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ВСТУП 

 

Підготовка кваліфікованого спеціаліста у системі вищої освіти постійно 

вдосконалюється і трансформується під впливом об’єктивних і суб’єктивних 

чинників. Значна роль у цьому процесі належить само стійній роботі 

студентів. Вона відповідно до нових державних освітніх стандартів має 

становити не менш 50% часу, передбаченого для виконання основної освітньої 

програми. Базуючись на класичних та інноваційних підходах до навчально-

пізнавальної діяльності студентів, технологія самостійної роботи з дисципліни 

“Педагогіка” інтенсифікується, здійснюється процес її оптимізації з 

урахуванням економічних і соціальних змін в Україні, вимог Державних 

законодавчих та нормативних документів, які передбачають спрямованість 

вищої освіти України на європейську інтеграцію. Враховуючи названі 

чинники при розробці методичних матеріалів щодо забезпечення самостійної 

роботи студентів було враховано наступні положення: 1) в сучасних умовах 

організація самостійної роботи студентів над проблемами самоосвіти і 

самовдосконалення освітянських умінь та навичок у вищій школі спеціальних 

і споріднених навчальних курсів дозволяє не тільки поглибити та 

інтенсифікувати процес пізнання студентами явищ педагогічної дійсності, а й 

гуманістично спрямувати його за змістом, технологічними компонентами та 

структурними елементами; 2) самостійна робота студентів не тільки 

вдосконалюється, але й змінюється за структурно-організаційною 

технологією, згідно з інноваційними тенденціями в системі вищої освіти 

України та Програмою дій щодо реалізації положень Болонської декларації; 3) 

педагогічний процес самовдосконалення фахівця у вузі передбачає не тільки 

визначення проблем організаційної технології самостійної роботи студентів, 

але й формування у них умінь, навичок її оптимізації та інтенсифікації. 

Мета науково-методичного забезпечення самостійної роботи 

студентів з дисципліни “Педагогіка” — допомога майбутньому фахівцю 

оволодіти механізмами технології самостійної роботи за програмою курсу, 

визначити її особливості, актуалізувати процес самовдосконалення як 

загальних, так і професійно значущих особистісних педагогічних здібностей 

та умінь. 

Завдання — надати методичну допомогу студентам у процесі їх 

самостійної роботи над проблемами: самовдосконалення знань сутності, 

змісту, специфіки сучасної загальної педагогіки; ознайомлення із 

педагогічною технологією навчально-виховного процесу як у цілому , так і 

окремих його структурних елементів; формування умінь і навичок самооцінки 

педагогічних предметів і явищ як загальних, так і професійно спрямованих; 

особистісної педагогічної майстерності, педагогічної техніки, комунікативних 

здібностей, умінь і навичок індивідуального і колективного спілкування в 

процесі життєдіяльності; самопізнання основних проблем організації та 

методики педагогічної діагностики навколишньої дійсності і майбутньої 

професійної діяльності. 
 



4 

 

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 
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1 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ 
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2 ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Модуль І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ: ІСТОРІЯ І 

СУЧАСНІСТЬ. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ.  

Самостійна робота №1. 

Тема: Поняття і категорії педагогіки. 

Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйте реферат на тему “Педагогічна наука і педагогічна 

практика”. 

 У процесі відпрацювання рекомендованої літератури бажано 

визначити: дефініцію педагогіки як науки, актуальні проблеми розвитку 

її основних категорій; історіографію проблем; предмет, об’єкт, функції, 

завдання педагогіки; структуру педагогічної науки; основні категорії 

педагогіки (освіта, навчання, виховання, розвиток); виховання у 

широкому і вузькому розумінні слова; проблеми педагогічної теорії і 

педагогічної практики; зв’язок педагогіки з іншими науками; методи 

науково-педагогічних досліджень. 

 Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте педагогіку як науку. 

2. Розкрийте основні функції педагогіки. 

3. Поясність зміст основних категорій педагогіки. 

4. У чому суть педагогічного експерименту? 

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

102, 103, 106]. 

