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Методичні вказівки підготовлено для студентів денної форми навчання 

спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» НТУ «ХПІ», які навчаються на 

освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів. 

Студентам представлено розподіл навчального часу та види навчальних 

занять з освітнього компоненту дисципліни «Педагогіка». 

Надано перелік тем, види практичних занять з дисципліни, список джерел 

інформації. 

Встановлено критерії оцінки виконання усіх видів практичної роботи. 
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ВСТУП 

 

Дані методичні вказівки укладені для студентів спеціальності 017 

«Фізична культура і спорт» і надають можливість забезпечити проведення 

навчального процесу з освітнього компоненту «Педагогіка» у очній, змішаній 

та дистанційній формі навчання. 

Мета вивчення освітнього компоненту «Педагогіка» є отримання 

базових знань в області педагогіки та ознайомлення з основними напрямками 

та задачами педагогіки, міждисциплінарними зв’язками педагогіки з іншими 

науками, а також підготувати до педагогічної діяльності (проведення 

педагогічних досліджень, до організації навчально-тренувального процесу з 

фізичного виховання). 

В результаті вивчення освітнього компоненту «Педагогіка» студенти 

повинні: 

– знати: 

• передумови виникнення і тенденції розвитку педагогіки; 

• сутність педагогічного процесу; 

• принципи педагогічної науки; 

• методи педагогіки; 

• історії педагогіки; 

• сутність, зміст процесу виховання; 

• основні закономірності та принципи виховання; 

• методи, прийоми і засоби виховання; 

• інноваційну спрямованість педагогічної діяльності; 

• зміст освіти в сучасній школі; 

• структуру та організацію процесу навчання; 

• закономірності та принципи навчання; 

• загальні методи навчання; 

• форми організації навчання. 

– вміти: 

• використовувати методи науково-педагогічних досліджень; 

• досліджувати педагогічний процесі; 

• робити аналіз педагогічної діяльності; 

• використовувати отримані знання з педагогіки на практиці при вирішенні 

навчальних та професійних завдань. 

– отримати навички: 

• самостійної, пошукової та дослідницької роботи над навчальним та 

науковим матеріалом за темами дисципліни; 

• практичної роботи з науковими ресурсами з педагогіки 

• вирішення професійних завдань 

Практичні заняття з освітнього компоненту «Педагогіка», призначені 

для поглибленого вивчення педагогічних проблем і відіграють важливу роль у 

формуванні навичок та застосуванні набутих знань. Практичні заняття 
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продовжують роботу, розпочату на лекціях. Якщо лекція закладає основи 

наукових знань в узагальненій формі, то практичні заняття мають на меті 

розширити, уточнити ці знання, виробити професійні навички. 

Головна мета практичних занять — сприяння поглибленому засвоєнню 

студентами найбільш складних питань навчального курсу, спонукання 

студентів до колективного творчого обговорення, оволодіння науковими 

методами аналізу явищ і проблем, активізування до самостійного вивчення 

наукової та методичної літератури, формування навичок самоосвіти. 

Практичні заняття розвивають наукове педагогічне мислення та 

комунікативні компетентності, дають змогу перевірити їх знання. 

Семінар є основною формою практичного заняття для засвоєння 

лекційного матеріалу і обговорення питань, винесених для самостійного 

опрацювання. Семінар є елементом системи контролю знань, і в той же час 

структурним компонентом формування умінь і навичок підготовки. 

Семінари мають різні види проведення: 

- широка бесіда-дискусія, на основі раніше визначених питань; 

- усні відповіді з наступним обговоренням; 

- семінар-диспут (круглий стіл); 

- мозковий штурм. 

Кожен семінар є важливим засобом активізації мисленої діяльності. 

Проте, цей процес буде більш ефективним якщо кожну тему семінару буде 

супроводжувати творча праця. Творчість може бути ефективною при умові 

виконання відповідних підготовчих етапів: 

• вивчення, осмислення рекомендованої літератури; 

• аналіз педагогічного досвіду вчителів, викладачів, тренерів, а також 

різноманітних психолого-педагогічних спостережень; 

• співставлення особистісного досвіду, отриманого в процесі навчання, 

із теоретичними знаннями, одержаними на лекції та в результаті 

вивчення рекомендованої літератури; 

• теоретичні і практичні висновки з кожного питання плану семінару; 

• визначення перспектив удосконалення майбутньої педагогічної 

діяльності.. 
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1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ 
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2 МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Підготовка теоретичних питань до практичних занять передбачає 

опрацювання питань теми практичного заняття. Ці питання могли як 

розглядатися під час лекції, так і виноситися на самостійне опрацювання. 

Алгоритм підготовки. 

1. Визначте питання для підготовки (Ви маєте розглянути усі 

питання, зазначені у плані практичного заняття). 

