Д. Виховання особистості : у 3 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003– . – Кн. 3 

: Сходження до духовності. – 2006. – 270 с.  

6. Бондар В. І. Дидактика : підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир 

Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.  

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

Галузинсъкий В.М., Євтух М.В. Педагогіка: Теорія та історія. - К., 2005. 

8. Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття». – К. : Райдуга, 

1994. – 45 с.  

9. Енциклопедія освіти / [Бех І. Д., Бібік Н. М., Биков В. Ю. та ін.]; гол. ред. В. Г. 

Кремень. – К : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.  

10. Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради 

України. – 1999. – № 28.  

11. Закон України «Про освіту» // Голос України. – 2017. – 5 вересня.  

12. Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 жовтня.  

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

Прес, 2008. 

14.Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К. : Шкільний 

світ, 2002. – 22 с. 

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

16. Педагогіка в запитаннях і відповідях : навч. посіб. / [Кондрашова Л. П., 

Пермяков О. А., Зеленкова Н. І., Лаврешина Г. Ю.]. – К. : Знання, 2006. – 252 с. 

17. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад // 

Освіта. – 1993. – 3 вересня.  

18. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. – К., 1997. 

19. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло 

Миколайович Фіцула. – К. : Академвидав, 2007. – 560 с.  

Допоміжна література 

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

управлінський аспект. - К., 2008. 

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

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

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

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

5.Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах. – 

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

6.Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. - X., 2002. 

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

8.Мазоха Д. С., Опанасенко Н. І. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 232 с. 

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

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

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



12.Педагогіка. Хрестоматія / Уклад. А. Кузьмінсъкий, В. Л. Омеляненко. - К.: 

Знання-Прес, 2007. 

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

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

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

 Інформаційні ресурси 

1.http://www.mon.gov.ua — електронний ресурс Міністерства освіти та науки 

України, що дає можливість ознайомитися з усією нормативною базою освіти 

України 

2.http://naps.gov.ua - електронний ресурс Національної Академії 

педагогічних наук України дозволить познайомитися  з  

методологічним та науково-методичним забезпеченням розвитку 

вітчизняної освіти, науковим розробленням її законодавчої і нормативної 

бази, створенням концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної та вищої 

школи, здійсненням виховного процесу в освітніх закладах України, інноваційним 

освітянським полем досліджень. 

3.http://moippo.mk.ua - електронний ресурс Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

4.http://www.oЫosvita.mk.ua - електронний ресурс Департамент освіти, науки та 

молоді Миколаївського ОД 

5.http ://metodportal . пеt/nоdе/5 8 3 - методичний портал для вчителів, 

викладачів, що постійно оновлюється методичними проектами, інтернет-

ресурсами, фільмотекою, методичними рекомендаціями, презентаціями. 

6. http://news.1september.ru/upr/1999/upr41.htm  
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

Для студентів денної форми навчання: екзамен (3 семестр). 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

Підготовка та відповіді на практичних заняттях. 

Підготовка і виступи з індивідуальними науково-дослідними завданнями. 

Доповнення на занятті, тестування на занятті. 

Підготовка та захист проектів і презентації. 

Контрольні роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ua/
http://naps.gov.ua/
http://moippo.mk.ua/
http://www.oыosvita.mk.ua/
http://www.oыosvita.mk.ua/
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1. Опис навчальної дисципліни 

 



Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

  

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

01 Освіта 

Нормативна 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: наукова 

стаття 

                                          

Напрям підготовки:  

014    Середня освіта  

(Історія*)  

 

Рік підготовки: 

2018-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  1,7 

самостійної роботи 

студента – 3,3 

Ступінь бакалавра 

 10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Лабораторні 

 0 год. 

Самостійна робота 

60 год. 

            

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: висвітлення теоретичних основ педагогіки як науки, сучасних 

концепцій навчання та виховання, формування творчої індивідуальності 

майбутнього педагога. 



Завдання курсу: 

• сформувати в студентів цілісну систему знань з основ сучасної 

педагогічної науки (класичні теорії вітчизняних і зарубіжних учених, сучасні 

концепції навчання та виховання, результати наукових досліджень у галузі 

прикладної педагогіки, вікової і педагогічної психології); 

• розкрити внутрішні закономірності й специфічні ознаки, притаманні 

розвитку вітчизняної системи освіти та виховання;  

• забезпечити формування у майбутніх учителів професійних умінь та 

навичок, педагогічного мислення та фахових компетенцій; 

• надати студентам досвід здійснення пошукової діяльності з 

педагогічної проблематики, розвивати творчу індивідуальність майбутнього 

педагога;  

• сформувати цілісну картину світу, професійний педагогічний 

світогляд. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

 

І. Загальнопредметні:  

• самостійно здобувати нові знання із різних джерел, працювати з різними 

джерелами інформації; 

• ефективно вирішувати професійні завдання, спираючись на передовий 

педагогічний досвід; 

• аналізувати і творчо осмислювати інформацію, педагогічні ситуації, 

логічно міркувати, творчо мислити; 

• формувати позитивну мотивацію пізнавальної діяльності, активності й 

самостійності в отриманні знань, формуванні професійних компетенцій; 

• дотримуватись у процесі навчання принципу системності, систематичності 

й послідовності; 

• володіти основами сучасних інформаційно-комунікативних технологій; 

• постійно підвищувати рівень особистої культури та фахової майстерності. 

ІІ.  Фахові: 

• ознайомлення студентів із понятійним апаратом педагогіки, основними 

шляхами та закономірностями розвитку виховання, школи і педагогічної 

думки; 

• формування системи знань про світовий історико - педагогічний процес та 

про місце української педагогіки в ньому; 

• вироблення вміння організувати та проводити найпростіші 

педагогічні дослідження, використовуючи методи педагогічних досліджень 

(опитування, спостереження, аналіз незалежних характеристик тощо);  

• формування вміння проектувати процеси навчання та виховання за їх 

основними напрямками на основі ознайомлення з відповідними сучасними 

формами, прийомами, методами і засобами;  

• розкриття кращих здобутків педагогічної мудрості українського й 

інших народів та вироблення уміння застосовувати їх у своїй майбутній 



професійній діяльності; 

• виховання любові до педагогічної професії, формування ідеалу 

вчителя та основ педагогічної майстерності; 

• формування самостійного педагогічного мислення (навчити бачити і 

розуміти закономірності розвитку педагогічних категорій); 

• формування критичного мислення, що буде утримувати майбутнього 

педагога від консерватизму і рутинного ставлення до професії, а також від 

псевдоноваторства в учительській роботі; 

• розширення професійного світогляду, збагачення духовної культури 

майбутніх педагогів. 

1. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит № 1. Загальні засади педагогіки. 

Лекція № 1. Педагогіка в системі наук про людину. Методологія і методи 

психолого-педагогічних досліджень.  
Педагогіка. Народна педагогіка. Педагогіка народознавства. Родинна педагогіка. 

Педагогічна деонтологія. Педагогіка народного календаря. Козацька педагогіка. Духовна 

педагогіка. Світська педагогіка. Джерела педагогіки. Предмет педагогіки. 

Методологія науки як  вчення про принципи, форми і методи наукового пізнання. Рівні 

методології педагогіки: філософський, загальнонауковий, конкретно-науковий. 

Наукове дослідження. Фундаментальні та прикладні дослідження в педагогіці. Критерії 

ефективності науково-педагогічного дослідження. Основні елементи психолого-педагогічного 

дослідження, його змістовий алгоритм 

Методи психолого-педагогічного дослідження.  Метод педагогічного спостереження. 

Метод бесіди. Метод анкетування. Метод психолого-педагогічного експерименту. Метод 

вивчення шкільної документації та учнівських робіт. Метод рейтингу. Метод узагальнення 

незалежних характеристик. Метод психолого-педагогічного. Метод соціометрії. Метод аналізу 

результатів діяльності учня. Метод реєстрування. Метод ранжування. Метод моделювання. 

Теоретичні методи, практичні, математичні. 

 

Лекція № 2. Педагогічний процес як система і цілісне явище 
Педагогічний процес. Сучасна педагогічна теорія. Основні ознаки системи: а) наявність 

компонентів, які можна розглядати у відносній ізольованості, поза зв'язками з іншими 

процесами і явищами; б) наявність внутрішньої структури зв'язків між цими компонентами, а 

також їхніми підсистемами; в) наявність певного рівня цілісності, ознакою якої є те, що 

система завдяки взаємодії компонентів одержує інтегральний результат; г) наявність у 

структурі системоутворюючих зв'язків, які об'єднують компоненти, як блоки, частини в єдину 

систему; д) взаємозв'язок з іншими системами. 

Педагогічний процес характеризують: ціль, завдання, зміст, методи, форми взаємодії педагогів 

і вихованців, досягнуті при цьому результати – цільовий компонент, змістовий, діяльнісний, 

результативний. 

Закономірності педагогічного процесу: закономірність зумовленості педагогічного 

процесу потребами суспільства й особистості; закономірність розвитку особистості в 

педагогічному процесі; закономірність управління педагогічними процесом; закономірність 

стимулювання; закономірність єдності чуттєвого, логічного і практики в педагогічному 

процесі; закономірність єдності зовнішньої (педагогічної) і внутрішньої (пізнавальної) 

діяльності; закономірність єдності завдання, змісту, організаційних форм, методів і 

результатів виховання; закономірність динаміки педагогічного процесу; закономірність 

інтегрального (нерозривно зв'язаного, суцільного, єдиного) результату педагогічного процесу.  

 

 



Кредит № 2. Теорія навчання. 

Лекція № 3. Предмет і основні категорії дидактики. Закономірності та 

принципи навчання. Методи і засоби, форми навчання. 
Дидактика. Історія дидактичних вчень.  Зв'язок дидактики з іншими науками 

Категорії дидактики. Навчання. Освіта. Викладання. Учіння.  Знання. Уміння. Навички. 

Закономірності навчання. Обумовленість навчання суспільними потребами. Залежність 

навчання від умов, в яких воно відбувається. Взаємозалежність процесів навчання, освіти, 

виховання, розвитку особистості. Взаємозв'язок навчальних і реальних пізнавальних 

можливостей учня. Єдність процесів викладання і навчання. Взаємозалежність завдань, змісту, 

методів і форм навчання в навчальному процесі.  

Принципи навчання. Принцип науковості. Принцип систематичності та послідовності. Принцип 

доступності, дохідливості викладання. Принцип зв'язку навчання з життям. Принцип свідомості 

й активності учнів. Принцип наочності. Принцип міцності знань, умінь і навичок. Принцип 

індивідуального підходу до учнів. Принцип емоційності навчання. Принцип демократизації. 

Принцип виховання здорової дитини. Принцип диференціації навчального процесу. Принцип 

оптимізації навчально-виховного процесу. Принцип нетрадиційності системи навчання.  

Метод навчання. Загальні та спеціальні методи навчання.  

Словесні методи навчання. Бесіда. Пояснення. Розповідь. Лекція. Інструктаж. Робота з 

підручником. 

Наочні методи навчання. Метод ілюстрування. Метод демонстрування. 

Практичні методи навчання. Вправи. Лабораторні роботи. Практичні роботи. Графічні 

роботи. Дослідні роботи  

Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності. Методи 

формування пізнавальних інтересів учнів. Метод стимулювання обов'язку і відповідальності в 

навчанні.  

 Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. 

Метод усного опитування. Письмовий контроль. Графічна контрольна перевірка. Практична 

контрольна перевірка. Тестові методи перевірки знань. Програмований контроль. Іспити 

(екзамени)  

Загальні вимоги щодо оптимального поєднання методів навчання. 

Засоби навчання. Технічні засоби навчання. Екранні засоби. Друковані засоби. Засоби 

слухової наочності. Наочно-слухові (аудіовізуальні) засоби навчання. Комплексне 

використання аудіовізуальних засобів навчання. Комп'ютер та інформаційні технології в 

навчальному процесі.  

Форма організації.   Індивідуальне навчання.   Індивідуально-групова форма навчання.   

Класно-урочна форма навчання.   Комплексний метод навчання.  

 

 

Кредит № 3. Теорія виховання. 

Лекція № 4. Виховання в цілісному педагогічному процесі.  
Процес виховання. Об’єктивні та суб’єктивні чинники процесу виховання. Етапи процесу 

виховання. Управління процесом виховання.  

Проблема особистості. Індивід. Особистість. Індивідуальність. Самовиховання: суть, 

умови, етапи, прийоми.  

Перевиховання як виховний процес, спрямований на подолання негативних рис 

особистості, що сформувалися під впливом несприятливих умов виховання. Виправлення. 

Важковиховувані діти. Підлітки-правопорушники.  

Інтеріоризація — процес перетворення зовнішніх, реальних дій з предметами на 

внутрішні, ідеальні. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання. 

Удосконалення виховного процесу: організація виховних центрів;  органічне поєднання 

завдань;  створення морально-психологічного клімату поваги до знань; підбір раціонального 

змісту виховання відповідно до його мети і рівня вихованості колективу й окремих дітей; 

розумне співвідношення між інформаційними методами впливу на вихованців і залученням їх 

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



 

профілактиці негативних явищ; використання різноманітних форм і методів виховного впливу, 

що відповідають віку;  підвищення емоційності виховних заходів; створення умов для розвитку 

самостійності та ініціативи; подолання авторитарного стилю у ставленні педагогів. 

 

Лекція № 5. Закономірності,  принципи,  методи, засоби, прийоми, форми, 

напрями  виховання.  
Закономірності виховання: виховання органічно пов'язане із суспільними потребами й 

умовами виховання; людина виховується під впливом найрізноманітніших чинників; 

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

визначальними у вихованні є діяльність та спілкування; ефективність виховного процесу 

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

коли учні займаються самовихованням. 

Принципи виховання.  Цілеспрямованість виховання. Зв'язок виховання з життям. 