 

Самостійна робота №2. 

Тема: Історичний шлях розвитку педагогічної науки  
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Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйте короткий конспект цитат із таких праць: Я. А. 

Коменський “Велика дидактика”; Дж. Локк “Думки про виховання”. 

У процесі відпрацювання рекомендованої літератури важливим буде 

осмислення, усвідомлення наступного: 1. Фактори, які зумовили розвиток 

педагогічної науки. 2. Проблеми емпіричного етапу роз-витку педагогіки. 3. 

Педагогіка у складі філософської науки, обґрунтування педагогічних проблем 

відомими науковцями Античності і Середньовіччя. 4. Виокремлення 

педагогіки і оформлення її в окрему наукову систему. Діяльність відомих 

науковців з проблем педагогічної науки. 4. Теоретичне обґрунтування 

актуальних питань педагогіки закордонними науковцями в Новітні часи. 

 Питання для самоконтролю 

1. Основні педагогічні ідеї Я. А. Коменського. 

2. Що лежить в основі виховання “джентльмена-буржуа” Д. Локка. 

3. Теоретико-педагогічні положення А. Дістерверга. 

4. Основні сучасні зарубіжні педагогічні теорії і концепції . 

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]. 

 

Самостійна робота №3. 

Тема: Вітчизняна школа і педагогіка: історія, сучасність  

Завдання: 
1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 
2. Підготуйте реферат на тему: “Педагогічні погляди В.О 

Сухомлинського. 

3. У конспекті обґрунтуйте актуальні проблеми сучасної вітчизняної 

педагогіки. 

Вивчаючи, відповідно до теми самостійної роботи, рекомендовану 

літературу, бажано визначити: 1. Розвиток школи і педагогічної думки в 

Київській Русі. 2. Специфіку педагогічних поглядів українських науковців 

в епоху Відродження і Просвітництва. 3. Педагогічну спадщину видатних 

українських науковців: Г. С. Сковороди, К. Д. Ушинського, Івана Франка 

та ін. 4. Науково-теоретичні ідеї А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського. 

5. Актуальні проблеми сучасної педагогіки. 

 Питання для самоконтролю 

1. Які основні здобутки шкільництва Київської Русі. 

2. Дайте загальну характеристику діяльності Братських шкіл. 

3. Яке значення для педагогічної науки мала діяльність Острозької 

академії? 

4. Роль і значення діяльності Києво-Могилянської академії для розвитку 

педагогіки. 

5. Розвиток теорії педагогіки в роботах К. Д. Ушинського. 

6. Сучасні вітчизняні інноваційні навчально-виховні заклади. МАУП у 
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системі української вищої освіти. 

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,]. 

 

Самостійна робота №4. 

Тема: Система організації освіти в Україні 

Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Змоделюйте оптимальну систему освіти в Україні ХХІ ст. 

3. Занотуйте в конспекті основні положення Закону України “Про 

освіту”. 

У процесі самостійного опрацювання рекомендованої літератури 

студентам бажано визначити: 1. Сучасні актуальні проблеми організації освіти 

в Україні. 2. Структурні компоненти системи народної освіти 3. Характерні 

особливості діяльності різноманітних навчально-виховних закладів. 4. 

Принципи організації системи освіти. 5. Основний зміст законодавчих і 

нормативних документів про освіту. 

 Питання для самоконтролю 

1. Визначте зміст, завдання організаційної освітньої системи. 

2. Організаційна структура різноманітних закладів освіти. 

3. Законодавчі і нормативні документи про принципи організації 

народної освіти в Україні. 

4. Основні положення Закону України “Про освіту”. 

5. Зміст Закону України “Про вищу освіту”. 

6. Головні положення Концепції Державної програми розвитку освіти в 

Україні 

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

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

 

Самостійна робота №5. 

Тема: Сутність педагогічного процесу як системи. 

Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйте реферат на тему: “Педагогічний процес як система”.  