2. Візьміть у бібліотеці університету (читальному залі або на 

кафедрі) джерела, зазначені у списку основної літератури до заняття. При 

підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами 

(алфавітним, предметним або систематичним). 

3. Визначте розділи (теми або параграфи), у яких розкрито питання 

практичного заняття. 

4. Прочитайте ці розділи. 

5. Складіть план (простий або складний) відповіді на кожне питання. 

6. Визначте основні поняття, які Ви повинні засвоїти. 

7. Проаналізуйте, як опрацьований матеріал пов’язаний з іншими 

питаннями теми. 

8. Для кращого засвоєння та запам’ятовування матеріалу складіть 

короткий конспект, схеми, таблиці або графіки по прочитаному матеріалу. 

9. Визначте проблеми в опрацьованому матеріалі, які Ви 

недостатньо зрозуміли. З цими питаннями Ви можете звернутися на 

консультації до викладача. 

10. Перевірте, як Ви засвоїли опрацьоване питання. Ви можете це 

зробити, відповівши на тестові питання до теми або розв’язавши практичні 

завдання. 
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Конспектування першоджерел передбачає поглиблений розгляд 

окремих питань теми. Для конспектування можуть пропонуватися статті з 

фахових журналів, розділи монографій або підручників. 

Алгоритм підготовки. 

1. Прочитайте запропоноване першоджерело. 

2. Правильно оформіть бібліографію першоджерела (автор, назва, 

вихідні дані). 

3. Складіть план (простий або складний). 

4. Виділіть для кожного пункту плану основні положення 

проблеми, яка висвітлюється у першоджерелі. 

5. Представте прочитаний текст у вигляді тез або анотації, 

використовуючи, при потребі, схеми, таблиці, графіки тощо. 

6. Для самоперевірки перекажіть статтю, використовуючи власний 

конспект. 

Підготовка рефератів передбачає глибокий та детальний аналіз 

проблеми, винесеної у темі реферату. 

Алгоритм підготовки. 

1. Ознайомтеся з вимогами до реферату. 

2. Підберіть літературу, у якій розкривається тема реферату. При 

підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами 

(алфавітним, предметним або систематичним). 

3. Складіть план реферату. 

4. Опрацюйте літературні джерела, користуючись порадами до 

конспектування першоджерел. 

5. Систематизуйте опрацьований матеріал відповідно до плану 

реферату. 

6. Дайте власний критичний аналіз та оцінку висвітленої проблеми. 

7. Оформіть реферат відповідно до вимог. 

8. На основі реферату підготуйте усну доповідь на практичне 

заняття. 
 

3 ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Модуль І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ: ІСТОРІЯ І 

СУЧАСНІСТЬ. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ.  

Практичне заняття №1. 

Тема: Поняття і категорії педагогіки. 

Мета: засвоїти теоретико-методологічні підходи до вивчення 

педагогічних наук, предмета, основних понять та категорій педагогіки. 

Професійна спрямованість: розвивати педагогічне мислення; набути 

уміння здійснювати категорійний аналіз педагогічних понять. 

Основні поняття: педагогіка, виховання, освіта, навчання, розвиток, 

галузі педагогічної науки, міжпредметні зв’язки. 

Види організації практичного заняття: круглий стіл. 
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Питання для обговорення: 

1. Визначити об’єкт та предмет педагогіки? 

2. Розкрити основні поняття і категорії педагогіки? 

3. Які галузі педагогіки виокремленні науковцями, визначити  зв'язок 

педагогіки з іншими науками? 

4. Які основні завдання педагогіки в сучасних умовах розвитку 

суспільства? 

5. Які основні функції педагогіки? 

6. Визначити спільні і відмінні риси основних понять педагогіки 

7. Висловити аргументи на користь кожного з підходів щодо 

тлумачення педагогіки: 

- Педагогіка – це мистецтво 

- Педагогіка – це наука  

- Педагогіка – це система діяльності. 

8. Проаналізувати зв’язки педагогіки з іншими науками? 

9. Дискусійне питання. Чому діяльність педагога схожа на діяльність 

актора або режисера? 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 48, 59, 60, 63, 70, 86, 87, 

102, 103, 116]. 

 

Практичне заняття №2. 

Тема: Педагогіка як наука. Методи науково-педагогічних досліджень. 

Мета: засвоїти наукові підходи до розуміння педагогічних проблем, 

ознайомитися зі структурно-логічними етапами проведення педагогічного 

дослідження; формувати уміння та навички обрання методів проведення 

педагогічних досліджень. 

Професійна спрямованість: розвивати наукове педагогічне мислення; 

виховувати професійну мотивацію на здійснення науково-педагогічних 

пошуків. 

Основні поняття: наука, науковий підхід, наукове мислення, методи 

наукового дослідження з педагогіки, педагогічне дослідження, реферат, 

курсова робота, тези. 