Єдність свідомості та поведінки у вихованні. Виховання в праці. Комплексний підхід у 

вихованні. Виховання особистості в колективі. Поєднання педагогічного керівництва з 

ініціативою та самодіяльністю учнів. Поєднання поваги до особистості вихованця з розумною 

вимогливістю до нього. Індивідуальний підхід до учнів у вихованні. Принцип системності, 

послідовності й наступності у вихованні. Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї і 

громадськості. Концепція національного виховання. 

Поняття про методи виховання. Класифікація методів виховання як їх групування за 

певними ознаками. Методи впливу на почуття і волю учнів з метою формування у них поглядів і 

переконань. Методи виховання, які передбачають організацію діяльності  і формування досвіду 

суспільної поведінки. Методи виконують регулювання, коригування і стимулювання поведінки і 

діяльності вихованців. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів 

виховання. Виховні прийоми та засоби виховного впливу. 

Зміст виховання. Розумове виховання. Моральне виховання. Трудове виховання. 

Естетичне виховання. Фізичне виховання. 

 

  

 

4.Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього  У тому числі 

л п лаб інд ср 

Кредит № 1.  Загальні засади педагогіки 

Тема 1. Педагогіка в системі наук 

про людину. Методологія і методи 

психолого-педагогічних 

досліджень.  

18 2 2   14 

Тема 2. Педагогічний процес як 

система і цілісне явище 

18 2 4   12 

Кредит № 2. Теорія навчання 

Тема 3. Предмет і основні 

категорії дидактики. 

Закономірності та принципи 

навчання. Методи і засоби , 

форми навчання 

18 2 8   8 

Кредит № 3. Теорія виховання 

Тема 4.  Виховання в цілісному 

педагогічному процесі.  

18 2 2   14 



Тема 5.  Закономірності,  принципи,  

методи, засоби, прийоми, форми, 

напрями  виховання.  

18 2 4   12 

Усього годин 90 10 20   60 

 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

1 Предмет педагогіки, завдання навчального курсу 2 

2 Виховання, розвиток і формування особистості. Особа учня: 

підліток, старшокласник 

2 

3 Сис Система освіти в Україні.  Управління і керівництво 

школи. Процес навчання. Його структура, методологія 

2 

4 Кот  Предмет і основні категорії дидактики. Закономірності та 

принципи навчання. 

2 

5 Поняття про методи, прийоми та засоби навчання 2 

6 Вибрані проблеми дидактики 2 

7 Суть процесу виховання 2 

8 Основні закономірності і принципи, методи виховання 2 

9 Загальні методи виховання 2 

10 Характеристика основних напрямів змісту виховання. 

Організаційні форми виховної роботи 

2 

 Усього  20 год. 

 

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Педагогіка в системі наук про людину. Методологія і методи 

психолого-педагогічних досліджень  

8 

2  Основи школознавства. Педагогічний процес як система і 

цілісне явище 

6 

 3. Предмет і основні категорії дидактики. Закономірності та 

принципи навчання.  

8 

4. Методи і засоби навчання.  8 

5. Організаційні форми навчання.  8 

6. Виховання в цілісному педагогічному процесі.  8 

7. Закономірності,  принципи,  методи, засоби, прийоми 

виховання.  

6 

8. Напрями виховної роботи, основні форми проведення.  8 

 Разом 60 

 

 



ѕ 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання буде виконуватися кожним студентом 

окремо, постійно впродовж вивчення дисципліни у час , відведений на 

самостійну роботу. 

Портфоліо - постійна фіксація студентом своїх професійно-педагогічних 

компетенцій під час вивчення дисципліни. «Портфель» містить зразки 

самостійно виконаних ним робіт - вправи, завдання, зразки планів, тексти 

рефератів, творчих робіт, доповідей, тощо. 

Відповідно портфель може слугувати засобом контролю самоосвітньої 

компетентності  студента як складника його професійного розвитку. 

 

10. Методи навчання 

 

1) За джерелом інформації: 

 • Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint - 

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: вправи.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 

 4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 

проектів.  

5). Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 

пізнавальної діяльності. 

 

11. Методи контролю 

 

• Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, залік, захист пошуково-дослідницької теми.  

•   Методи письмового контролю: письмове тестування, підсумкова письмове 

тестування, звіт, реферат, контрольна робота, конспект першоджерела, конспект 

лекції.  

•   Комп’ютерного контролю: тестове опитування, презентація наукової теми. 

• Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Самостійна робота Контроль

на робота 

іспит Накопичу 

вальні бали 

КР.1 

 

КР. 2    КР.3 

 

2-20=40 

 

120 

 

300 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 3 Т 4 Т5 Т6 Т 8 



12 

20 20 20 10 10    20 20 20 

Критеріями оцінки є: 

• 

при усних відповідях: при виконанні пись.мових 

завдань: повнота розкриття питання, 

науковість; 
 повнота розкриття питання,  

науковість; 

• логіка викладання, культура мови;  використання іншомовної 

• емоційність та переконаність; літератури та інтернет-джерел; 

• використання основної та  цілісність, системність, логічна 
 додаткової літератури, іншомовної послідовність, вміння формулювати 

 літератури та інтернет-джерел; висновки; 

• аналітичні міркування, вміння  культура оформлення письмової 

 робити порівняння, висновки. роботи. 

На семінарському занятті оцінюються: 

1. усні відповіді студентів; 

2. участь в обговоренні дискусійних питань, аргументація; 

3. активність у ділових, рольових іграх та їх обговоренні; 

4. аналіз ситуаційних завдань та вміння доведення власної думки; 

5. презентації фрагментів лекцій, практичних занять; 

6. підібрана інформація щодо прикладів із вітчизняної та зарубіжної 

педагогічної практики, використання іншомовної літератури та 

інтернет-джерел; 

7. реферативні виступи, усні повідомлення, публічні доповіді з 

презентаціями тощо. 

За кожним елементом кредиту, передбаченого робочою програмою, 

обов'язкова певна форма поточного оцінювання знань. 

Такими формами можуть бути: 

 усне опитування; 

 тестування знань з певного розділу (теми) або з певних окремих питань 

лекційного курсу; 

 виступи на семінарських заняттях (з рефератом, в дискусії);  

 перевірка і захист індивідуальних навчально-дослідних завдань тощо. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 
B 80-89 

4 (добре) 4/добре/ зараховано 
C 65-79 
D 55-64 3 (задовільно) 

  
3/задов./ зараховано 

  E 50-54 
FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 



1.Структурно-логічні схеми. 

2.Програми з «Педагогіки» для студентів  ВНЗ. 

3.Навчально-методичний комплекс. 

4.Підручники, посібники з педагогіки, психології,  опорні конспекти лекцій;  

5. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів;  

6. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 

друкованих завдань для підсумкового контролю).  

 

 14. Рекомендована література 

Базова 

1. Барбашова І. А. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Ірина 

Анатоліївна Барбашова. – Бердянськ : Видавництво Ткачук О. В., 2009. – 232 с.  

2. Барбашова І. А. Загальні основи педагогіки : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. 

закл.] / Ірина Анатоліївна Барбашова. – Бердянськ : Видавництво Ткачук О. В., 

2009. – 197 с.  

3. Бех І. Д. Виховання особистості : у 3 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003– . – Кн. 1 

: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – 2003. – 280 с.  

4. Бех І. Д. Виховання особистості : у 3 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003– . – Кн. 2 

: Науково практичні засади. – 2003. – 341 с. 

5. Бех І. Д. Виховання особистості : у 3 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003– . – Кн. 3 

: Сходження до духовності. – 2006. – 270 с.  

6. Бондар В. І. Дидактика : підруч. [для студ. вищ. пед. навч. закл.] / Володимир 

Іванович Бондар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.  

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

Галузинсъкий В.М., Євтух М.В. Педагогіка: Теорія та історія. - К., 2005. 

8. Енциклопедія освіти / [Бех І. Д., Бібік Н. М., Биков В. Ю. та ін.]; гол. ред. В. Г. 

Кремень. – К : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.  

9. Закон України «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради 

України. – 1999. – № 28.  

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

Прес, 2008. 

11.Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. – К. : Шкільний 

світ, 2002. – 22 с. 

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

13. Педагогіка в запитаннях і відповідях : навч. посіб. / [Кондрашова Л. П., 

Пермяков О. А., Зеленкова Н. І., Лаврешина Г. Ю.]. – К. : Знання, 2006. – 252 с. 

14. Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад // 

Освіта. – 1993. – 3 вересня.  

15. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. – К., 1997. 

16. Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло 

Миколайович Фіцула. – К. : Академвидав, 2007. – 560 с.  

Допоміжна література 

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

управлінський аспект. - К., 2008. 

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

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



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

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

5.Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах. – 

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

6.Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. - X., 2002. 

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

8.Мазоха Д. С., Опанасенко Н. І. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 232 с. 

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

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

11.Педагогіка. Хрестоматія / Уклад. А. Кузьмінсъкий, В. Л. Омеляненко. - К.: 

Знання-Прес, 2007. 

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

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

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

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

15. Інформаційні ресурси 

1.http://www.mon.gov.ua — електронний ресурс Міністерства освіти та науки 

України, що дає можливість ознайомитися з усією нормативною базою освіти 

України 

2.http://naps.gov.ua - електронний ресурс Національної Академії 

педагогічних наук України дозволить познайомитися  з  

методологічним та науково-методичним забезпеченням розвитку 

вітчизняної освіти, науковим розробленням її законодавчої і нормативної 

бази, створенням концепцій розвитку загальноосвітньої, професійної та вищої 

школи, здійсненням виховного процесу в освітніх закладах України, інноваційним 

освітянським полем досліджень. 

3.http://moippo.mk.ua - електронний ресурс Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

4.http://www.oЫosvita.mk.ua - електронний ресурс Департамент освіти, науки та 

молоді Миколаївського ОД 

5.http ://metodportal . пеt/nоdе/5 8 3 - методичний портал для вчителів, 

викладачів, що постійно оновлюється методичними проектами, інтернет-

ресурсами, фільмотекою, методичними рекомендаціями, презентаціями. 

6. http://news.1september.ru/upr/1999/upr41.htm  
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ  

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи контролю – це способи діяльності викладача і студентів, в ході яких 

виявляються засвоєння учбового матеріалу та оволодіння студентами знаннями, 

вміннями та навичками. 

З метою здійснення діагностики навчальних досягнень студентів при 

вивченні дисципліни «Педагогіка» застосовуються наступні методами: усне 

опитування, письмова та практична перевірка, стандартизований контроль, 

тестовіий контроль. 

Загальне значення цих методів полягає в тому, щоб найефективніше 

забезпечити своєчасний і всебічний зворотний зв’язок між студентами і 

викладачем, на підставі якого встановлюється, як студенти сприймають та 

засвоюють матеріал. 

Перелічені методи застосовуються у всіх видах контролю. Комплексне їх 

застосування дає можливість регулярно та об’єктивно виявляти динаміку 

формування системи знань та умінь студентів. 

1. Усне опитування 
Усне опитування – застосовується на кожному практичному занятті з 

дисципліни. При усному контролі встановлюється безпосередній контакт між 

викладачем та студентом, в процесі якого викладач отримує широкі можливості 

для вивчення індивідуальних особливостей засвоєння студентами матеріалу. 

При усному опитуванні необхідна значна попередня робота викладача, а 

саме: ретельний відбір зміст, всебічного осмислення питань, задач та прикладів, 

які будуть запропоновані, шляхів активації діяльності усіх студентів групи в 

процесі перевірки, створення на занятті ділової та доброзичливої обстановки. 

Усне опитування на занятті проводиться як фронтальне, так індивідуальне 

та комбіноване. 

Фронтальне опитування проводиться у формі бесіди викладача з групою. 

Воно органічно поєднується з повторенням пройденого, є засобом для 

закріплення знань та умінь. При його організації до активної розумової роботи 

можна залучити усіх студентів групи. Питання ставляться у короткій формі, є 

лаконічними, логічно пов’язаними між собою, подані в такій послідовності, що 

відповіді студентів у сукупності розкривають зміст розділу, теми. Фронтальне 

опитування дає можливість перевірити виконання студентами домашнього 

завдання, вияснити готовність групи до вивчення нового матеріалу, визначити 

сформованість основних понять, засвоєння нового матеріалу, який було розібрано 

на занятті. 

Питання мають переважно пошуковий характер, що спонукає студентів до 

самостійної розумової діяльності: на встановлення послідовності дій, процесу, 

способу («Що буде, якщо…», «Як зміниться…»); на порівняння («В чому 

різниця…»); на виявлення основних характерних рис, ознак чи якостей предметів, 

явищ («Вкажіть властивості…», «В яких випадках…», «Які необхідні умови…»). 

Індивідуальне опитування припускає змістовні, зв’язні відповіді студентів 

на питання, яке відноситься до матеріалу, що вивчається, тому служить 

навчальним засобом розвитку мови, пам’яті, мислення студентів. Щоб виконати 



таку перевірку більш глибоко, перед студентами ставлять запитання, які 

потребують розгорнутої відповіді. 

Запитання для індивідуального опитування є чіткими, зрозумілими, 

конкретними, мають прикладний характер, охоплюють основний, раніше 

пройдений матеріал програми. Їх зміст стимулює студентів логічно мислити, 

порівнювати, аналізувати, доводити, підбирати переконливі приклади, робити 

огрунтовані висновки і цим сприяє об’єктивному виявленню знань студентів. 

Питання зазвичай задають усій групі і після незначної паузи, необхідної для того, 

щоб студенти зрозуміли його і підготувалися до відповіді, викликають для 

відповіді конкретного студента. 

Для того, щоб група слухала відповідь свого товариша, використовуються 

різні прийоми. Наприклад, студентам пропонується скласти план відповіді, 

оцінити (проаналізувати) відповідь. Проводиться й рецензування відповіді 

товариша. Студентам пропонується наступний план рецензії: визначити повноту 

відповіді, її правильність, недоліки, послідовність (логіку) викладення. Студенти 

можуть запропонувати свій план відповіді. Для підготовки рецензії студентам 

рекомендується записувати свої зауваження по ходу відповіді. Такий прийом дає 

можливість оцінити роботу не тільки тих студентів, які рецензували відповідь 

виступаючого та тих, хто брав участь у обговоренні, а й усіх студентів групи.  

