
 



 



 

 

 

 

                                                          Анотація 

Методика ситуаційного навчання в підготовці майбутніх учителів 

початкової школи передбачає набуття студентами досвіду аналізу професійних 

ситуацій, прийняття самостійних рішень, пошуку відповідей на суперечливі 

питання майбутньої професійної діяльності на основі застосування теоретичних 

знань, умінь і компетенцій. 

Ключові слова: ситуація, ситуаційне навчання,  педагогічна ситуація, 

ситуаційні завдання, кейси. 

 



ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Методика 

ситуаційного навчання в підготовці майбутніх учителів початкової школи» 

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

ступеня магістра спеціальності 013 Початкова освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: технології ситуаційного 

навчання у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи.. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Дидактика», «Теорія та методика 

викладання», «Основи педагогічної творчості», «Інноваційні технології в освіті». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета курсу:  засвоєння базових знань з актуальних питань ситуаційного 

навчання та побудови продуктивних людських взаємовідносин, формування 

навичок розв'язання педагогічних ситуацій у початковій школі.  

       1.2. Завдання курсу: 

-ознайомити студентів з актуальними психологічними проблемами 

розв’язання педагогічних ситуацій в початковій школі;  

-розкрити майбутнім фахівцям ефективну методологію вирішення 

ситуаційних завдань і прогнозування педагогічних ситуацій;  

-оволодіння навичками попередження педагогічних ситуацій в напрямі їх 

ескалації у конфлікти. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 6. 

ПРН 12. 

ПРН 14. 
 

    1.3. Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 
І. Загальнопредметні:  
ЗК-1 
ЗК-2 
ЗК-3 
ЗК-7 

ІІ. Фахові:  
ФК-1 
ФК2 
ФК4 
ФК-7 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1.  Сутність поняття «педагогічна ситуація». 

Тема 1. Тлумачення поняття «ситуація» у наукових джерелах. 

Тема 2. Структура педагогічних ситуацій. 

Кредит 2.  Класифікація педагогічних ситуацій». 



Тема 3. Класифікатор педагогічних ситуацій. 

Кредит 3.  Сутність поняття «ситуаційне завдання». 

Тема 4. Структура ситуаційного завдання. 

Кредит 4.  Розˊвязання педагогічних ситуацій. 

Тема 5. Алгоритми розв’язання педагогічних ситуацій. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, поточне 

тестування, самостійні роботи. 

 

 

 

 

 

 

 