Види організації практичного заняття: усні відповіді з наступним 

обговоренням; 

 

Питання для обговорення: 

1. Довести, що педагогіка це наука. 

2. Визначити взаємозв’язок між педагогічною наукою і педагогічною 

практикою. 

3. Визначити основні джерела педагогічної науки. 

4. Визначити чим відрізняється спостереження в повсякденному житті 

від науково методу дослідження? 

5. Розкрити основні методи педагогічного дослідження і визначити, як 

їх обирати? 

6. Охарактеризувати технологічні компоненти педагогічного 
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дослідження. 

7. Надати характеристику основних форм студентської науково-

дослідної роботи (реферат, тези виступу на конференції, стаття, 

курсова робота, дипломна робота). 

8. Визначити пріоритетні напрями педагогічних досліджень в Україні? 

9. Проаналізуйте переваги та недоліки конкретних методів 

дослідження: 

• педагогічне спостереження, анкетування, 

• бесіда, 

• інтерв’ю, 

• узагальнення незалежних характеристик, 

• вивчення і аналіз документації, 

• вивчення продуктів творчості, 

• вивчення і узагальнення педагогічного досвіду. 

• педагогічний експеримент. 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 48, 50, 51, 61, 73, 80, 105, 

107, 121, 59, 60, 63, 70, 86, 87, 102]. 

 

Практичне заняття №3. 

Тема: Історія розвитку педагогіки.  

Мета: сформувати у студентів систему знань про світовий історико-

педагогічний процес та про місце української педагогіки в ньому; ознайомити 

із сучасними формами виховання і педагогічними течіями через їх історичний 

аспект; розкрити кращі здобутки педагогічної мудрості. 

Професійна спрямованість: розвивати наукове педагогічне мислення; 

вивчити історичний підхід до вивчення педагогіки, формувати професійну 

мотивацію до вивчення педагогіки. 

Основні поняття: історичний підхід, етапи розвитку педагогічної 

думки. 

Види організації практичного заняття: бесіда-дискусія 

 

Питання для обговорення: 

1. Дослідити історію світової педагогіки. 

2. Виокремити етапи розвитку педагогіки. 

3. Дослідити історію української педагогіки. 

4. Розкрити основні проблеми розвитку педагогіки. 

5. Творче завдання. Надати біографію відомого українського 

педагога і його основні педагогічні думки. 

6. Творче завдання. Довести актуальність педагогічних ідей  Г. 

Сковороди для сучасної української школи. 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 30, 47, 48, 52 58, 59, 60, 

63, 70, 76, 78, 79, 86, 87, 89, 90, 99, 102, 103, 104, 106,107, 109, 114]. 

 

 

Практичне заняття №4. 
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Тема: Розвиток, формування та соціалізація особистості. 

Мета: формувати компетентність виявляти та аналізувати потенційні 

можливості розвитку учнів, проектувати засоби розвитку особистості у 

навчально-виховному процесі. 

Професійна спрямованість: набуття умінь аналізу факторів розвитку 

та соціалізації особистості. 

Основні поняття: особистість; розвиток особистості; здібності; 

задатки; формування особистості; спадковість; середовище; соціалізація; 

обдарованість; талант; діяльність; спілкування;  активність особистості. 

Види організації практичного заняття: круглий стіл, мозковий штурм. 

 

Питання для обговорення: 

1. Надати поняття про розвиток і формування особистості дитини. 

2. Визначити основні об’єктивні та суб’єктивні фактори розвитку та 

формування особистості. 

3. Довести роль спадковості, соціального та природного середовищ у 

вихованні дитини. 

4. Довести роль діяльності, спілкування, власної активності у розвитку 

особистості. 

5. Назвати якості, що успадковуються дітьми від батьків. 

6. Визначити які виховні функції соціального середовища? 

7. Довести необхідність врахування особливостей вікового 

та індивідуального розвитку особистості в педагогічної  

діяльності 

8. Надати характеристику процесу соціалізації особистості. 

Перелічити основні інститути соціалізації. 

9. Дискусійне питання. Чи можливий всебічний розвиток 

особистості в умовах кризи? 

10. Мозковий штурм. З’ясувати відмінності між поняттями 

«людина», «Індивід», «індивідуальність», «особистість». 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 32, 48, 59, 60, 63, 70, 77, 

86, 87, 102, 103]. 

 

Практичне заняття №5. 

Тема: Сутність педагогічного процесу як системи. 

Мета: розкрити сутність і дати класифікацію педагогічних систем, 

дати поняття  педагогічної системи і педагогічного процесу. 

Професійна спрямованість: формування компетентності 

проектування цілісного педагогічного процесу, набути уміння здійснювати 

категорійний аналіз педагогічних понять. 