Для організації колективної роботи групи під час індивідуального 

опитування можна дати і таке завдання, як наведення прикладів по тому чи 

іншому положенню відповіді. 

Таким чином, щоб викликати при перевірці пізнавальну активність 

студентів усієї групи, доцільно поєднувати індивідуальне та фронтальне 

опитування. 

Важливе значення має уміння викладача керувати опитуванням. Воно 

полягає в умінні слухати студента, спостерігати за процесом його діяльності, 

корегувати цю діяльність. Викладач не повинен квапити або без особливої 

необхідності переривати студента. Це допускається лише у тих випадках, коли 

студент робить грубі помилки, або відповідає не по суті. В необхідних випадках 

доцільно підштовхувальними відповідями допомагати студенту, не розкриваючи 

йому правильної відповіді. 

Тривалість усного опитування залежить від навчальної дисципліни, виду 

занять, індивідуальних особливостей студентів. В процесі усного опитування 

викладачу необхідно спонукати студентів використовувати при відповіді схеми, 

моделі, матеріали та обладняння певних технологій. Для поглиблення та 

розширення знань студентів можна дати індивідуальні завдання дослідницького 

характеру. 

Заключна частина усного опитування – детальний аналіз відповідей 

студентів. Викладач відмічає позитивні сторони, вказує на недоліки відповідей, 

робить висновки про те, як вивчений навчальний матеріал. При оцінці відповіді 

враховують її правильність та повноту, логічність викладення матеріалу, культуру 

мови, вміння поєднувати теоретичні положення з практикою, у тому числі і з 

майбутньою професійною діяльністю. 

Усне опитування як метод контролю знань, умінь та навичок вимагає 

значних затрат часу, крім того, по одному і тому ж питанню не можна перевірити 

усіх студентів. Тому з метою раціонального використання робочого часу доцільно 



проводити комбіноване, ущільнене опитування, поєднуючи усне опитування з 

іншими методами: з письмовим опитуванням по карткам, з самостійною роботою. 

Все це дає можливість при тих же затратах часу контролювати роботи більшої 

кількості студентів. Так, поки одні відповідають біля дошки, інші виконують 

письмову роботу, відповідають на поставлені тестові питання тощо. 

2. Письмове опитування 
Письмова перевірка наряду з усною є важливим методом контролю знань, 

умінь та навичок студентів. Застосування цього методу дає можливість в 

найбільш короткий термін одночасно перевірити засвоєння матеріалу всіма 

студентами групи, визначити напрямки для індивідуальної роботи з кожним. 

Письмова перевірка використовується у всіх видах контролю і здійснюється 

як в аудиторній, так і позааудиторній роботі (виконання домашніх завдань). 

Письмові роботи за змістом і формою в залежності можуть бути самими 

різноманітними: диктанти, твори, відповіді на питання, розв’язок задач та 

прикладів, підготовка різних звітів, схем, опорних конспектів, рефератів. 

За тривалістю, письмові контрольні роботи можуть бути короткочасними 

(7-15 хв), коли перевіряється засвоєння незначного об’єму навчального матеріалу, 

і більш тривалими, але не більше одного академічної години. 

Для забезпечення більшої самостійності у виконанні контрольних робіт 

рекомендується пропонувати групі декілька варіантів завдань. При цьому 

складність контрольних питань і задач для усіх варіантів повинна бути 

однаковою. 

Для перевірки та оцінки контрольних письмових робіт проводиться аналіз 

результатів їх виконання, виявляються типові помилки, їх причини, які викликали 

незадовільні оцінки. 

Слід відмітити особливості таких форм письмової перевірки як самостійна 

робота, диктанти, реферати, самоконтроль та взаємоперевірка. 

Самостійну роботу можна проводити з метою поточного та періодичного 

контролю. При поточній перевірці самостійні роботи невеликі за об’ємом, містять 

завдання в основному по темі навчального заняття. При періодичному контролі 

самостійна робота більша за об’ємом і часом її виконання. Широкого 

застосування набули самостійні роботи з дидактичним матеріалом, які дають 

можливість враховувати індивідуальні особливості кожного студента. 

Диктанти застосовують для поточного контролю. З їх допомогою можна 

підготувати студентів до засвоєння та застосування нового матеріалу, до 

формування умінь та навичок, провести узагальнення вивченого, перевірити 

самостійність виконання домашнього завдання. Для диктантів підбирають 

питання, які не потребують тривалого обміркування, на які можна дуже коротко 

записати відповідь. 

Реферати доцільні для повторення та узагальнення навчального матеріалу. 

Вони не тільки дають можливість систематизувати знання студентів, перевірити 

уміння розкрити тему, але і відіграють особливу роль у формуванні світогляду. В 

процесі підготовки рефератів студент мобілізує і активізує свої знання, набуває 

самостійно нові, необхідні для розкриття теми, співставляє їх з боку зі своїм 

життєвим досвідом, чітко виясняє свою життєву позицію. При перевірці цих робіт 

викладач звертає увагу на відповідність роботи темі, повноту розкриття теми, 

послідовність викладення, самостійність суджень. 



Наряду з аудиторними письмовими роботами використовують і домашні 

контрольні роботи, над якими студенти працюють декілька днів (10-15), оскільки 

за змістом вони охоплюють значний розділ навчальної програми. Виконання їх 

вимагає належної самостійної роботи з книгою та іншими матеріалами. 

3. Стандартизований контроль 
Останнім часом у вищій школі став широко застосовуватись 

стандартизований контроль знань протягом усього періоду вивчення навчальних 

курсів. У стандартизованому контролі знайшла широке застосування тестова 

методика. 

Технологія тестового контролю знань студентів чітко прописана у 

Положенні про комп’ютерне тестування студентів. Але на заняттях викладач 

використовує технологію бланкового тестового контролю знань з метою 

діагнгостики навчальних досягнень.  

Перевага цього методу полягає у тому, що за допомогою найпростіших 

засобів (бланків, матриць) можна отримати відповідь практично на будь-яке 

запитання, а недоліком є можливість вгадування правильної відповіді.  

За допомогою альтернативного методу тестового контролю доцільно 

перевіряти вміння самостійно обмірковувати отримані дані. Більший рівень знань 

студентів дає можливість більш тонко розрізняти такі явища і поняття, які 

студенту з меншим рівнем здаються ідентичними. Крім того, студенти з великим 

рівнем знань знаходять подібність там, де інші його не помічають. Контроль 

простим вибірковим методом не розкриває процесу одержання відповіді. Тут 

спрацьовує не простий механізм вгадування, а свідомий вибір, до вгадування 

деякого числа правильних відповідей на запитання - у доповнення до тих, які 

студенти знають. 

Використовуються і інші варіанти тестового контролю знань студентів: 

1) короткочасне подання варіантів відповідей. 

Студентові пропонують запитання. Він має вивчити його і подумки 

підготувати відповідь. Після того як він готовий до відповіді, йому на обмежений 

час показують варіанти відповідей, з яких він має вибрати один. У даному разі 

студент не стільки вибирає, скільки порівнює свою готову відповідь із 

запропонованими. Такий принцип деякою мірою зменшує можливість вгадування 

і несвідомого вибору випадкової відповіді. При цьому доцільно обмежити час 

експонування варіантів відповідей, які пропонуються на вибір. 

2) послідовне надання варіантів відповідей. 

Студенту пропонується запитання, яке він вивчає і подумки готує на нього 

відповідь. Потім за його проханням йому показують перший варіант відповіді. 

Якщо цей варіант співпадає з його рішенням, то він фіксує свою відповідь під 

номером 1, якщо він вважає його невірним, то через деякий час йому надається 

другий варіант відповіді. 

3) вибір відповідей: пропонуються самі відповіді, а потім їх 

обгрунтування; 

4) парне питання: правильний результат отримується тільки при двох 

правильних відповідях; 

5) співвідносна або складно-вибіркова система: подаються декілька 

відповідей, які потрібно пов’язати одне з одним; 

6) матрична система: питання і відповіді подаються у вигляді матриці; 



7) конструктивно-вибірковий метод: відповідь формується шляхом синтезу 

із запропонованих на вибір його частин; 

8) мотивовані варіанти відповідей: кожен варіант відповіді доповнюється 

обгрунтуванням. 

При складанні контрольних завдань викладч дотримується ряд вимог: 

− укладачі завдань мають чітко уявляти мету контролю як частини усього 

навчального процесу, враховувати вікові і психофізичні особливості тих, хто 

навчається. Контрольні завдання мають стимулювати пізнавальну активність 

студентів, викликати у них інтерес до предмета навчання; 

− контрольні завдання в усіх випадках мають забезпечувати реалізацію 

навчаючої функції контролю, а не тільки контролюючої; 

− складаючи контрольні завдання, потрібно враховувати, що інформація, яка 

міститься у них, потрібна не стільки для оцінки знань студентів, скільки для 

того, щоб своєчасно виявити помилки і скоригувати навчальний процес; 

− під час розробки контрольних завдань слід передбачити способи і засоби (у 

тому числі технічні), які можна буде застосовувати при реалізації тестів, що 

розробляються; 

− потрібно уникати шаблону і формулювань, які повторюють відомі істини. 

При складанні питань важливим є рішення проблеми правдоподібності 

неправильних варіантів. При цьому можливі два аспекти проблеми зовнішня 

правдоподібність і правдоподібність змісту. 

Неправильні варіанти відповідей можуть бути: 

- правдоподібними зовнішньо і правдоподібними за змістом; 

- правдоподібними зовнішньо, але неправдоподібними за змістом; 

- неправдоподібними зовнішньо, але правдоподібними за змістом. 

Не можна використовувати відповіді неправдоподібні і зовнішньо і за 

змістом. 

Найбільш доцільною структурою при побудові вибіркових тестів потрібно 

вважати: 

- один варіант правильний, решта невірні (неповні), але обов’язково 

правдоподібні; 

- усі варіанти неправильні (неповні), але обов’язково правдоподібні, при 

наявності варіанта «правильної відповіді немає»; 

- один варіант неправильний (неповний), решта варіантів правильні. 

Результати стандартизованого контролю використовуються для висновків 

відносно роботи навчальної групи і кожного студента окремо. 

Найбільш розповсюдженою формою оцінки відповідей на тести є 

триканальна: правильна відповідь плюс один бал, «не знаю» - 0, неправильний - 

мінус один бал. 

 

ВИДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

За місцем, яке посідає контроль у навчальному процесі, розрізняють 

попередній (вхідний), поточний, рубіжний і підсумковий контроль. 

Попередній контроль 
Попередній контроль (діагностика вихідного рівня знань студентів) 

застосовується як передумова для успішного планування і керівництва 

навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний рівень знань дня 



використання їх викладачем як орієнтування у складності матеріалу. Формою 

попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на 1-му курсі, 

щоб оцінити реальність оцінок, отриманих на вступних іспитах з певного 

предмета. Попередній контроль у вигляді перевірки і оцінки залишкових знань 

проводять також через деякий час після підсумкового іспиту з певної дисципліни 

як з метою оцінки міцності знань, так і з метою визначення рівня знань з 

забезпечуючих предметів для визначення можливості сприйняття нових 

навчальних дисциплін. 

Поточний контроль 
Поточний контроль знань є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) навчального 

матеріалу. Управління навчальним процесом можливе тільки на підставі даних 

поточного контролю. Завдання поточного контролю зводяться до того, щоб: 

1) виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що 

вивчається; 

2) визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

3) виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи, 

встановивши причини, які перешкоджають їх роботі; 

4) виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і намітити шляхи і 

засоби їх розвитку; 

5) стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

Головне завдання поточного контролю – допомогти студентам організувати 

свою роботу, навчитись самостійно, відповідально і систематично вивчати усі 

навчальні предмети. 

Поточний контроль – це продовження навчальної діяльності педагога і 

педагогічного колективу, він пов’язаний з усіма видами навчальної роботи і має 

навчити студентів готуватись до перевірки з першого дня занять і кожного дня, а 

не наприкінці семестру або навчального року. Разом з тим поточний контроль є 

показником роботи і педагогічного колективу. Звісно, що студенти у семестрі 

вивчають одночасно до десяти предметів, і не усі викладачі ставлять до них 

однакові вимоги. Нерідко деякі викладачі ставлять дещо підвищені вимоги, і 

студенти змушені весь семестр займатись тільки одним предметом коштом інших. 

У цьому разі показники поточної успішності можуть бути сигналом про серйозні 

порушення навчального процесу. 

Зазначені завдання поточного контролю вимагають від викладачів і 

керівників факультету відпрацювати певну систему і методику його проведення з 

врахуванням рівномірного і узгодженого розподілення контрольних знань у 

відповідності до бюджету часу студентів. 

Рубіжний контроль 
Рубіжний (тематичний, модульний, блоковий) контроль знань є показником 

якості вивчення окремих розділів, тем і пов’язаних з цим пізнавальних, 

методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. Його завдання - 

сигналізувати про стан процесу навчання студентів для вжиття педагогічних 

заходів щодо оптимального його регулювання. Якщо поточний контроль 

проводиться лише з метою діагностики першого рівня засвоєння, тобто рівня 

загального орієнтування у предметі, то рубіжний контроль дає можливість 

перевірити засвоєння отриманих знань через більш довгочасний період і охоплює 



більш значні за обсягом розділи курсу. Відповідно змінюється методика 

контролю, від студентів можна вимагати самостійної конструктивної діяльності, а 

також виявити взаємозв’язки з іншими розділами курсу. 

Рубіжний контроль може проводитись усно й письмово, у вигляді 

контрольної роботи, індивідуально або у групі. 