 У процесі опрацювання рекомендованої літератури бажано звернути 

увагу на наступне: 1. Методологічні підходи до змісту та характеру цілісності 

педагогічного процесу. 2. Осмислення сутності, змісту використання 

загальних основ єдності та специфіки процесів навчання і виховання. 3. 

Взаємозв’язок об’єктивних закономірностей і загально дидактичних 

суб’єктивних принципів в цілісному педагогічному процесі. 4. Сутнісну 

характеристику структурних компонентів процесу. 5. Організаційну 

технологію цілісного педагогічного процесу. 

 Питання для самоконтролю 

1. Що являє собою педагогічний процес як система? 
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2. Обґрунтуйте взаємозв’язок і взаємозумовленість процесів 

навчання і виховання. 

3. У чому полягає сутність об’єктивних закономірностей цілісного 

педагогічного процесу? 

4. Дайте загальну характеристику основних принципів цілісного 

педагогічного процесу. 

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

87, 102, 103]. 

 

Самостійна робота №6. 

Тема: Розвиток, виховання та формування особистості в цілісному 

педагогічному процесі 

Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйтесь до виступу з докладом на тему: “Зародження та ґе неза 

ідеї про всебічний розвиток особистості”. 

Самостійна робота з рекомендованою літературою повинна включати 

осмислення і розуміння наступних парадигм: поняття виховання, розвиток і 

формування особистості; психолого-фізіологічних рівнів розвитку особистості; 

ролі спадковості у людському розвитку; успадкування спеціальних задатків, 

інтелектуальних і моральних якостей; вплив об’єктивних і суб’єктивних 

факторів на розвиток особистості; ролі виховання у розвитку людини і 

формування її як особистості; ролі і значення мети у вихованні; активної 

діяльності особистості як чинника її розвитку. 

 Питання для самоконтролю 

1. Сутність, специфіка понять: розвиток, виховання, формування особистості. 

2. Актуальні проблеми розвитку особистості в сучасному інформаційному 

суспільстві. 

3. Розкрийте роль інтеріоризації та екстеріоризації в розвитку студента. 

4. Визначте сутність біологічного, соціологічного, біосоціального, інших 

напрямів розвитку особистості. 

5. Яке значення для розвитку особистості має мета виховання. 

6. Законодавчі і нормативні документи про мету виховання молоді. 

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

86, 87, 102, 103]. 

 

Самостійна робота №7. 

Тема: Головний суб’єкт організації навчально-виховного процесу 

Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Змоделюйте своє бачення психолого-педагогічного портрета менеджера 

цілісного педагогічного процесу. 

3. Підготуйте реферат на тему: ”Специфічні особливості педагога”. 
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У процесі вивчення теми самостійної роботи бажано звернути увагу на 

основні комплексні аспекти навчально-виховної діяльності та особистість 

її головного суб’єкта-менеджера (учителя, викладача, керівника трудового 

колективу). Серед них: 1. Визначення, суспільну його значущість з різних 

позицій: глобальних — чого чекає суспільство від учителя, викладача; з 

позиції студента — чого чекає студент від викладача; з позицій викладача 

— якими є його обов’язки, як він розуміє їх? 2. Психолого-педагогічні 

дослідження щодо видів педагогічної діяльності головних суб’єктів 

цілісного педагогічного процесу. 3. Професійно-педагогічна компетентність 

менеджера педагогічного процесу, яка передбачає його: знання — 

теоретичні; знання життя; прикладні знання; уміння — конструктивно-

методичні; організаторські; навички — методичні; мислення. 4. Особисті 

якості: моральні; психолого-педагогічні та ін. 5. Сутність прав і обов’язків 

менеджера навчально-виховного процесу. 

 Питання для самоконтролю 

1. Що входить у поняття менеджер цілісного педагогічного процесу? 

2. Визначте основну структуру знань тренера. 

3. Розкрийте зміст конструктивно-методичних умінь тренера. 

4. Як розуміти суспільну значимість менеджера педагогічного 

процесу? 

5. Дайте якісну характеристику навичок викладача ВНЗ. 

6. Які особисті якості спеціаліста, на Вашу думку, більш необхідні 

для організації навчання і виховання у трудовому колективі? 