Основні поняття: педагогічна система, педагогічний процес, рушійні 

сили, засоби, умови, прийоми та методи. 

Види організації практичного заняття: бесіда-дискусія 

Питання для обговорення: 

1. Визначити що таке система, які її ознаки? 
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2. Надати розуміння понять «система освіта» і «система виховання». 

3. Охарактеризувати сутність поняття «цілісний педагогічний процес». 
4. Визначити сутність, закономірності, принципи та рушійні сили 

педагогічного процесу. 

5. Скласти структура педагогічного процесу. 

6. Визначити етапи педагогічного процесу. 

7. Дискусійне питання. Визичити в чому полягає ефективність 

здійснення навчання і виховання в єдності як цілісного 

педагогічного процесу? 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 36, 48, 59, 60, 63, 70, 86, 

87, 102, 103]. 

 

Практичне заняття №6. 

Тема: Система освіти і виховання в Україні. 

Мета: отримати знання про мету, принципи, завдання, структуру 

системи освіти і виховання в сучасній Україні.  

Професійна спрямованість: сформувати вміння аналізу і роботи з 

нормативними документами освіти. 

Основні поняття: завдання система освіти, закон, нормативні 

документи,  неперервна освіта. 

Види організації практичного заняття: круглий стіл. 

 

Питання для обговорення: 
1. Охарактеризувати основні ланки системи освіти України. 
2. Розкрити суть ступеневої і неперервної освіти в Україні. 

3.Визначити освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні. 

4.Охарактеризувати навчальні заклади як гімназія, училище, ліцей, 

консерваторія, університет. 

5. Визначити основні нормативні документи, що стосуються освітнього 

процесу в Україні. 

6. Проаналізувати основні положення Законів України “Про освіту”, 

“Про загальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, “Про позашкільну 

освіту”, Концепції «Нова Українська школа». 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 19 - 21, 40, 47, 48, 59, 60, 63, 

70, 76, 86, 87, 102, 103, 108, 110]. 

 

Практичне заняття №7. 

Тема: Сутність, закони та принципи виховного процесу. 

Мета: актуалізація знань студентів основних педагогічних категорій 

і понять, розкриття діалектики закономірностей, законів та принципів 

сучасного українського виховання. 

Професійна спрямованість: розвиток аналітичного педагогічного 

мислення. 

Основні поняття: виховний процес, принципи виховання, 

закономірності і закони виховання. 
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Види організації практичного заняття: бесіда-дискусія 

. 

Питання для обговорення: 

1. Визначити пріоритети цінностей загальнолюдських, 

національних, громадянських, етнічних,  родинних і особистісних 

морально-духовних. 

2.  

3. Визначити чинники, які впливають на виховання сучасних дітей 

4. Визначити яких законів і принципів потрібно дотримуватися у 

виховній роботі зрізного віку? 

5. Довести на прикладі різних суспільно-економічних формацій, що 

цілі виховання мають конкретно-історичний характер. 

6. Розкрити зміст рушійних сил виховного процесу. 

7. Побудувати логічну схему процесу виховання з його 

структурних елементів. 
8. Довести, що сім’я як соціальний інститут має переваги у 

вихованні дитини 
9. Дискусійне питання. У чому полягає суперечність виховання? В 

чому сутність гармонійного і всебічного розвитку особистості? 

Який ідеал сучасного виховання? 
Рекомендовані джерела інформації [1-13, 19 - 21, 40, 47, 48, 59, 60, 63, 

70, 76, 86, 87, 102, 103, 108, 110]. 

 

Практичне заняття №8. 

Тема: Наукові підходи та концепції виховного процесу. 

Мета: сформувати поняття про сутність, мету, завдання виховання, 

ознайомити з науковими підходами до організації виховного процесу, 

концепціями та програмами виховання. 

Професійна спрямованість: набувати умінь робити аналіз державних 

документів, формувати навички обґрунтування своїх поглядів на мету 

виховання. 

Основні поняття: мета виховання, виховний ідеал, концепція 

виховання. 

Види організації практичного заняття: круглий стіл, мозковий штурм. 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначити в нормативних документах, науково-педагогічній 

літературі ідеал, мету і завдання сучасного українського виховання. 

2. Надати і розглянути основні підходи до виховного процесу. 

3. Розглянути існуючі концепції виховного процесу. 

4. Дискусійне питання. Визичити які ознаки ефективності виховного 

процесу?  

Рекомендовані джерела інформації [1-15, 20, 22, 23, 29,  48, 59, 60, 63, 

70, 71, 81,  86, 87, 102]. 
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Практичне заняття №9. 

Тема: Засоби, прийоми, умови виховного процесу. 

Мета: сформувати умінь щодо застосування різноманітних засобів, 

прийомів у виховному процесі. 