Однією з форм рубіжного контролю є колоквіум. Він має за мету 

мобілізувати студентів на поглиблене вивчення дисципліни. При проведенні 

колоквіумів ведеться більш невимушена бесіда, ніж на заліках та іспитах, що, 

природно, дає змогу вивчити інтереси і схильності студентів, їх дійсну підготовку 

і встановити шляхи більш раціонального проведення навчального процесу. 

Підсумковий контроль 
Підсумковий контроль являє собою іспит студентів з метою оцінки їх знань 

і навиків у відповідності до моделі спеціаліста. 

До підсумкового контролю належать семестрові, курсові і державні іспити, 

а також заліки перед іспитом. 

Основна мета іспитів – встановлення дійсного змісту знань студентів за 

обсягом, якістю і глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній діяльності. 

Природно, що підсумковий контроль більшою мірою, ніж інші види 

контролю, здійснює контролюючу функцію, потребує систематизації і 

узагальнення знань і певною мірою реалізує навчальну, розвиваючу і виховну 

функції контролю. 

Форми контролю знань студентів 
Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на 

семінарських і практичних заняттях, у позанавчальний час, на консультаціях, 

заліках і іспитах. 

І. Контроль на лекції може проводитись як вибіркове усне опитування 

студентів або з застосуванням тестів за раніше викладеним матеріалом, особливо 

за розділами курсу, які необхідні для зрозуміння теми лекції, що читається, або ж 

для встановлення ступеня засвоєння матеріалу прочитаної лекції (проводиться за 

звичай у кінці першої або на початку другої години лекції). 

Поточний контроль на лекції покликаний привчити студентів до 

систематичної проробки пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої лекції, 

встановити ступінь засвоєння теорії, виявити найбільш важкі для сприйняття 

студентів розділи з наступним роз’ясненням їх. Контроль на лекції не має 

віднімати багато часу. 

За витратами часу на контроль усне опитування поступається контролю, 

програмованому за карточками. 

ІІ. Поточний контроль на практичних, семінарських і лабораторних 

заняттях проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у таких 

формах: 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, тестами 

протягом 5-10 хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв’язування 

задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на лабораторному занятті. 



5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і т. 

ін. 

6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота. 

7. Колоквіум по самостійних розділах теоретичного курсу (темах або 

модулях). 

Ш. Контроль у позанавчальний час включає в себе: 

1. Перевірка перебігу виконання домашніх завдань, науково-дослідних і 

контрольних робіт. Оцінюються якість і акуратність виконання, точність і 

оригінальність рішень, перегляд спеціальної літератури, наявність елементів 

дослідження, виконання завдання у встановленому обсязі відповідно до заданих 

строків. 

2. Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури. 

3. Перевірка і оцінка рефератів по частині лекційного курсу, який 

самостійно пророблюється. 

4. Індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях. 

5. Проведення навчальних конкурсів і олімпіад на кращого знавця 

предмета» кращого з спеціальності, краще виконання лабораторних, особливо 

навчально-дослідних робіт. 

Контрольні заходи, що проводяться лектором на потоці і у позанавчальний 

час, крім загальної мети, яка переслідує об’єктивну атестацію студентів, мають 

дати лектору дані для оцінки рівня роботи його асистентів, які ведуть практичні, 

лабораторні і семінарські заняття. 

ІV. Консультації. Дослівно термін «навчальна консультація» означає 

відповідь, роз’яснення викладача студентам з будь-якого навчального питання. Це 

одна з форм, яка виправдала себе щодо надання студентам допомоги у їх 

самостійній роботі, допомоги, яка особливо необхідна при підготовці до іспитів, 

захисті курсових і дипломних проектів і інших формах контролю знань. 

Мета більшості консультацій - допомогти студентам розібратись у складних 

питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти самостійно розібратись не можуть. 

Одночасно консультації надають можливість проконтролювати знання студентів, 

скласти правильне уявлення про перебіг і результати навчальної роботи. 

Не можна обмежуватись формою консультації «питання-відповідь» вона 

має переходити у бесіду зі студентами з найбільш важких і важливих проблем 

курсу, що вивчається. 

V. Заліки. З деяких предметів (теоретичні курси, виробнича практика) 

застосовується диференційований залік з виставленням оцінок за п’ятибальною 

шкалою. По лекційному курсу або окремих його частинах, які не 

супроводжуються лабораторними або практичними заняттями, викладач може 

проводити співбесіди або колоквіум, пропонувати усні або письмові (за білетами) 

запитання. Викладачеві корисно продивлятись конспект студента. Нерідко 

студенти ставляться до залікового предмета як до другорядного, малозначного і 

не приділяють достатньо часу для підготовки до нього. З великих курсів перед 

заліком корисне проведення колоквіуму. 

Своєчасне і добре виконання лабораторно-практичних занять, відсутність 

пропусків, добра дисципліна дають підставу поставити оцінку «зараховано» без 

додаткового опитування. 



Заліки з практичних (лабораторних) робіт приймаються по виконанні 

кожного завдання. При цьому студент подає записи, розрахунки, схеми, плани або 

креслення. Викладач відмічає виконання кожної роботи у своєму журналі, а після 

завершення програми може виставити залік після захисту звіту і повторного 

перегляду результатів виконання усіх завдань. 

Курсові роботи є продуктом багатоденної праці. Вони включають елементи 

наукового дослідження. Захист курсової роботи - це особлива форма заліку в 

комісії з двох-трьох викладачів. Кращі з курсових робіт подаються на наукові 

студентські конференції. 

Перед захистом курсової роботи керівник перевіряє її і пише рецензію, у 

якій відображається позитивне і негативне роботи, вказується, як потрібно 

усунути усі зауваження. 

Семінарські заняття не можна вважати заліковою процедурою. Але активні 

виступи, чіткі відповіді, ставлення до занять, дисциплінованість можуть 

слугувати основою для оформлення заліку без опитування. 

Заліки з виробничої практики проставляються на основі поданого звіту і 

характеристики керівника. Залік - диференційований, а оцінка складається з 

середніх оцінок з усіх розділів практики. 

VІ. Іспити. Іспити є підсумковим етапом вивчення усієї дисципліни або її 

частини і мають за мету перевірку знань студентів по теорії і виявлення навичок 

застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а також 

навиків самостійної роботи з навчальною і науковою літературою. 

Семестрові і перевідні іспити є ведучими, найбільш значними формами 

організації контролю, в ході яких проводиться підсумкова перевірка результатів 

навчальної діяльності студентів по вивченню конкретної дисципліни. 

Іспит дає можливість кожному студенту у порівняно короткий проміжок 

часу осмислити весь пройдений курс у цілому, сконцентрувати увагу на вузлових 

його моментах, закріпити у пам’яті його основний зміст. 

Відомі два основних види іспитів: без іспитових білетів - вид найбільш 

високого рівня, хоча поки що рідко застосовуваний, і за іспитовими білетами. 

Перший вид іспитів - іспит-бесіда - проводиться приблизно так: студенту, який 

складає іспит пропонується для початку бесіди одне запитання і дається деякий 

час для його обдумування. Бажано, щоб це запитання було не другорядним і не 

ізольованим від основних понять курсу. В перебігу відповіді залежно від її якості 

той, хто екзаменує, поступово може розширити поставлене перед студентом 

завдання. Бесіда дає змогу з «ясувати не тільки формальні знання з даного 

питання, але і поняття його ролі у всьому курсі, його зв’язку з іншими питаннями. 

При цьому з’ясовується: чи користувався студент при вивченні усього курсу 

додатковою літературою. 

Можлива бесіда і іншого характеру, коли екзаменатор ставить перед собою 

більш просте завдання - з’ясувати, чи засвоєні студентом основні ідеї курсу, чи 

знає він визначення, чи правильно формулює основні поняття, чи розуміє їх зміст. 

Основна перевага іспиту-бесіди полягає у тому, що у даному випадку 

надається можливість отримати достатньо повне уявлення про якість підготовки 

студента з даного курсу і з’ясувати його потенційні можливості у вивченні науки. 

Випадковість оцінки при такій формі іспиту, як правило, неможлива. Але такий 

іспит потребує високої кваліфікації екзаменатора і повної довіри до нього 



студентів. Іспит-бесіда потребує від екзаменатора достатньо великої напруги сил і 

великих затрат часу. Ця форма не застосовується у тих випадках, коли ставиться 

за мету перевірка засвоєння практичної частини курсу і тому, хто складає іспит, 

необхідно запропонувати для вирішення визначену кількість завдань. Екзамени у 

формі бесіди краще проводити на старших курсах, причому з деяких спеціально 

відібраних для цієї мети дисциплін. 

Другий основний тип іспиту - за іспитовими білетами - є загальновідомим. 

У цьому разі особливої уваги потребує складання іспитових білетів. Рівномірне 

розподілення матеріалу у білетах, різноманітність запитань, повнота охоплення 

прочитаного курсу, вдалий підбір завдань - усе це значною мірою полегшує хід 

іспиту і сприяє об’єктивності оцінки. Іспит за білетами ніяк не включає бесіди з 

тим, хто складає іспит. Мета її полягає у послабленні випадкового фактора, який 

проявляється при такій формі іспиту. Додаткові запитання при цьому, як правило, 

задаються з того матеріалу, який висвітлює або побічно торкається у своїй 

відповіді студент. Але можливі випадки, коли для уточнення оцінки знань 

доводиться торкатись і інших розділів курсу. 

Відома загальноприйнята рекомендація: не перебивати студента до тих пір, 

поки він не закінчить відповіді. Але якщо студент відповідає явно не по суті 

запитання або невірно, то тут потрібне втручання екзаменатора. 

При будь-якій формі іспиту (без білетів або з білетами) екзаменатору, який 

веде бесіду зі студентом, треба керуватись деякими правилами, порушення яких 

може призвести до небажаних наслідків: 

1. Не можна допускати, щоб запитання до студента, який екзаменується, 

ставились одне за одним. Це позбавляє студента можливості зосередитись, а іноді 

і можливості міркувати. 

2. Не можна надто відверто висловлювати свій обурення з приводу 

неправильної відповіді. Це може передчасно збентежити студента, що значно 

знизить якість відповідей на наступні запитання. 

3. Не можна виявляти перед студентом свої вагання з приводу оцінки його 

відповіді і змінювати вже прийняте рішення. 

Потрібно заздалегідь психологічно готувати студентів до екзаменів, 

навівати їм, що відповідь потрібно шукати, потрібно мобілізувати усі свої 

внутрішні сили, взяти себе в руки і змусити інтенсивно працювати свій мозок. 

Необхідно мотивувати оцінку, щоб студент був переконаний у її справедливості і 

йшов з іспиту без образи на екзаменатора. 

Третя форма іспиту – тестова, що дає можливість студенту спокійно 

зосередитися на відповідях.  
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Лекція № 1.Тема. Педагогіка в системі наук про людину. Методологія і 

методи психолого-педагогічних досліджень.  

 

План. 

1. Виникнення і становлення, розвиток педагогіки як науки. 

2. Стадії розвитку педагогіки, джерела педагогічної науки. 

3. Предмет педагогіки, його сучасне звучання. 

4. Загальні педагогічні поняття. 

5. Педагогіка та інші науки. 

6. Складові частини педагогіки. 

7. Система педагогічних наук.  

8. Педагогічна наука та педагогічна практика. 

9. Характеристика науково-педагогічного дослідження. 

10. Методи науково-педагогічного дослідження, їх характеристика. 

11. Складові елементи та етапи науково-педагогічного дослідження. 

Завдання роботи. 

1. З’ясувати сутність основних педагогічних понять. 

2. Виявити зв’язки педагогіки з іншими науками. 

3. Ознайомити з складовими частинами педагогіки. 

4. Проаналізувати систему педагогічних наук, дослідити її відкритий характер. 

5. Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, порівнювати. 

6. Почати формувати поняття про педагогіку як науку (виникнення і 

становлення, розвиток, об’єкт, предмет, мета, функції, джерела розвитку) . 

7. Ознайомити зі стадіями розвитку педагогіки та джерелами педагогічної 

науки. 

8. Розкрити сутність сучасного погляду на предмет педагогіки. 

9. Продовжити формувати мотивацію до оволодіння науковими засадами 

майбутньої професії. 

10. Формувати мотивацію до здійснення науково-педагогічного дослідження (у 

майбутньому). 

11. Дослідити зв’язок педагогічної науки та педагогічної практики. 

12. Почати формувати поняття “методи науково-педагогічного дослідження”, 

визначити їх сутність та особливості. 

13. Ознайомити з сутністю, складовими та етапами науково-педагогічного 

дослідження. 

Основні поняття. Основні категорії, навчання, виховання, освіта, складові 

частини педагогіки, система педагогічних наук. Педагогіка, стадії розвитку 

педагогіки, джерела педагогіки, об’єкт педагогіки, предмет педагогіки. Наукове 

дослідження, науково-педагогічне дослідження, методи науково-педагогічного 

дослідження, етапи науково-педагогічного дослідження, елементи науково-

педагогічного дослідження. 



Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної 

дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод 

створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод 

створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової теми. 

Повідомлення теми лекційного заняття. 

2.Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 



Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал з теми; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Лекція № 2. Тема.Розвиток, виховання та формування 

особистості. Зміст освіти в національній школі 

План. 

1. Особистість як предмет дослідження психологічної та педагогічної наук. 

Розвиток, виховання та формування особистості. Закономірності та рушійні сили 

розвитку особистості. 

2. Основні фактори формування і розвитку особистості. 

3. Стисла характеристика зарубіжних теорій розвитку особистості. 

4. Поняття про зміст освіти. 

5. Основні елементи змісту освіти. Нормативні документи, що відображають 

зміст освіти у школі. 

6. Навчальні плани та програми, їх характеристика. 

7. Навчальні предмети, їх види. 

8. Підручники та посібники, вимоги до них. 

Завдання роботи. 

1. Дослідити сутність понять “особистість”, “розвиток”, “формування 

особистості”. 