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

72, 82, 86, 87, 98, 102, 103]. 

 

Самостійна робота № 8. 

Тема 8. Порівняльна педагогіка — вагомий засіб розвитку педагогіки 

Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйте конспект статті М. Ф. Головатого “Європейська й 

українська освіта — де точки єднання?”. — Персонал. — 2004, № 3. 

3. Змоделюйте структурний зміст організації навчально-виховного процесу 

з точки зору Болонської декларації. 

У процесі опрацювання рекомендованої літератури бажано звернути 

увагу на наступне: 1. Визначення сутності та змісту поняття “порівняльна 

педагогіка”. 2. Суттєві та змістові аспекти навчання в зарубіжних країнах. 

3. Сучасні теорії та концепції зарубіжного навчально-виховного процесу. 

4. Специфіки організації навчально-виховного процесу з точки зору вимог 

Болонської угоди, тобто в умовах входження України в Європейський 

освітянський простір. 5. Наукові підходи до парадигм суттєвого та 

змістового аспектів рішення проблем вузівського навчання в перехідний 

період входження України в Болонський процес. 
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Питання для самоконтролю 

1. Що розуміється під поняттям “порівняльна педагогіка”? 

2. Єдність, специфіка навчання в державах Західної Європи, США і 

Японії. 

3. Основний зміст теорії інструменталізму Д. Дьюї. 

4. Характеристика основних положень “Я — концепція” К. Роджерса. 

5. Когнітивна теорія Ж. Піаже. 

6. Загальна характеристика Болонської декларації. 

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

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

 

Самостійна робота № 9. 

Тема . Процес виховання  

Завдання 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до обговорення проблемних питань семінару. 

3. Підготуйте реферат на тему: “Актуальні проблеми сучасного виховного 

процесу. 

У процесі самостійної роботи зверніть увагу на науково-методо- логічні 

підходи до визначення та специфіки виховного процесу, його відмінність від 

навчання. Діалектику та рушійні сили процесу, з точки зору когнітивної та 

емоційно-вольової сфер особистості вихованця. Особистість вихователя як 

важливого суб’єктивного чинникавиховання. Систему і структуру виховного 

процесу. Основні напрями його змісту. Виховання і самовиховання. Виховний 

ідеал у системі виховної роботи з молоддю. 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте сутність процесу виховання. 

2. Поясніть вплив виховання на розвиток особистості вихованця як складно 

організованої нестабільної системи. 

3. Які зовнішні та внутрішні суперечності становлять рушійні сили процесу 

виховання? 

4. Обґрунтуйте самовиховання як вищу форму розвитку особистості. 

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

81, 86, 87, 102, 103]. 

 

Самостійна робота № 10. 

Тема 2. Закономірності та принципи виховання  

Завдання 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Змоделюйте схему, яка відображає зв’язок закономірностей і принципів 

навчання. 

3. Підготуйте тези для доповіді “Актуальні проблеми формування сучасних 

принципів виховання”. 
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Розглядаючи питання самостійної роботи бажано усвідомити різноманіття 

поглядів науковців на суттєвий та змістовий аспекти закономірностей та 

принципів виховання. Проблеми закономірностей і принципів виховного 

процесу в дослідженнях науковців: історія і сучасність. Законодавчі та 

нормативні документи України про основ- ні закономірності і принципи 

виховання молоді. 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте сутність поняття “закономірність” і “принцип” виховання. 

2. Дайте характеристику основних закономірностей виховання. 

3. Визначте основні джерела принципів виховання. 

4. Які принципи випливають із концепції національного виховання? 

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

81, 86, 87, 102, 103]. 

 

Самостійна робота № 11. 

Тема. Теоретичні основи громадянського виховання в Україні 

Завдання 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйте конспект положень із законодавчих та нормативних 

документів про громадянське виховання в Україні. 

3. Підготуйте тези виступу: “Актуальні проблеми громадянського 

виховання дітей і молоді”. 