Професійна спрямованість: набувати компетенцій аналізу та 

застосування різних засобів та прийомів виховання, набути уміння 

здійснювати категорійний аналіз педагогічних понять. 

Основні поняття: засоби виховання, прийоми виховання, умови 

виховання. 

Види організації практичного заняття: усні відповіді з наступним 

обговоренням 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначити із науково-педагогічної літератури педагогічні поняття 

«засіб виховання», «прийом виховання». 

2. Розглянути існуючи засоби виховання. 

3. Розглянути існуючи прийоми виховання. 

4. .Визначити сприятливі умови для виховання дітей різного віку. 

5. Творче завдання. Виписати у дві колонки якості людини, у першу – 

які найбільше цінні і імпонують, в другу – ті, що викликають 

несприйняття. 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 41, 44, 46, 48, 59, 60, 63, 

70, 86, 87, 102, 103, 111-113]. 

 

Практичне заняття №10. 

Тема: Методи і форми виховання.  

Мета: сформувати умінь щодо застосування різноманітних методів і 

форм у виховному процесі. 

Професійна спрямованість: набувати компетенцій аналізу та 

застосування різних методів і форм виховання.  

Основні поняття: методи виховання, форми виховання. 

Види організації практичного заняття: круглий стіл. 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначити із науково-педагогічної літератури педагогічні поняття 

«метод виховання», «форми виховання». 

2. Розглянути існуючи методи виховання. 

3. Визначити, яку роль відіграє приклад у вихованні. 

4. Охарактеризувати заходи, що сприяють поліпшенню відношень між 

педагогом і учнем. 

5. Розглянути існуючи форми виховання. 

6. Дискусійне питання. Чи згодні, що методи стимулювання і 
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мотивації виділені в окрему групу? 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 41, 44, 46, 48, 59, 60, 63, 

70, 86, 87, 102, 103, 111-113, 115]. 

 

Практичне заняття №11. 

Тема: Основні напрямки виховання. 

Мета: отримати знання про напрямки виховання. 

Професійна спрямованість: розвиток педагогічного мислення. 

Основні поняття: розумове виховання, моральне виховання, 

патріотичне виховання, громадянське виховання, правове виховання, 

трудове виховання, економічне виховання, фізичне виховання, естетичне 

виховання. 

Види організації практичного заняття: усні відповіді з наступним 

обговоренням 

 

Питання для обговорення: 

1. Перелічити напрями виховання. 

2. із науково-педагогічної літератури педагогічні поняття «напрям 

виховання». 

3. Розглянути існуючи напрями виховання. 

4. Визначити взаємозв’язок між різним напрямками виховання. 

5. Творче завдання. Написати есе «Добре серце вчителя творить 

диво». за французьким художнім фільмом Кристофа Барат’є 

«Хористи» (2004). 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 48, 53, 59, 60,, 62, 63, 70, 

81, 86,]. 

 

Практичне заняття №12. 

Тема: Зміст, методи та форми розумового, морально-етичного, 

естетичного виховання. 

Мета: сприяти засвоєнню студентами понять «розумове виховання», 

«морально-етичне виховання, «естетичне виховання»  основних понять 

щодо їх мети, змісту, форм і методів виховання. 

Професійна спрямованість: розвиток педагогічного мислення, набути 

уміння здійснювати категорійний аналіз педагогічних понять. 

Основні поняття: зміст, методи, форми, розумове виховання, 

моральне виховання, естетичне виховання. 

Види організації практичного заняття: круглий стіл. 

 

Питання для обговорення: 
1. Розкрити зміст понять «інтелект», «світогляд». 
2. Скласти таблицю інструментів (засоби, методи та форми) 

розумового виховання учнів різного віку . 

3. Розкрити основні напрями розумового виховання. 

4. Визначити взаємозв’язок між поняттями «естетика», «мораль». 
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5. Розкрити сутність понять «естетична культура», «естетичні 

почуття», «естетичний смак», «естетичні ідеали», «естетична 

діяльність», «естетична освіта». 

6. Визначити завдання, зміст , методи та форми морально-етичного 

виховання. 

7. Розкрити зміст, методи та форми естетичного виховання. 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 48, 59, 60, 63, 69, 70, 75, 

86, 87, 102, 103]. 

 

Практичне заняття №13. 

Тема: Зміст, методи та форми громадського, патріотичного, 

екологічного та економічного виховання. 

Мета: сприяти засвоєнню студентами понять «громадське 

виховання», «патріотичне виховання», «економічне виховання»  основних 

понять щодо їх мети, змісту, форм і методів виховання. 

Професійна спрямованість: розвиток педагогічного мислення. 

Основні поняття: зміст, методи, форми, громадське виховання, 

патріотичне виховання, екологічне виховання, економічне виховання. 

Види організації практичного заняття: круглий стіл. 