2. Cхарактеризувати особистість як предмет дослідження психологічної та 

педагогічної наук. 

3. Cхарактеризувати закономірності та рушійні сили розвитку особистості. 

4. Розкрити основні фактори формування і розвитку особистості. 

5. Ознайомити з зарубіжними теоріями розвитку особистості. 



6. Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, порівнювати.  

7. Сформувати поняття про зміст освіти в національній школі (сутність, 

сучасні вимоги, складові тощо). 

8. З’ясувати сучасні підходи до характеристики навчальних планів, програм, 

навчальних предметів, підручників. 

9. Визначити зв'язок навчальних планів, програм, навчальних предметів. 

Основні поняття. Людина, особистість, індивідуальність, індивід, розвиток, 

формування особистості, вікова періодизація, акселерація, закономірності та 

рушійні сили розвитку особистості, характер. Зміст освіти, Державний освітній 

стандарт, рівень освіти, навчальний план, навчальна програма, навчальний 

предмет, підручник, навчальний посібник. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної 

дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод 

створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод 

створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової теми. 

Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал з теми; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

Лекція № 3.Тема. Предмет і основні категорії дидактики. 

Закономірності та принципи навчання. 
 

План лекції. 

1. Сутність дидактики. 

2. Виникнення та етапи розвитку дидактики. 



3. Характеристика процесу навчання. Структура діяльності вчителя в 

навчальному процесі. 

4. Зв'язок загальної дидактики та методик викладання. 

5. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

6.Сутність закономірностей навчання, їх характеристика. 

7.Принципи навчання, їх характеристика. 

Завдання роботи. 
1.Сформувати поняття про закономірності навчання (види, сутність). 

2.З’ясувати сучасні підходи до визначення, характеристики та реалізації 

принципів навчання. 

3.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

4.Почати формувати поняття про виникнення і етапи розвитку дидактики в 

історичному аспекті. 

5.Ознайомити з методологією і категоріальним апаратом дидактики. 

6.З’ясувати сутність процесу навчання. 

7.Визначити зв'язок дидактики з методиками викладання, роль навчання в 

соціалізації особистості. 

 

Основні поняття: дидактика, навчання, викладання, учіння, знання, уміння, 

навички, соціалізація. Закономірності навчання, принципи навчання, правила 

навчання. 

 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної 

дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод 

створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод 

створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової теми. 

Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал з теми; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 



 

Лекція 4. Тема. Методи і засоби навчання. Види та 

технології навчання. 

            План. 

1. Сутність методів навчання, їх функції. 

2. Класифікація та стисла характеристика методів навчання. 

3. Вибір методів навчання. 

4. Засоби навчання та їх стисла характеристика. 

      5.  Види навчання. 

      6. Сутність педагогічної технології. 

      7.Характеристика сучасних педагогічних технологій. 

 

Завдання роботи. 

1.Сформувати поняття про методи навчання (сутність, функції, класіфікації, 

види). 

2.З’ясувати сучасні підходи до вибору методів навчання. 

3.Сформувати поняття про засоби навчання (сутність, класіфікації, види, 

особливості використання). 

4.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, активно слухати. 

5.Сформувати поняття про види навчання (сутність, особливості, історичний 

характер). 

6.З’ясувати сучасні підходи до визначення й характеристики технології навчання 

(сутність, структура, вимоги, види). 

7.Сформувати поняття про сучасні педагогічні технології (сутність, мета, 

особливості). 

Основні поняття. Методи навчання, класифікація методів навчання, вибір 

методів навчання, засоби навчання, прийоми навчання. Вид навчання, технологія 

навчання, традиційне навчання, проблемне навчання, модульне навчання, 

розвивальне навчання, програмоване навчання, педагогіка співпраці. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної 

дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод 

створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод 

створення ситуації новизни навчального матеріалу. 



3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №4 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової теми. 

Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

 



V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

 

Лекція № 5. Тема. Організаційні форми навчання. Сутність 

і основні види контролю успішності учнів. 
 

           План лекції 

1. Поняття про форми навчання. 

2. Характеристика уроку. 

3. Характеристика позаурочних форм навчання. 

4. Сутність і основні види контролю успішності учнів. 

5. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

 6. Зарубіжна практика контролю успішності учнів. 

 7. Сутність самоконтролю й самооцінювання в навчанні. 

Завдання роботи. 

1. Сформувати поняття про контроль успішності учнів (сутність, функції, види, 

методи, вимоги до здійснення). 

2. Виявити сутність оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності 

учнів. 

3.З’ясувати особливості зарубіжної практики контролю успішності учнів. 

4. Схарактеризувати особливості самоконтролю й самооцінювання навчальної 

діяльності школярів. 

5.Сформувати поняття про форми навчання (сутність, історичний характер, 

класифікації, види). 

6. Виявити сутність класно-урочної системи. 

7.З’ясувати сучасні підходи до визначення й характеристики уроку як основної 

форми навчання (сутність, основні ознаки, типи, структури, вимоги, недоліки 

сформованої практики уроку в школі, ознаки сучасного уроку). 

8.Сформувати поняття про позаурочні форми навчання (види, сутність, 

особливості організації, вимоги до проведення). 

9.Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

внутріпредметні зв’язки, активно слухати, формулювати питання. 

Основні поняття. Форми навчання, класно-урочна система, урок, 

екскурсія, предметний гурток, факультатив, домашня робота. Дидактичне 

діагностування, контроль навчальних досягнень, види контролю, методи 



контролю, форми оцінювання, оцінка, відмітка, критерії 

оцінювання, самоконтроль, самооцінка. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної 

дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод 

створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод 

створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №5 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової теми. 

Повідомлення теми лекційного заняття. 



2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

  

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

 

Лекція № 6. Тема. Виховання в цілісному педагогічному 

процесі. 
 

План. 

1. Сутність процесу виховання. 

2. Складові частини процесу виховання. 

3. Мета виховання, її походження та значення у виховному процесі. Сучасне 

звучання мети виховання. 

Завдання роботи. 

1. Визначити сутність сучасних наукових поглядів на процес виховання. 

2. Схарактеризувати виховання як процес. 

3. Ознайомити з метою виховання (історичний аспект) та з її сучасним 

звучанням. 

4. Формувати мотивацію до оволодіння науковими засадами організації та 

здійснення виховного процесу в майбутній професійній діяльності. 

5. Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, порівнювати. 



Основні поняття. Процес виховання, структура процесу виховання, 

компоненти процесу виховання, мета процесу виховання. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної 

дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод 

створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод 

створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №6 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової теми. 

Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 



Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

 

Лекція № 7.Тема. Закономірності,  принципи,  методи, 

засоби, прийоми, форми виховання. 
 

План. 
1. Закони виховання та їх характеристика. 

2. Закономірності виховання та їх характеристика. 

3. Принципи виховання. Система принципів виховання. Характеристика 

принципів виховання 

4.Методи виховання. 

5.Характеристика основних груп методів виховання. 

6. Загальна характеристика форм організації виховної роботи. 

7. Класифікація форм виховання. 

8. Вибір форм виховання. Загальна характеристика організації виховної справи. 

 

Завдання  роботи. 
1. Визначити поняття “закономірності виховання”, “закономірності 

виховання”. 

2. Виявити значення знання та реалізації законів та закономірностей 

виховання в ході організації виховного процесу. 

3. Розкрити сутність законів виховання. 

4. Схарактеризувати закономірності виховання. 

5. Визначити поняття “закономірності виховання”, “принципи виховання”. 



6. Виявити значення знання та реалізації закономірностей та принципів 

виховання в ході організації виховного процесу. 

7. Розкрити сутність закономірностей виховання. 

8. Схарактеризувати принципи виховання. 

9. Визначити поняття “методи виховання”, “прийоми виховання”, “форми 

виховання”. 

10. Виявити значення знання та умілого використання методів, прийомів та 

форм виховання в ході організації виховного процесу. 

11. Формувати мотивацію до свідомого оволодіння методами, прийомами 

організації виховної роботи. 

12. Схарактеризувати основні групи методів виховання. 

13. Визначити поняття “форми виховання”, “виховний захід”, “виховна 

справа”. 

14. Виявити значення знання та умілого використання форм виховання в ході 

організації виховного процесу. 

15. Формувати мотивацію до свідомого оволодіння формами організації 

виховної роботи. 

16. Схарактеризувати форми організації виховної роботи та умови їх вибору. 

Визначити етапи роботи з певною виховною справою. 

17. Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати 

міжпредметні зв’язки, порівнювати. 

 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної 

дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод 

створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод 

створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

 

Основні поняття. Закономірності виховання, принципи виховання, правила 

виховання. Виховна робота, методи виховання, прийоми виховання, групи 

методів виховання, форми виховання, виховний захід, виховна справа.  
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Структура лекційного заняття №7 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової теми. 

Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

 

Лекція № 8. Тема. Напрями виховної роботи.  
 

План. 
1. Розумове виховання. Формування пізнавального інтересу. Структура і 

шляхи формування світогляду. 



2. Зміст та завдання розумового виховання. 

3. Шляхи вирішення завдань розумового виховання. 

4. Поняття про моральне виховання, мораль, моральність, моральну 

свідомість, почуття, переконання, спрямованість. 

5. Шляхи вирішення завдань морального виховання. 

6.  Шляхи реалізації естетичного виховання.  

      7.  Поняття «статеве виховання», сутність статевого виховання, завдання. 

8. Загально-соціальна, моральна, правова, психологічна, естетична, 

господарсько-економічна підготовка молоді до сімейного життя. 

 9. Сутність правового виховання. 

10.Завдання правового виховання 

11.Шляхи реалізації правового виховання. 

12.Сутність, складові, зміст екологічного виховання. 

13.Шляхи реалізації ескологічного виховання. 

     14.Значення праці в житті людини. 

     15.Сутність і завдання трудового виховання, принципи його організації. 

     16.Шляхи, засоби й методи організації трудового виховання. 

     17.Характеристика економічного виховання школярів. 

     18.Сутність профорієнтаційної роботи в школі. 

     19.Характеристика компонентів профорієнтаційної роботи. Поняття 

«професійна орієнтація», «професійна діагностика», «професійна консультація». 

     20.Етапи здійснення профорієнтаційної роботи в школі. 

     21.Шляхи реалізації профорієнтаційної роботи. 

     22.Значення здоров’я в житті людини. Загальна характеристика поняття 

“здоров’я”. 

     23.Сутність і завдання фізичного виховання. 

     24.Шляхи, засоби, форми й методи організації фізичного виховання. 

 

Завдання роботи. 

1.  Визначити поняття “розумове виховання”, “пізнавальний інтерес”, “світогляд”. 

2. Виявити значення цілеспрямованої роботи вчителя з формування пізнавального 

інтересу у школярів для їхнього успішного навчання. 

3. Дослідити зв’язок та взаємообумовленість процесів навчання та виховання. 

4. Схарактеризувати особливості формування пізнавального інтересу, структуру і 

шляхи формування світогляду учнів. 

5. Ознайомити зі змістом та завданнями розумового виховання. 

6. З’ясувати шляхи вирішення завдань розумового виховання. 

7. Схарактеризувати форми організації виховної роботи. 

8. Визначити поняття “моральне виховання”, “мораль”, “моральність”, “моральна 

свідомість”, “почуття”, “переконання”, “спрямованість”. 

9. Ознайомити зі змістом та завданнями морального виховання. 

10.  З’ясувати шляхи вирішення завдань морального виховання. 

11.  Визначити поняття “естетичне виховання”, “естетика”. 

12.  Ознайомити з сутністю, метою, складовими, змістом естетичного 

виховання. 

13.  З’ясувати шляхи вирішення завдань естетичного виховання. 

14.   поняття “статеве виховання”. 



15.  Ознайомити з сутністю та завданнями статевого виховання. 

16.  З’ясувати особливості загально-соціальної, моральної, правової, 

психологічної, естетичної, господарсько-економічної підготовки школярів 

до сімейного життя. 

17.  Визначити поняття “правове виховання”. 

18.  Ознайомити з сутністю та завданнями правого виховання. 

19.  З’ясувати шляхи реалізації правового виховання. 

20.  Визначити поняття “екологічне виховання”, “екологічна культура”. 

21.  Ознайомити з сутністю, метою, складовими, змістом екологічного 

виховання. 

22.  З’ясувати шляхи вирішення завдань екологічного виховання. 

      23. Визначити поняття “трудове виховання”, “трудове навчання”, “економічне 

виховання”. 

     24. Ознайомити з сутністю, метою, складовими, змістом трудового виховання. 

     25. З’ясувати шляхи вирішення завдань трудового виховання. 

     26. Дати загальну характеристику економічного виховання школярів. 

     27. Виховувати повагу до праці, її результатів та до різних професій. 

     28.Визначити поняття “професійна орієнтація”, “професійна діагностика”, 

“професійна консультація”. 

     29.Ознайомити з сутністю та змістом профорієнтаційної роботи в школі. 

30. З’ясувати шляхи реалізації профорієнтаційної роботи. 

     31.Дати загальну характеристику етапів здійснення профорієнтаційної роботи 

в школі. 

   32.Дати загальну характеристику поняття “здоров’я”. 

   33.Визначити поняття “фізичне виховання”. 

   34.Ознайомити з сутністю, метою, змістом фізичного виховання. 

   35.З’ясувати шляхи вирішення завдань фізичного виховання. 

  36.Виховувати повагу до власного та чужого здоров’я. 

  37. Вчити аналізувати, структурувати і фіксувати інформацію, встановлювати     

міжпредметні зв’язки, порівнювати. 