При опрацюванні літератури бажано розглянути проблеми теми 

самостійної роботи різнобічно: аналіз наукових досліджень; вимоги 

законодавчих і нормативних документів; звичаї і традиції українців у цьому 

аспекті; національне і загальнолюдське тощо. Усвідомити, що 

громадянське виховання — це цілеспрямований процес формування 

свідомого з розвинутими загальнолюдськими якостями громадянина України. 

Цей процес має свої специфічні цілі, зміст і форми. У про- цесі 

громадянського виховання цілеспрямовано формуються специфічні якості 

особистості. 

Питання для самоконтролю 

1. Що лежить в основі поняття “виховати громадянина”? 

2. Основні завдання громадянського виховання в навчальному закладі. 

3. Яким чином здійснюється громадянське виховання в процесі 

навчання? 

4. Який зміст передбачає процес громадянського виховання? 

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

81, 86, 87, 102, 106]. 

 

Самостійна робота № 12. 

Тема . Морально-естетичне виховання: сутність, зміст 

Завдання 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 
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2. Підготуйте реферат на тему: “Морально-естетична культура особистості 

фахівця”. 

3. Визначте процент конкретних заходів морально-естетичного ви- ховання в 

загальному плані свого навчального закладу на рік. Розгляд питань 

морально-естетичного виховання бажано розпочати із визначення 

сутності процесу морально-естетичного виховання як загалом, так і в 

навчально-виховних закладах. Осмислення його завдань та структурних 

елементів (морально-естетичної свідомості, самосвідомості і діяльності); 

змісту, шляхів і засобів; актуальних морально-естетичних проблем 

(мораль і соціальна диференціація суспільства; мораль і національні 

відносини; загальнолюдська та особистісна естетика і мораль; морально-

естетичні аспекти глобальних проблем сучасної цивілізації; морально-

естетична культура спілкування та етикет; формування морально-

естетичної культури особистості та ін.). 

Питання для самоконтролю 

1. Як розуміти поняття “морально-естетичне виховання”? 

2. Які особистісні якості формуються у процесі морально-естетичного 

виховання? 

3. Які зовнішні і внутрішні фактори впливають на ефективність 

формування морально-естетичних якостей особистості? 

4. Основні шляхи морально-естетичного виховання молоді. 

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

81, 86, 87, 102, 106]. 

 

Самостійна робота № 13. 

Тема . Основи педагогічного процесу трудового та екологічного виховання 

молоді 

Завдання 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйте дискусійні питання з проблем сучасного трудового 

виховання. 

3. Підготуйте тези виступу на тему: “Екологічне виховання — дань моді чи 

нагальна необхідність?”. 

У педагогічному процесі навчального закладу чільне місце займають 

проблеми трудового і екологічного виховання. Майбутнім спеціалістам 

важливо знати сутність цього процесу, основний зміст, форми і методи. 

Бажано звернути увагу на положення законодавчих і нормативних 

документів, які визначають завдання трудового і еко- логічного виховання. 

Осмислення наукових знань про взаємозалежність життя природи і людини, 

нормативних основ її господарської діяльності та поведінки у природі, 

формування готовності до захисту природного середовища свого існування. 

питання для самоконтролю 

1. Розкрийте складові змісту трудового і екологічного виховання. 
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2. У чому полягає особистісна спрямованість трудового і екологіч ного 

виховання? 

3. Сформуйте своє бачення сучасного формування працелюбства 

особистості, її екологічної культури у процесі навчання. 

4. Визначте роль і місце батьків, суспільних організацій в трудовому і 

екологічному вихованні молоді. 

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

86, 87, 102, 103]. 

 

Самостійна робота № 14. 

Тема. Загальні методи виховання 

Завдання 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйте конспект про методи виховання української народної 

педагогіки (Педагогіка: Хрестоматія. — К.: 2003. — С. 347–348. 

3. Підготуйте реферат на тему: “ Методи стимулювання діяльності і 

поведінки особистості”. 