 

Питання для обговорення: 

1. Розкрити зміст понять «право», «патріотизм», «екологія». 

2. Скласти таблицю інструментів (засоби, методи та форми) 

громадського виховання учнів. 

3. Визначити завдання, зміст , методи та форми патріотичного 

виховання. 

4. Розкрити зміст, методи та форми економічного виховання. 

5. Розкрити зміст, методи та форми екологічного виховання. 

6. Творче завдання. Розробити і представити систему роботи школи з 

формування екологічної культури учнів. 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 48, 59, 60, 63, 70, 75, 86, 

87, 102]. 

 

Практичне заняття №14. 

Тема: Зміст, методи та форми трудового та фізичного виховання. 

Мета: сприяти засвоєнню студентами понять «трудове виховання», 

«фізичне виховання»  основних понять щодо їх мети, змісту, форм і 

методів виховання. 

Професійна спрямованість: розвиток педагогічного мислення, набути 

уміння здійснювати категорійний аналіз педагогічних понять. 

Основні поняття: зміст, методи, форми, трудове виховання,  фізичне 

виховання, основи здорового способу життя. 

Види організації практичного заняття: бесіда-дискусія 

 

Питання для обговорення: 
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1. Скласти таблицю інструментів (засоби, методи та форми) трудового 

виховання дитини. 

2. Розкрити сутність понять «фізична культура», «фізичний 

розвиток», «рухова активність». 

3. Визначити завдання, зміст , методи та форми фізичного виховання. 

4. Навести методику організації здорового способу життя. 

5. Творче завдання. Розробити і представити захід для дітей різного 

віку з профілактики шкідливих звичок. 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 48, 59, 60, 63, 70, 75, 86, 

87]. 

 

Практичне заняття №15. 

Тема: Позакласна та позашкільна виховна робота. 

Планування виховної роботи 

Мета: ознайомити зі змістом, формами і методами позакласної та 

позашкільної виховної роботи з учнями, видами планів виховної роботи. 

Професійна спрямованість: сформувати системне бачення виховного 

процесу. 

Основні поняття: позакласна виховна робота, позашкільна виховна 

робота, класна виховна година, планування виховної роботи 

Види організації практичного заняття: круглий стіл. 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначити особливості позакласної та позашкільної виховної 

роботи та форми її організації., в чому між ними різниця і 

однаковість? 

1. Зазначити основні положення до планування виховної роботи.  

2. Надати характеристику різних видів планів (перспективний,

календарний, оперативний). 

1. Творче завдання. Розробити і представити виховний захід: класну 

виховну годину. 

2. Творче завдання. Розробити і представити  програму спортивного 

гуртка певного спрямування. (Обґрунтувати  доцільність вашого 

гуртка Запропонувати роботу щодо заохочення відвідування вашого 

гуртка  Розробіть програму вашого гуртка на одну чверть. О 

характеризуйте зміст кожного заняття. 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 35, 48, 59, 60, 63, 70, 86, 

87, 102]. 

 

Практичне заняття №16. 

Тема: Учнівський колектив. Організація учнівського 

самоврядування.  

Мета: розкрити розуміння самоврядування як засобу виховання 

учнів, впливу учнівського самоврядування на розвиток особистості, 
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засвоєння технології організації життя колективу на основі колективних 

творчих справ. 

Професійна спрямованість: формувати професійно-педагогічні уміння 

педагогічного супроводу самоврядування, вибору педагогічно доцільної 

системи методів педагогічної допомоги класному колектив відповідно 

поставлених завдань. 

Основні поняття: колектив, етапи розвитку колективу, учнівське 

самоврядування. 

Види організації практичного заняття: круглий стіл. 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначити сутність, ознаки, функції колективу. 

2. Зазначити етапи розвитку колективу. 

3. Надати поняття про самоврядування. 

4. Окреслити зміст та форми педагогічної допомоги учням в розвитку 

учнівського самоврядування. 

5. Визначити , які чинники сприяють зміцненню колективу? 

6. Визначити роль вчителя в формуванні і існуванні учнівського 

колективу? 

7. Дискусійне питання. В чому виховний вплив колективу на 

особистість? 

8. Творче завдання. Розробити методичне забезпечення діяльності 

органів самоврядування: «Положення про мера (президента) школи», 

закони, заповіді школи, присяга президента школи, девіз, емблема 

школи, «Положення про кращий клас», «Положення про кращого 

учня року».  

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 35, 48, 59, 60, 63, 70, 86, 

87, 102, 103, 109]. 

 

Практичне заняття №17. 

Тема: Класний керівник. Система роботи з батьками 

Мета: розкрити систему виховної роботи класного-керівника та 

особливості взаємодії із батьками учнів. 

Професійна спрямованість: формувати професійно-педагогічні 

уміння класного-керівника та взаємодіяти з батьками.  