 

Основні поняття. Розумове виховання, розумовий розвиток, пізнавальний 

інтерес, світогляд, види мислення, загальнонавчальні вміння та навички, ситуація 

успіху. виховний захід, виховна справа. Моральне иховання, мораль, моральність, 

моральна свідомість, почуття, переконання, спрямованість . Естетичне виховання, 

естетика, естетична свідомість. Статеве виховання, загально-соціальна підготовка, 

моральна підготовка, правова підготовка, психологічна підготовка, 

естетична підготовка, господарсько-економічна підготовка. Правове виховання, 

мета правового виховання, зміст правового виховання, шляхи реалізації 

правового виховання. Трудове виховання, трудове навчання, економічне 

виховання. Професійна орієнтація, професійна діагностика, професійна 

консультація. Екологічна освіта, екологічне виховання, екологічна культура. 

Здоров’я, компоненти здоров’я, фізичне виховання, фізична культура. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 



1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної 

дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод 

створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод 

створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, програмні 

матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, підручники, 

фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   
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Структура лекційного заняття №8 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової теми. 

Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 



Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал по темі; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (ККР) ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ, ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗМІСТОВНО-

МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПЕДАГОГІКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галузь знань:            01 Освіта  

Напрям підготовки: 014    Середня освіта  (Історія*)  

 

Доцент Вдовиченко Р.П. 

Посада, прізвище та ініціали  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                        Миколаїв 2018-2019 

 

 

  

 



 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА  № 1, ВАРІАНТ 1 

 

1. Із запропонованих відповідей виберіть правильну.  

1.Особистість - це 

1.Соціальна характеристика людини; 

2.Людина як носій свідомості; 

3.Розумна, відповідальна і вільна людина; 

4.Індивід, який свідомо управляє власною поведінкою і діяльністю. 

2.Формування особистості - це 

1.Цілеспрямований процес формування у вихованців необхідних якостей  

і переконань; 

2.Становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається у процесі розвитку,  

виховання і навчання; 

3.Кількісні зміни в організмі; 

4.Кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в процесі всього життя  

людини  як соціальної істоти. 

 

3. Педагогіка - це 
1.Наука про виховання особистості 

2.Мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його 

особистості 

3.Наука про навчання, виховання і розвиток особистості 

4.Це наука, яка вивчає закономірності розвитку людини в умовах педагогічного 

впливу. 

 

4.Сукупність прийомів і операцій, за допомогою яких здійснюється якесь 

дослідження – це: 
1.Методологія дослідження; 

2.Метод дослідження; 

3.Методика дослідження; 

4.Програма дослідження. 

 

5. Освіта - це 

1.Процес і результат, що фіксує засвоєння встановленого обсягу наукових і 

спеціальних знань, навичок і вмінь, ціннісно орієнтованої, комунікативної та 

творчої діяльності; 

2.Передавання теоретичних знань, практичних навичок і вмінь; 

3.Взаємодія між вчителем і учнем з метою засвоєння знань, умінь і навичок 

4.Спеціально організована діяльність людей щодо опанування певного обсягу 

наукових знань, практичних навичок і вмінь; 

 

 

ДАТИ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ: 



1.Назвіть ключові поняття до теми:»Основні педагогічні категорії». Дайте  їх 

визначення.  

2. У чому полягав триєдиний підхід до виховання, запропонований 

Г.С.Сковородою. 

3. Доведіть, що педагогічний процес є системою. 

4. Перерахуйте стадії розвитку педагогіки.  

5. Проаналізуйте основні завдання козацької педагогіки. 

 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА  № 1, ВАРІАНТ 2 

1. Із запропонованих відповідей виберіть правильну.  

1.Завданням педагогічної науки є 
1.Вивчення проблем виховання, навчання, освіти людей; 

2.Дослідження механізмів, закономірностей засвоєння людиною суспільного 

досвіду; 

3.Пізнання закономірностей і законів педагогічного процесу; 

4.Розробка порад, правил і рекомендацій щодо реалізації навчального процесу; 

 

2.Предметом педагогіки є .... 
1.Виховна діяльність, яка здійснюється у навчально-виховних закладах; 

2.Підготовка підростаючого покоління до життя; 

3.Розкриття закономірностей і механізмів оволодіння знаннями, навичками, 

вміннями; засвоєння людиною соціально-культурного досвіду; 

4.Процес цілеспрямованого розвитку і формування особистості в умовах її 

навчання, виховання й освіти 

 

3.Розвиток особистості - це 
1.Становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається у процесі 

життєдіяльності; 

2.Цілеспрямований процес формування в індивіда заданих якостей; 

3.Кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються в часі під впливом різних 

факторів; 

4.Процес цілеспрямованого формування людської особистості в умовах її 

навчання, виховання й освіти. 

 

4.В якій групі вказані всі галузі педагогіки що складають її систему? 
1.Філософія, соціологія, шкільна гігієна, педагогіка, психологія, анатомія і 

фізіологія людини; 

2.Основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство; 

3.Педагогічна психологія, педагогічна соціологія, театральна педагогіка, 

виправно-трудова педагогіка, військова педагогіка; 

4.Загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка, методика 

викладання окремих дисциплін, історія педагогіки, порівняльна педагогіка; 

 



 

5.В якому пункті перераховані основні напрямки виховання? 
1.Розумове, моральне, естетичне, трудове, фізичне; 

2.Демократичне, авторитарне, ліберальне; 

3.Розумове, політехнічне, гуманітарне, формальне, духовне, національне; 

4.Демократичне, авторитарне, ліберальне; 

 

 

ДАТИ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ: 

1.Перелічіть ключові поняття до теми:»Педагогіка як наука».  Дайте  їх 

визначення.  

2. Охарактеризуйте  основні завдання світської педагогіки. 

3. Охарактеризуйте основні дидактичні ідеї Я.-А.Коменського за книгою «Велика 

дидактика». 

4. Визначіть структуру та джерела педагогіки. 

5. Доведіть, що фундамент української педагогіки становлять українська народна 

філософія, праці та ідеї українських філософів. 
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Самостійні думки випливають  

                                                              лише із самостійно набутих знань. 

                К.Д.Ушинський 

Метою практичних занять є поглиблене вивчення студентами теоретичного 

 матеріалу, формування навички самостійної переробки  наукових  текстів 

 та узагальнення матеріалу, розвиток критичного мислення, набуття 

 вміння оперувати основними поняттями.  

Метою самостійної роботи студентів у навчальному процесі є опрацювання  

та закріплення педагогічних знань, здійснення підготовки  до практичних  

занять на основі аналізу літературних  джерел, розвиток умінь самопізнання 

 та саморозвитку. 

Види проведення практичнихзанять:  

- розгорнута бесіда;  

- виступи з рефератами, доповідями;  

- диспут у формі діалогу;  

- круглий стіл тощо. 

 

Треба пам'ятати, що якість практичного заняття перш за все залежить 

від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до  заняття кожен 

студент повинен: 

1) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми  

заняття;   

2) прочитати  і продумати  свої лекційні  записи,  які  відносяться до теми 

практичного заняття;  

3) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану літературу;  

4) скористатися при потребі консультацією викладача;  

5) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми 

заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне практичне заняття. Пропуск 

заняття позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне 

уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при 

підготовці до підсумкового контролю. 

 

Особливості роботи студента на практичному занятті: 
- переважну більшість практичних занять буде проведено у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний 

контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань 

самостійної роботи; 

- практичне заняття починається вступним словом викладача, в 

якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи 

його проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

практичного заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними 

проблемами сучасності, розглядати педагогічні явища, наводити 

приклади; 



- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і 

термінів. Систематичні виступи на практичних заняттях сприяють 

поповненню словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точно 

висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість 

кожному присутньому на занятті висловити свою точку зору та 

подолати прогалини, які мали місце у відповіді. Активна участь на 

практичних заняттях прищеплює навички участі в дискусії, аналізі 

різних точок зору, вмінню відстоювати свою позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення 

на розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім 

учасникам заняття. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на 

занятті припускає явні помилки, то для виключення втрати часу 

викладач може його зупинити і надати слово іншому; 

- закінчується практичне заняття заключним словом викладача, в 

якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми 

участі студентів на занятті (виступ зпитання, реферат, 

повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та нараховуються 

рейтингові бали, дається завдання на наступне заняття.  

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

Мета: забезпечення студентам можливостей оволодіти навичками і вміннями 

використання отриманих на лекціях теоретичних знань, формування навичок 

самоосвіти; оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що 

розглядаються та формування умінь і навичок до здійснення різних видів 

майбутньої професійної діяльності, спонукати студентів до колективного 

творчого обговорення найбільш складних питань навчального курсу, навчити 

встановлювати контакт з аудиторією, виконувати ролі: викладач – ментор, 

координатор, модератор, тренер.  

Методи: бесіда,  дискусія, рольова гра, конференція. 

 

 Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіс

ть 

годин 

1 Предмет педагогіки, завдання навчального курсу 2 

2 Виховання, розвиток і формування особистості. Особа учня: 

підліток, старшокласник 

2 

3 Сис Система освіти в Україні.  Управління і керівництво 

школи. Процес навчання. Його структура, методологія 

2 

4 Кот  Предмет і основні категорії дидактики. Закономірності та 

принципи навчання. Процес навчання. Його структура, методологія 

2 

5 Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної 2 



діяльності учнів 

6 Вибрані проблеми дидактики 2 

7 Суть процесу виховання 2 

8 Основні закономірності і принципи  виховання 2 

9 Характеристика основних напрямів змісту виховання, 

загальних методів виховання.  

2 

10 Організаційні форми виховної роботи 2 

 Усього  20 год. 

 

 Практичне заняття №1. 

ТЕМА: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ 

                      План. 

1. Педагогіка як наука про виховання. 

2. Предмет педагогіки, її основні категорії. 

3. Методологія педагогіки. 

4. Структура педагогіки. Зв'язок її з іншими науками. Завдання педагогіки. 

5. Різноманітність течії зарубіжної педагогіки. 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: 

"педагогіка”, "народна педагогіка”, "етнопедагогіка”, "педагогіка 

народознавства”, "народознавство”, "родинна педагогіка”, "педагогічна 

деонтологія”, "педагогіка народного календаря”, "козацька педагогіка”, "духовна 

педагогіка”, "світська педагогіка”, "національне навчання”, "навчання”, "освіта”, 

"методологія науки”, "агогіка”, "героїка”, андрагогіка”, "віктимологія”, 

"екзистенціалізм”, "неотомізм”, "прагматизм”, "неопозитивізм”. 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 

"Педагогіка як наука і мистецтво”. 

 

Практичне заняття №2 

ТЕМА: ВИХОВАННЯ, РОЗВИТОК І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. ОСОБА 

УЧНЯ: ПІДЛІТОК, СТАРШОКЛАСНИК 

План. 

1. Поняття розвитку і формування особистості. Виховання як провідний фактор 

розвитку і формування особистості. 

2. Роль спадковості і середовища в розвитку і формуванні особистості. 

3. Рушійні сили і закономірності розвитку особистості. 

4. Роль діяльності, активності і спілкування в розвитку і формуванні особистості. 

5. Вікові етапи розвитку особистості школяра. 

6. Аналіз зарубіжних теорій розвитку і формування особистості. 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: 

"розвиток людини”, "особистість”, "формування особистості”, "спадковість”, 

"середовище”, "соціалізація”, "макрофактори”, "мезофактори”, "мікрофактори”, 

"діяльність”, "спілкування”, "самовиховання”, "об'єкт виховання”, "суб'єкт 

виховання”, "акселерація”, "гетерозія”, "урбанізація”, "нітритивність”, 

"опромінювання”. 



ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ОДНУ ІЗ ЗАДАНИХ ТЕМ: 

1.”Основні види діяльності, в яких формується творча особистість” 

2. "Міжособистісні відносини в процесі основних видів людської діяльності”  

   

 Практичне заняття №3. 

ТЕМА: СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ.УПРАВЛІННЯ І КЕРІВНИЦТВО 

ШКОЛОЮ.  

             План. 

1. Основні історичні етапи розвитку системи освіти. 

2. Державна національна програма "Освіта” ("Україна ХХІ ст.”). 

3. Типи навчально-виховних закладів. 

4.Управління і керівництво школою. 

ІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 

"Поняття системи освіти в Україні” (4,68). 

ІІІ. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

Закон України "Про загальну середню освіту”. Розділ ІІ. "Загальноосвітні та інші 

навчальні заклади системи загальної середньої освіти”. 

                         

Практичне заняття №4. 

ТЕМА: ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ДИДАКТИКИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ 

ТА ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ.ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, ЙОГО СТРУКТУРА, 

МЕТОДОЛОГІЯ 

План. 

1. Поняття дидактики. Основні категорії дидактики. Дидактика і методики 

викладання окремих предметів. 

2. Методологія процесу навчання. 

3. Основні функції навчання. Шляхи їх реалізації. 

4. Основні компоненти процесу навчання. 

5. Структура діяльності вчителя у навчальному процесі. 

6. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

7. Види навчання. 

8. Вкажіть шляхи реалізації освітньої, виховної і розвиваючої функції на уроках. 

9. Чому ефективність засвоєння знань залежить від мотивації навчальної 

діяльності школярів. 

 

Практичне заняття №5.  

ТЕМА: КОНТРОЛЬ І ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ. 

План. 

1.Запропонуйте можливі класифікації видів дидактичного контролю. 

2.Обґрунтуйте і розмежуйте традиційні і сучасні форми дидактичного контролю: 

традиційні, сучасні, методи,форми. 



3.Розмежуйте поняття, поясніть їхній зміст: облік, перевірка, оцінювання, оцінка, 

контроль, тестування. 

4.Розкрийте основні функції перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок. 

5.Проаналізуйте сильні і слабкі сторони так званого “безоцінкового” типу 

навчання (Ш. О. Амонашвілі): 

№ Сильні сторони  Слабкі сторони 

1   

2   

3   

6.Здійснити порівняльний аналіз різних варіантів поєднання форм і методів 

контролю й оцінювання та їхнього застосування залежно від рівня розвитку, 

вікових особливостей тощо. 