Розгляд питань самостійної роботи передбачає визначення сутності 

методу виховання, психолого-педагогічних основ його структури, проблем 

класифікації. Важливе місце у педагогічній навчальній літературі та 

практичній виховній діяльності освітянських закладів займає класифікація 

методів з точки зору оптимізації виховного процесу. Бажано її осмислити і 

усвідомити. Це групи методів: організації діяльності суб’єктів виховного 

процесу; формування свідомості особистості; стимулювання діяльності і 

поведінки; самовиховання; контролю за діяльністю і поведінкою. 

Питання для самоконтролю 

1. Обґрунтуйте на конкретних прикладах взаємозумовленість різ- них 

методів виховання. 

2. Розкрийте методи виховання та самовиховання як цілісну систему, яка у 

поєднанні компонентів створює системну властивість. 

3. Проаналізуйте методи виховання, спрямовані на засвоєння ви- хованцем 

вічних цінностей. 

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

86, 87, 102, 106]. 

 

Самостійна робота № 15. 

Тема. Організаційні форми виховної роботи 

 Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйте реферат на тему: “Театралізація як ефективний засіб сучасних 

виховних форм”. 
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У процесі опрацювання рекомендованої літератури бажано звер- нути 

увагу: на різні підходи до визначення виховних форм; сутність, зміст 

різноманітних форм виховного процесу за відповідними критеріями 

(кількість учасників, місце проведення, складність організації, 

цілеспрямованість, засоби виразу); технологію підготовки і про- ведення; 

комплексний підхід; систему творчих виховних справ. 

Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає системний характер форм виховного процесу? 

2. За якими критеріями і як розрізняють виховні форми? 

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

86, 87, 102, 103, 111]. 

 

Самостійна робота № 16. 

Тема. Колектив і особистість у виховному процесі 

Завдання 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйте реферат на тему: “Ідеї А. С. Макаренка про виховання в 

колективі і через колектив”. 

На початку опрацювання питань самостійної роботи бажано усвідомити 

дві точки зору на колектив (колектив має важливу роль у розвитку і 

формуванні особистості; колектив відіграє негативну роль: пригнічує 

особистість, не дає простору для саморозвитку тощо). Ос- мислити 

психолого-педагогічні аспекти дефініції колективу, його прикмет, етапів та 

принципів розвитку, специфіки формування та діяльності, виховної 

ефективності; взаємодії на рівні колектив — особистість і, навпаки, 

проблемних виховних ситуацій у трудовому колективі тощо. 

Питання для самоконтролю 

1. Визначте функції, структуру та ознаки колективу. 

2. Які основні етапи виділяються у розвитку колективу? 

3. Якими причинами зумовлені взаємини особистості і колективу? 

4. Що таке педагогічне управління колективом? 

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

87, 102, 103, 112]. 

 

Модуль 2. Дидактика — теорія освіти і навчання 

Самостійна робота №17. 

Тема: Дидактика  

Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 
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3. Підготуйте реферат на тему: “Основні категорії дидактики”. 

Розглядаючи питання теми самостійної роботи бажано усвідомити, що 

проблеми теорії освіти і навчання, тобто дидактики, завжди були актуальними. 

Слово “дидактика” грецького походження і перекладається як “навчаю”. 

Вперше цей термін ввів в педагогіку німець кий педагог В. Ратке, маючи на 

увазі наукову дисципліну, яка буде досліджувати теоретичні основи навчання. 

До широкого вжитку це поняття запровадив Я. А. Коменський. Бажано 

усвідомити дефініцію поняття, історичний і сучасний аспекти його 

формування і розвитку, сутність та зміст основних категорій дидактики. 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте зміст основних функцій дидактики. 

2. Як здійснюється взаємозв’язок основних категорій дидактики? 

3. З якими науками і як пов’язана дидактика? 

4. Об’єкт, предмет дослідження дидактики. 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 17, 18, 20, 25, 37, 42, 48, 54,  59, 60, 

63, 70, 86, 87, 95, 102, 106]. 

 

Самостійна робота № 18. 

Тема. Зміст освіти в сучасних навчально-виховних закладах 

Завдання 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйте проект навчального плану Вашої спеціальної дисципліни. 