Основні поняття: клас, класний керівник, форми роботи класного 

керівника, родинне виховання, взаємодія з батьками. 

Види організації практичного заняття: бесіда-дискусія 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначити сутність, функції класного керівництва. 

2. Зазначити основні права і обов’язки класного керівника. 

3. Зазначити основи педагогічної взаємодії з батьками 

4. Надати характерні риси українського родинного виховання та 

визначити  його проблеми. 
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5. Дискусійне питання. В чому сутність батьківської допомоги 

школі? 

6. Творче завдання. Розробити план роботи класного керівника. 

Написати есе «Класний керівник 21 сторіччя». 

7. Творче завдання. Розробити орієнтовну тематику лекцій та бесід 

із батьками на півріччя. 

8. Творче завдання. Розробити анкету для виявлення 

взаємовідносин між дітьми та батьками. 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 16, 20, 48, 59, 60, 63, 70, 84-

86, 87, 98, 102, 103]. 

 

Модуль 2. Теорія освіти і навчання Дидактика. Школознавство 

Практичне заняття №18. 

Тема: Дидактика. Сутність процесу навчання. Зміст освіти. 

Мета: розкрити сутність, закономірності, принципи та рушійні сили 

процесу навчання, ознайомити зі змістом освіти та його джерелами. 

Професійна спрямованість: розвивати системне бачення процесу 

навчання 

Основні поняття: дидактика, клас, процес навчання, структура, 

закономірності, принципи процесу навчання, навчальні плани, програми, 

підручники, посібники. 

Види організації практичного заняття: бесіда-дискусія 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначити сутність,, функції процесу навчання. 

2. Визначити структура процесу навчання  

3. Охарактеризувати закономірності та принципи навчання  

4. Розкрити сутність понять «зміст освіти», «стандарт освіти», від 

яких чинників вони залежать?  

5. Дискусійне питання. Які фактори впливають на цілі та зміст 

освіти в загальноосвітній школі? 

6. Творче завдання. Вивчити державні нормативні документи, які 

відображають зміст освіти. 

7. Творче завдання. Охарактеризувати основні ідеї Я.А. 

Коменського за його книгою «Велика дидактика». 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 17, 18, 20, 25, 37, 42, 48, 54,  

59, 60, 63, 70, 86, 87, 95, 102, 103]. 

 

Практичне заняття №19. 

Тема: Особливості освітньої системи України. Сучасні види і 

концепції навчання. 

Мета: розкрити особливості освітньої системи України., ознайомити 

з сучасними видами і концепціями навчання.  

Професійна спрямованість: розвивати системне бачення процесу 

навчання 
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Основні поняття: дидактика, освітня система України, концепція, 

сучасність, види навчання. 

Види організації практичного заняття: круглий стіл, мозковий штурм. 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначити особливості освітньої системи України. 

2. Охарактеризувати основні проблеми сучасної школи. 

3. Обґрунтувати способи та умови застосування методів та прийомів 

проблемно-розвивального навчання. 

4. Довести доцільність діалогічного, евристичного, дослідницького 

методів викладання. 

5. Охарактеризувати основні ознаки дистанційної освіти. 

закономірності та принципи навчання  

6. Дискусійне питання. Шляхи реформування сучасної освіти. 

7. Дискусійне питання.  Проблемна ситуація як умова пізнавальної 

активності учнів.  

8. Творче завдання. Розробити дистанційне заняття з фізичного 

виховання.  

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 19, 20, 24, 26, 42, 48, 59, 60, 

63, 64, 70, 76, 86, 87, 95, 96, 97, 102, 103, 108, 111]. 

 

Практичне заняття №20. 

Тема: Методи, прийоми, засоби та форми навчання. 

Мета: розкрити поняття методи, прийоми, засоби та форми навчання. 

Професійна спрямованість: розвивати системне бачення процесу 

навчання, уміння вибору методів, прийомів та засобів  навчання. 

Основні поняття: методи навчання, прийоми навчання , засоби 

навчання, види навчання. 

Види організації практичного заняття: круглий стіл. 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначити сутність методів, форм і прийомів навчання 

2. Надати класифікацію методів навчання. 

3. Проаналізувати особливості застосування різних методів та 

засобів навчання. 

4. Дослідити, як пов’язані між собою методи та прийоми навчання. 

5. Надати класифікацію уроків. 

6. Дискусійне питання. Урок - основна форма організації навчання? 

7. Творче завдання. Визначити шляхи підвищення ефективності 

занять. 

8. Творче завдання. Розробити урок з фізичної культури. 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 39, 

43, 45, 48, 49, 57, 59, 60, 66, 63, 70, 83, 86-88, 100-102, 103, 110]. 

 

Практичне заняття №21. 
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Тема: Здійснення контролю за навчально-пізнавальною діяльністю 

учнів. Індивідуалізація і диференціація навчання. 