7.Встановити залежність між застосовуваними формами і методами дидактичного 

контролю й оцінювання знань та характером викладання навчального предмета 

(гуманітарний, природничо-математичний. естетичний цикли предметів). 

8.Сформуйте аргументовані висновки і пропозиції щодо дидактичної системи 

контролю й оцінювання знань, умінь і навичок певним учителем. 

9.Чи можна здійснювати ефективний контроль за навчальною діяльністю учнів, 

не оцінюючи її результати кількісно (оцінками)? Обгрунтуйте відповідь. 

10.У чому полягають переваги і недоліки усного опитування? 

11.Класифікуйте основні причини суб’єктивного оцінювання педагогом знань, 

умінь і навичок учнів. Як, на вашу думку, можна цього уникнути? 

 

Практичне заняття № 6. 

ТЕМА: ВИБРАНІ ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИКИ. 

План. 

1.Диференційне навчання в школі. 

2.Проблема навчання обдарованих учнів. 

3.Причини неуспішності і шляхи їх подолання. 

4.Оптимізація процесу навчання. 

Наведіть основні вимоги до вибору цілісної структури процесу навчання. 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: 

“диференційоване навчання”, “неуспішність”, “відставання”. 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 

“Попередження неуспішності школярів”  

 

Практичне заняття №7. 

ТЕМА: СУТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ 

План. 

1. Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили. 

2. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання. 

3. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми. 



4. Перевиховання, його функції, етапи і принципи. 

5. Результати процесу виховання, їх виявлення. 

6. Шляхи підвищення ефективності і процесу виховання. 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: 

"процес виховання”, "свідомість”, "почуття”, "навичка”, "звичка”, 

"самовиховання”, "перевиховання”, "вихованість школярів”. 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НАОДНУ ІЗ ЗАДАНИХ  ТЕМ: 

"Самовиховання: історія, теорія, методика”  

"Перевиховання: історія, теорія, методика”  

"Завдання гармонійного виховання української молоді” (1, 183). 

ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

1.Концепцію національного виховання. Розділ 1. "Сутність і особливості 

національного виховання”. 

2. Закон України "Про загальну середню освіту”. Стаття 17. 

3. Державну національну програму "Освіта (Україна ХХІ ст.). Розділ 

"Національне виховання”. 

 

Практичне заняття №8. 

ТЕМА: ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ 

План. 

1. Закономірності процесу виховання. 

2. Основні принципи виховання. 

3. Поясніть чому найбільш успішно проходить процес виховання в природному 

для виховання національному руслі з врахуванням його національного 

менталітету? 

4. Доведіть, що результати виховання є залежними від виховного впливу на 

внутрішній світ дитини, її духовну сферу, зокрема на формування її думок, 

поглядів, переконань, емоційну сферу. 

5. Визначте роль діяльності і спілкування у вихованні. 

6. Охарактеризуйте принципи виховання визначені концепцією національного 

виховання: 

· народність; 

· природовідповіність; 

· гуманізація; 

· демократизація; 

· етнізація. 

7. Доведіть взаємозв'язок закономірностей і принципів виховання. 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТТЯ: 

"закономірності виховання”, "принципи виховання”. 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 

"Рушійні сили, закономірності і принципи виховання” (3,96). 

ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 



Концепцію національного виховання. Розділ 2. "Принципи національного 

виховання”. 

 

Практичне заняття №9. 

ТЕМА: ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ЗМІСТУ ВИХОВАННЯ, 

ЗАГАЛЬНИХ МЕТОДІВ ВИХОВАННЯ 

План. 

1. Розумове виховання. 

2. Моральне виховання. 

3. Трудове виховання. 

4. Естетичне виховання. 

5. Фізичне виховання. 

6. Визначте шляхи і засоби реалізації змісту кожного напрямку національного 

виховання. 

7. Класифікація методів виховання: 

а) методи формування свідомості особистості; 

б) методи формування досвіду суспільної поведінки і діяльності; 

в) методи стимулювання поведінки і діяльності вихованців; 

г) методи контролю і аналізу ефективності виховного процесу. 

8. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів виховання. 

9. Визначте умови оптимального вибору методу виховання. 

10. Проаналізуйте взаємообумовленість методів виховання. 

 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: 

"розумове виховання”, "науковий світогляд”, "світогляд”, "релігія”, "моральне 

виховання”, "етика”, "екологічне виховання”, "статеве виховання”, "шкільна 

дисципліна”, "свідома дисципліна”, "відповідальність”, "правове виховання”, 

"трудове виховання”, "спеціальна підготовка”, "економічне виховання”, 

"естетичне виховання”, "фізичне виховання”,"метод виховання”, "прийом 

виховання”, "фронтальна бесіда”, "індивідуальна бесіда”, "лекція”, "диспут”, 

"метод прикладу”, "педагогічна вимога”, "прохання”, "довір'я”, "схвалення”, 

"натяк”, "умова”, "недовір'я”, "осуд”, "погроза”, "вправи”, "привчання”, 

"доручення”, "змагання”, "заохочення”, "покарання”. 

 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 

"Фізкультурно-оздоровче виховання”. 

"Методи виховання в умовах формулювання відносин співтворчості”. 

 

ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

Концепцію національного виховання. Розділ 3. "Основні напрями національного 

виховання”. Розділ 4. "Система безперервного національного виховання”. 

 

 



Практичне заняття №10. 

ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

План. 

1. Позакласна та позашкільна виховна робота. 

2. Розмаїття масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи. 

3. Основні позашкільні установи, завдання і зміст їх роботи. 

4. Чому, на вашу думку, поширеною формою масової виховної роботи є читацька 

конференція? 

5. Доведіть, що ефективною формою організації виховання учнів є вечори 

запитань і відповідей. 

6. Доведіть важливість і необхідність використання у позакласній і позашкільній 

роботі педагогіки народного календаря. 

7. Планування роботи класного керівника. 

8. Виховання учнівського колективу: 

а) ознаки колективу, його структура і типи; 

б) динаміка і етапи розвитку колективу; 

в) органи колективу, їх функції, умови ефективності діяльності. 

9. Спільна виховна робота школи, сім'ї та громадськості. Церква. 

10. Дитячі та молодіжні організації. 

11. Визначте умови підвищення ефективності учнівського самоврядування. 

12.Проаналізуйте спостереження і враження власних шкільних років і зробіть 

висновок: що створювало авторитет вчителям, які користувалися повагою і навіть 

любов'ю учнів школи, де навчалися ви? 

 

ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ: 

"позакласна робота”, "позашкільна робота”, "педагогіка народного 

календаря”,"колектив”, "система перспективних ліній”, "органи колективу”, 

"конформізм”, "гармонія”, "нонконформізм”, "сім'я”, "церква”. 

 

ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: 

"Основні форми організації виховання”.  

IV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: 

"Державну національну програму "Освіта. Україна ХХІ ст.”.  

Розділ 5. "Позашкільне навчання і виховання”. 
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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ З «ПЕДАГОГІКИ» 

 

 

1. Педагогіка як наука, її становлення і розвиток. Стадії розвитку педагогіки. 

Предмет і завдання педагогіки.  

2.Місце і роль діагностики, аналізу й оцінки знань, умінь та навичок учнів у 

системі навчального процесу.  

3. Проаналізуйте зміст понять: педагогіка, виховання, предмет педагогіки.  

4. Основні категорії педагогіки. Джерела розвитку педагогіки. Педагогіка в 

системі наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Структура педагогічної 

науки.  

5. Суть і основні види контролю успішності учнів.  

6. Проаналізуйте зміст понять: навчання, освіта, розвиток, 

7. Розкрийте зміст поняття народна педагогіка. Хто і в якому році ввів цей 

термін? 

8. Методи контролю ЗУН учнів. 

9.Проаналізуйте зміст понять: народна педагогіка, етнопедагогіка, національне 

виховання. 

10. Розкрийте зміст поняття «етнопедагогіка». Хто і в якому році ввів цей термін? 

11. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

12. Проаналізуйте зміст понять: дидактика, категорії, дидактичні системи. 

13. Доведіть, що педагогіка народознавства важливий напрям у сучасній 

педагогіці і шкільній практиці. 

14. Рейтингова система оцінювання навчальної діяльності учнів.  

15. Проаналізуйте зміст понять: навчання, навчальний процес, викладання, 

учіння. 

16. Дайте характеристику ступенів козацького виховання. 

17. Правила і техніка контролю успішності.  

18. Проаналізуйте зміст понять: знання, уміння, навички. 

19. Обгрунтуйте властивості духовної педагогіки. 

20. Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили, мотиви 

виховання.  

 21. Проаналізуйте зміст понять: рушійні сили навчального процесу, логіка 

навчального процесу. 

22. Поясніть сутність національного виховання. 

23. Етапи процесу виховання.  Управління процесом виховання.  

24. Проаналізуйте зміст понять: структура процесу учіння, сприймання, 

осмислення. 

25. Функції дидактики. Сутність і завдання дидактики. Предмет і категорії 

дидактики. Функції дидактики. Дидактичні системи.  

26. Самовиховання: суть ,умови, етапи, прийоми.  Перевиховання: суть, функції, 

етапи, принципи.  

27. Проаналізуйте зміст понять: дидактика, категорії, дидактичні системи. 

28. Процес навчання: сутність, складники, компоненти, методологічні засади, 

функції.  

29. Результати процесу виховання. Шляхи підвищення ефективності процесу 

виховання. 



30. Проаналізуйте зміст понять: розуміння, узагальнення, мотив навчання 

31. Типи і види навчання. 

32. Основні закономірності процесу виховання.  Принципи виховання, їх 

характеристика.  

33. Проаналізуйте зміст понять: діагностика, оцінка. 

34. Навчально - пізнавальна діяльність. Мотивація до навчально-пізнавальної 

діяльності.  

35. Зміст виховання: мета, завдання, змістові компоненти. 

36. Проаналізуйте зміст понять: оптимізація, інтенсифікація.  

37. Оптимізація та інтенсифікація процесу навчання.  

38. Висловіть свої міркування, щодо вчення Л.Виготського «про зону ближнього 

розвитку». 

39. Проаналізуйте зміст понять: закономірність навчання, об’єктивні 

закономірності, 

40. Дидактичні принципи і правила.  

41. Сформулюйте, в чому полягає діалектична взаємодія між біологічними 

факторами, середовищем та вихованням. 

42. Проаналізуйте зміст понять: метод навчання, прийом навчання, засіб 

навчання.  

43. Закономірності навчання: сутність, структура. Поняття принципу і правила 

навчання 

44. Розкрийте функції виховання в розвитку і формуванні особистості. 

45. Проаналізуйте зміст понять: компетенція, рівень компетенції, критерії 

оцінювання, норми оцінок, 

46. Структура принципів навчання. Характеристика основних принципів 

навчання.  

47. Охарактеризуйте  види  діяльності, які впливають на розвиток особистості. 

48. Проаналізуйте зміст понять: метод навчання, прийом навчання, засіб 

навчання.  

49. Сутність методів, прийомів і засобів навчання.  

50. Основні закономірності процесу виховання.  Принципи виховання, їх 

характеристика.  

51. Проаналізуйте зміст понять: : дидактика, категорії, дидактичні системи. 

52. Класифікація методів навчання. Вибір методів навчання.  

53. Основні напрями виховання.  

54. Проаналізуйте зміст понять: принцип навчання (дидактичний принцип), 

правило.  

55. Засоби навчання.  

56. Сутність і завдання змісту освіти. 

57. Проаналізуйте зміст понять: метод навчання, прийом навчання, засіб 

навчання.  

58.Сутність методів, прийомів і засобів навчання.  

59. Розумове виховання: завдання, шляхи, засоби, методи; види мислення. 

Формування наукового світогляду.  

60. Проаналізуйте зміст понять: суб’єктивні закономірності, загальні 

закономірності. 

61. Класифікація методів навчання. Вибір методів навчання.  



62. Нормативні документи змісту освіти: стандарти, навчальний план, навчальна 

програма, підручник, посібник.  

63. Проаналізуйте зміст понять: форма організації навчання, система навчання. 

64. Види і типи педагогічних систем.  

65. Поняття методу, прийому і засобу виховання.  Класифікація методів 

виховання.  

66. Проаналізуйте зміст понять види навчальної роботи, позаурочна діяльність.  

67. Форми організації навчання, їх становлення. 

68. Моральне виховання: завдання, зміст, шляхи, засоби.   

69.Виховання моральної свідомості та громадянської відповідальності, 

національної гідності та менталітету, дисциплінованості.  

70. Проаналізуйте зміст понять: метод виховання, прийом виховання, засіб 

виховання. 

71. Класно-урочна форма навчання в її історичному розвиткові.  

72. Патріотичне виховання.  Інтернаціональне виховання.  

73. Проаналізуйте зміст понять: методи формування свідомості і переконань, 

методи організації діяльності і формування поведінки. 

74. Позаурочні форми навчання.  

75. Екологічне виховання.  

76. Проаналізуйте зміст понять: підручник, навчальний посібник, навчальний 

предмет.  

77. Вимоги до сучасного уроку. Типи уроків, їх структура.  

78. Правове виховання.  

79. Проаналізуйте зміст понять: державний компонент, шкільний компонент. 

80. Трудове виховання: значення праці в житті людини.  

81.Завдання, принципи, шляхи, засоби, методи трудового виховання.  

82. Проаналізуйте зміст понять: Державний стандарт, навчальний план. 

83. Педагогічний аналіз уроку.  

84. Характеристика основних груп методів виховання.  Педагогічні умови 

використання методів виховання.  

85. Проаналізуйте зміст понять: урок, етапи уроку. 

86. Сучасні форми навчання. 

87. Зміст виховання: мета, завдання, змістові компоненти. 

88. Проаналізуйте зміст понять: система освіти, принципи освіти. 

89. Система освіти в Україні, її структура.  