Мета: розкрити поняття контроль за навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів, види і форми контролю, оцінювання успішності учнів, 

індивідуалізація і диференціація навчання. 

Професійна спрямованість: розвивати системне бачення процесу 

навчання, уміння оцінювати навчально-пізнавальну діяльність учнів, та 

здійснювати індивідуальний підхід до учнів. 

Основні поняття: контроль за навчально-пізнавальною діяльністю 

учнів, індивідуалізація навчання, диференціація навчання. 

Види організації практичного заняття: бесіда-дискусія 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначити сутність функції контролю за навчально-пізнавальною 

діяльності учнів. 

2. Обґрунтувати підходи до вибору сучасних підходів до 

оцінювання успішності учнів. 

3. Надати поняття «індивідуалізації» та «диференціація навчання», 

та визначити їх значення для особистісного розвитку учня. 

4. Дискусійне питання. У чому полягає готовність педагога до 

індивідуалізації та диференціації навчання.? 

5.  Дискусійне питання. Сучасні системи оцінювання учнів. 

Переваги та недоліки. 

6. Творче завдання. Розробити і обґрунтувати систему оцінювання 

в фізичному виховання. 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 48, 59, 60, 63, 70, 74, 75, 

86, 87, 91,94, 102, 103]. 

 

Практичне заняття №22. 

Тема: Управління педагогічними системами. Сучасний 

педагог, його діяльність і професійний розвиток. 

Мета: розкрити структуру управління освітою, та особливості діяльності 

сучасного педагогу. 

Професійна спрямованість: розвивати управлінські якості та 

професійні компетентності. 

Основні поняття: школознавство, управління освітою, менеджмент в 

освіті, педагог. 

Види організації практичного заняття: круглий стіл. 

 

Питання для обговорення: 

1. Визначити чим зумовлена необхідність управління системою 

освіти. 

2. Обґрунтувати принципи управління сучасної системою освіти. 

3. Проаналізувати структуру управління освітою. 

4. Пояснити необхідність демократизації в управлінні освітою. 



22 

 

5. Дискусійне питання. Довести доцільність інспектування 

навчальних закладів. 

6. Творче завдання. Довести доцільність планування роботи різних 

ланок управління освітою.  

7. Творче завдання. Визначити склад адміністрації школи 

майбутнього  

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 20, 48, 59, 60, 63, 65, 67,  70, 

72, 82, 86, 87, 98, 102, 103]. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Оцінка рівня підготовленості студентів під час складання екзамену з 

дисципліни складається з оцінок, одержаних за відповідь на теоретичне 

питання i виконання практичних завдань, і оцінюються за результатами 

відповідей на кожне з питань відповідної теми за 100-бальною шкалою, 

національною шкалою та шкалою ЄКТС (табл. 1): 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання 
№ 

з/п 

Критерії За 100-

бальною 

шкалою 

За 

шкалою 

ЕСТS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

1 Практична робота виконана ретельно і 

свідомо у повному обсязі, проведено 

ґрунтовний аналіз усіх результатів, 

сформовані чіткі висновки. Студент має 

системні, глибокі знання, практичні 

уміння, виявляє неординарні творчі 

здібності, вміє формулювати і визначати 

шляхи розв’язування проблеми, виявляє 

власне ставлення до них 

Витримані усі вимоги до оформлення 

роботи. 

90-100 А відмінно 

2 Практична робота проведена у повному 

обсязі. Аналіз результатів не цілісний, не 

сформовані головні висновки, не закінчені 

(або відсутні). Студент має глибокі 

знання, практичні уміння, здатний 

аргументовано і творчо використовувати 

їх у нестандартних ситуаціях, вміє 

формулювати і визначати шляхи 

розв’язування проблеми. 

Незначні помилки до вимог до 

оформлення роботи. 

82-89 B добре 

3 У практичній роботі проведена частина 

завдань, частковий аналіз, сформовані 

висновки не чіткі, роботи надані не 

своєчасно.  

Незначні помилки до вимог до 

оформлення роботи. 

74-81 C 

4 Практична робота проведена частково, 

або виконане тільки одне завдання, 

відсутній аналіз (або не має 

взаємозв’язку до результатів роботи), 

висновки не відповідають дійсності (або 

відсутні зовсім). Значні помилки до 

вимог до оформлення роботи. 

64-73 D задовільно 

5 У практичній роботі надано тільки 

доповідь (або частка). Відсутність другого 

60-63 E 
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завдання. Значні помилки до вимог до 

оформлення роботи. 

6 Практична робота виконана не за зразком 

та критеріями, має не завершений вигляд 

щодо пунктів виконання. Значні помилки 

до вимог до оформлення роботи.  

35-59 FX незадовільно   

7 Практична робота відсутня 0-34 E 
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