90. Розкрийте функції виховання в розвитку і формуванні особистості. 
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Самостійна робота студентів з дисципліни «ПЕДАГОГІКА» займає важливе 

місце у навчальному процесі ВНЗ при підготовці фахівців спеціальності  

«історія». Ефективна організація навчально-виховного процесу в системі 

професійної підготовки майбутніх класних керівників та вчителів історії 

неможлива без належної організації самостійної роботи студентів.  

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в підвищенні 

якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та закріпленню 

теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої ініціативи, 

самостійності, відповідальності та організованості, формуванню самостійності 

мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Виконання студентом індивідуального завдання для самостійної роботи 

сприятиме свідомому та творчому засвоєнню теоретичних основ дисципліни, 

формуванню стійкого інтересу до педагогічних знань та розвитку умінь 

ефективно їх застосовувати в практичній діяльності  вчителя. Завдання 

спрямовані на те, щоб найбільшою мірою сприяти розвитку у студентів 

пізнавальної активності і самостійності в їх учбовій діяльності та активуванню 

процесу самоосвіти в ході професійного становлення в цілому.  

Самостійна робота з виконання індивідуального завдання спрямована на 

формування навичок саморегуляції пізнавальної діяльності, на розвиток стійкого 

позитивного ставлення до процесу пізнання в цілому та розширенню обізнаності 

в проблемах педагогіки, зокрема.  

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й завдання, 

що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. Їх підготовка 

сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у студентів 

креативності, критичності й системності світогляду. 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до практичних занять, 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

3) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, практичних 

занять), 

4) підготовка до модульних контрольних робіт, 

5) підготовка до іспиту. 

 

Види самостійної роботи: 

1. Міні - творча робота  

Написання даної роботи передбачає, що студенти  досліджують не лише  

теоретичні аспекти, а й проводять власне пілотажне емпіричне дослідження за 

методиками (тест, анкета, інтервю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок рукопису (може 

бути друкований текст), план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд теми – 2 

сторінки, результати дослідження за методикою –2-3 сторінки, список літератури 

(не менше 3 джерел). 

Максимальний бал –10.  2 роботи за період навчання 

2. Реферат 

Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам не лише  

переказувати думки авторів, а й висловлювати власні, тобто передбачає 



критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок, план, список літератури  

(не менше 3 джерел ). 

Максимальний бал -10.   2 роботи за період навчання. 

 

3. Аналіз монографій 

Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати 

оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 3 

сторінки. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

4. Складання опорного конспекту. 

Ця форма самостійної роботи передбачає складання конспекту, який має творчу 

форму. Опорний конспект кодує зміст інформації за допомогою поєднання 

графічних символів, малюнків, цифр, ключових слів та ін.. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 
 

5. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який складається з 

певної кількості пунктів (із заголовками) та підпунктів. Кожен пункт плану 

відповідає певній частині конспекту. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

6. Табулювання 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які розкривають 

закономірності якогось явища. 

6) Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 
 

 

Оцінювання наукових доповідей. Тривалість доповіді – від 7 до 10 хвилин. 

Доповідь представляється в письмовій та усній формі. За доповідь максимально 

можна отримати 10 балів. Оцінювання доповіді див. у табл.1. 

Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студента 

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента, регламентується 

робочим навчальним планом і повинен складати не менше, ніж 1/3 і не більше, 

ніж 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення окремої 

навчальної дисципліни. Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної 

роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної 

навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації 

освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в навчальному процесі 

практичних, ських і лабораторних занять. 

 Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов для  

самостійної роботи 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної 

навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах і 

лабораторіях, комп'ютерних класах, а також в домашніх умовах. У необхідних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA


випадках ця робота проводиться згідно із заздалегідь складеним графіком, що 

гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних 

дидактичних засобів. 

Методичне забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 

матеріалів, передбачених для вивчення конкретних навчальних дисциплін. 

До навчально-методичного забезпечення СРС відносяться:  

- навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, підручники та 

навчальні посібники, навчальні матеріали як в друкованому, так і в 

електронному вигляді у відповідності до державного стандарту освіти; 

- методичні рекомендації та посібники з організації СРС; 

- завдання для самостійної роботи студентів; 

- інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 

семестрових завдань тощо; 

- тематика рефератів та доповідей; 

- тематика курсових робіт та проектів і методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- тематика кваліфікаційних робіт та методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- зразки оформлення індивідуальних завдань, передбачених робочою 

навчальною програмою дисципліни; 

- питання до іспитів та заліків; 

- методичні вказівки щодо написання та оформлення звітів про проходження 

практики. 

Організація самостійної роботи студентів 

Методика організації самостійної роботи залежить від структури, характеру та 

особливостей дисципліни, що вивчається, обсягу годин, виділених на її вивчення, 

виду завдань для самостійної роботи, рівня підготовки студентів та умов 

навчальної діяльності.  

Згідно з Положенням про організацію освітнього простру в МНУ, навчальний 

тиждень — це складова навчального часу студента.  

Формування змісту самостійної роботи включає: 

- визначення та обґрунтування необхідного переліку розділів, тем, питань, 

завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів; 

- визначення змісту та обсягу теоретичної навчальної інформації та 

практичних завдань з кожної теми, які виносяться на СРС; 

- відбір методів та форм самостійної роботи студентів відповідно до 

сучасних технологій навчання; 

- визначення форм та методів контролю за самостійним виконанням 

студентами завдань; 

- розробка критеріїв оцінювання результатів СРС.  

На самостійне опрацювання студентів виносяться навчальні матеріали: 

- за рівнем складності доступні для самостійного вивчення; 

- що розширюють, доповнюють, деталізують знання основ, викладених в 

базовому курсі; 



- аналогічні вивченим, побудовані на принципах, вже розглянутих у 

попередніх темах; 

- описові, фактологічні (наприклад, матеріали з історії науки); 

- спрямовані на формування навичок та стійких знань: вправи, задачі, 

розрахунково-графічні роботи тощо; 

- матеріали практичного спрямування, тобто такі, які ілюструють 

застосування загальних принципів, викладених в базовому курсі, в 

виробничих умовах. 

Керівництво самостійною роботою студентів відбувається за рахунок загального 

бюджету часу, запланованого на аудиторну та позааудиторну роботу викладача. 

За рахунок часу, запланованого на аудиторну роботу викладачів, проводяться: 

- консультаціі з навчальних дисциплін. Консультації протягом семестру 

(поточні) проводяться згідно з графіком кафедри, консультації перед 

контрольним заходом (екзаменаційні) проводяться за графіком деканату 

факультету; 

- перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, передбачених 

робочим навчальним планом, у студентів заочної форми навчання; 

- керівництво і оцінювання результатів індивідуальних завдань, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів денної та 

заочної форми навчання, зокрема курсових робіт та курсових проектів;  

- керівництво практикою студентів; 

- керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт певного освітньо-

кваліфікаційного (освітньо-наукового) рівня. 

                                    Таблиця 1 

Розподіл балів за наукову доповідь 

Вимоги Бали 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані або 1) результати лише сучасних наукових 

досліджень (монографії, наукові статті, інтернет-ресурси), 

починаючи з 2000 року,  

або 2) доповідач висловив і обґрунтував свою власну позицію. 

Студент доповідає, не заглядаючи у конспект. 

9-10 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані або 1) результати лише сучасних наукових 

досліджень (монографії, наукові статті, інтернет-ресурси), 

починаючи з 2000 року,  

або 2) доповідач висловив і обґрунтував свою власну позицію. 

Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

7-8 



Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані результати наукових досліджень (монографії, 

наукові статті, інтернет-ресурси) до і після 2000 року. Студент 

доповідає, не заглядаючи у конспект. 

5-6 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані результати наукових досліджень (монографії, 

наукові статті, інтернет-ресурси) лише до 2000 року. Студент 

доповідає, заглядаючи у конспект. 

3-4 

Доповідь недостатньо повно висвітлює тему, студент не 

вклався у час, використані результати наукових досліджень 

(монографії, наукові статті, інтернет-ресурси) лише до 2000 

року. Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

1-2 

Доповідь не відповідає темі виступу 0 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять  
 

Практичне заняття є однією з найважливіших форм навчального заняття 

у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо 

попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на підставі 

індивідуально виконаних завдань. Практичні заняття проводяться з основних тем 

навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних знань, 

отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою 

літературою. 

 

Головна мета практичних занять з Педагогіки - сприяти поглибленому 

засвоєнню найскладніших питань навчального курсу, спонукати студентів до 

колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу 

явищ і проблем, активізувати до самостійного вивчення наукової та методичної 

літератури, формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до заняття студенти самостійно відпрацьовують 

літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться критично оцінювати різні 

джерела знань. Під час практичного  заняття організовується дискусія із завчасно 

визначених тем, до яких студенти готують тези відповідей або індивідуально 

виконані реферати-доповіді.  

 

Основними завданнями практичних занять  з ПЕДАГОГІКИ є: 

-  закріплення у студентів теоретичних знань; 

-  оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового 

викладання навчального матеріалу; 

-  залучення їх до науки, наукових досліджень; 



-  прищеплення їм  навичок творчого мислення, самостійного 

формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих 

наукових положень і висновків; 

-  формування в них педагогічного світогляду, здатності пов'язувати 

загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики освіти  в країні. 

 

Практичні заняття потребують від студентів ретельної підготовки. Готуючись, 

студент має ознайомитися з планом заняття, рекомендованою літературою. 

Спочатку треба ознайомитися з матеріалом за темою заняття, що вміщений у 

навчальних посібниках. Це дасть змогу скласти загальне уявлення про тему, яку 

виносять на практичне заняття. Якщо з цієї теми прочитано лекцію, то корисно 

також ретельно опрацювати її конспект. Лише після цього розпочинається 

самостійна робота над вивченням першоджерел.Окрему ланку в процесі 

підготовки до практичного заняття становить безпосередня підготовка виступу з 

того чи того питання. Варто, щоб студент привчав себе виступати не за готовим 

текстом, зачитуючи його, а своїми словами, користуючись лише коротким 

планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до кожного питання скласти на 

окремій картці чи аркуші короткий план з помітками потрібних цифр, записами 

цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть змогу виробити вміння виявляти 

самостійність під час виступів на і. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно розв'язувати 

завдання, це значно активізує потенції його психічної діяльності, сприяє 

розвиткові та становленню позитивних якостей. 

 

Треба пам'ятати, що якість практичного заняття перш за все залежить 

від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до  заняття кожен 

студент повинен: 

6) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми  

заняття;   

7) прочитати  і продумати  свої  лекційні  записи,  які  відносяться до теми 

заняття;  

8) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану літературу;  

9) скористатися при потребі консультацією викладача;  

10) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань 

теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне практичне заняття. Пропуск  

заняття позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне 

уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при 

підготовці до підсумкового модульного контролю. 

 

Особливості роботи студента на практичному занятті: 
- переважну більшість практичних занять буде проведено у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості 

знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 

- практичне заняття починається вступним словом викладача, в якому він 

розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 



- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми практичного 

заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності, 

розглядати педагогічні явища, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. 

Систематичні виступи на заняттях сприяють поповненню словарного запасу, а 

також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 

присутньому на занятті висловити свою точку зору та подолати прогалини, які 

мали місце у відповіді. Активна участь на практичних заняттях прищеплює 

навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати свою 

позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. 

При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових 

питань, але і дає змогу виступити усім учасникам у. Якщо ж доповідач чи інший 

виступаючий на практичному занятті припускає явні помилки, то для виключення 

втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому; 

- закінчується заняття заключним словом викладача, в якому аналізується 

ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі студентів (виступ зпитання, 

реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та нараховуються 

рейтингові бали, дається завдання на наступне заняття.  

 

Система контролю самостійної роботи студентів 

Основною формою контролю та оцінювання самостійної роботи студентів є 

проведення контрольних заходів. Контрольні заходи у вищій школі включають 

поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення практичних, лабораторних та ських занять і має на меті перевірку 

рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма 

проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання 

рівня знань визначаються відповідною кафедрою. Підсумковий контроль 

проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому 

(кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий 

контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента.  

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для 

засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий 

контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні 

навчальних занять.Контроль СРС здійснюється в залежності від виду самостійної 

роботи і передбачає такі форми:  

- тестування; 

- контрольні та розрахунково-графічні роботи; 

- контрольні питання після кожної лекції; 

- співбесіда; 

- захист курсових робіт і проектів; 

- перевірка виконання індивідуальних завдань під час практики; 

- ділові ігри та творчі наукові конференції; 



- колоквіуми; 

- завдання, що передбачають нестандартні рішення; 

- звіти з виконання лабораторних та інших видів робіт; 

- інші форми. 

Приклади форм самостійної роботи студентів, контролю та звітності. 

 

Форми і засоби проміжного та підсумкового контролю знань 
Контроль роботи студента є необхідним компонентом навчального процесу, 

який має на меті визначення реального рівня професійної підготовки студента, а 

також надання необхідних рекомендацій, сприяючих подальшому розвитку 

творчої особистості студента. Об’єктами контролю є отримані студентами знання 

в процесі засвоєння матеріалу дисципліни на лекціях, ах, диспутах та під час 

виконання самостійних, індивідуальних завдань. Логічним завершенням процесу 

контролю є процедура оцінювання. 

Оцінка знань студентів здійснюється за результатами поточного та 

підсумкового контролю. Поточний та підсумковий контроль здійснюється в 

кредитно-модульній системі. Форми поточного контролю: психологічний 

диктант, експрес опитування на лекціях,  тестування, рубіжні перевірочні роботи, 

контрольний захід. Оцінка знань та вмінь студента базується на сумі отриманих 

балів: на лекційному занятті; на ському занятті; під час індивідуальної роботи з 

викладачем. 

Контроль під час ського (практичного) заняття може бути реалізованим: у 

формі тестування, психологічного диктанту, за результатами роботи над 

індивідуальною роботою, участі в обговореннях, виступу з доповіддю.  
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