3. Підготуйте конспект з основних положень Законодавчих та нормативних 

документів про реформування змісту освіти в Україні. Здійснюючи 

опрацювання літератури бажано визначитись: з актуальними проблемами 

формування змісту освіти в сучасному інформаційному суспільстві; якими 

знаннями, уміннями та навичками повинен оперувати сучасний спеціаліст; із 

сутністю та підходами до теорій формальної і матеріальної освіти; із зв’язком 

загальної, полі- технічної та професійної освіти; із документами, в яких 

відображається зміст освіти. 

Питання для самоконтролю 

1. Що означає “ зміст освіти”? 

2. Як формується зміст освіти? 

3. Що являють собою навчальний план і навчальна програма? 

4. Обґрунтуйте основні наукові вимоги до формування змісту освіти. 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 17, 18, 20, 25, 37, 42, 48, 54,  59, 60, 

63, 70, 86, 87, 95, 102, 106]. 

 

Самостійна робота № 19. 

Тема : Процес навчання: сутність, структура, закономірності та 

принципи 

Завдання 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйте реферат на тему: “Процес навчання як система”. 
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Вивчаючи відповідно до теми самостійної роботи рекомендовану 

літературу, бажано визначити, що процес навчання як категорія дидактики — 

це цілеспрямована, послідовна, змінююча взаємодія його суб’єктів, у ході якої 

вирішуються завдання освіти, виховання і роз- витку особистості. Осмислити 

і усвідомити: методологічну основу процесу навчання; основний зміст у ньому 

чуттєвого і раціонального; рушійні сили; функції; сутність та зміст основних 

структурних компонентів (цільового, стимулюючо-мотиваційного, 

змістового, операційно-діяльного, контрольно-регулювального, оціночно-

результативного); закономірності та принципи. 

Питання для самоконтролю 

1. Які два види діяльності об’єднує процес навчання? У чому їх 

взаємозв’язок і взаємообумовленість? 

2. Які ви знаєте рушійні сили навчального процесу? 

3. Які основні етапи пізнавальної діяльності? 

4. Дайте характеристику компонентів процесу навчання. 

5. Як взаємопов’язані закономірності і принципи процесу навчання? 

Рекомендовані джерела інформації [1-13, 17, 18, 20, 25, 37, 42, 48, 54,  59, 60, 

63, 70, 86, 87, 95, 102, 103, 110]. 

 

Самостійна робота № 20. 

Тема: Види та форми організації навчального процесу  

Завдання 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Змоделюйте ефективну, на ваш погляд, діяльну схему проведення навчального 

заняття (лекція, семінар тощо). 

3. Підготуйте виступ на тему: “Ефективні форми навчання у трудовому 

колективі.” 

Вивчаючи рекомендовану літературу, відповідно до теми само- стійної 

роботи, бажано звернути увагу на наступне: сутність, загальну характеристику 

видів навчання; філософсько-педагогічний аспект форми організації навчання; 

класифікацію форм навчального процесу; характерні вимоги до форм 

навчання; загальну характеристику класно-урочної, лекційно-семінарської, 

модульно-розвиваючої систем навчання; загальні та специфічні структурні 

елементи навчальної форми; специфіку форм навчання у трудовому колективі. 

Питання для самоконтролю: 

1. Сучасні види навчання у вузі і трудовому колективі. 

2. Як розуміти модульно-рейтингову систему навчання? 

3. Які основні форми організації навчання склалися в історії роз- витку 

навчальних закладів? 

4. Сучасні інноваційні форми навчання. 

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, 107, 113, 114, 116]. 

 

Самостійна робота № 21. 

Тема:. Засоби навчання. Методи навчального процесу. 
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Завдання 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйте реферат на тему: “Методи організації та самоорганізації 

навчально-пізнавальної діяльності”. 

Зверніть увагу на сутність, функції, структуру методів навчання. Основні 

проблеми їх класифікації. Дайте характеристику словесних, наочних і 

практичних методів навчання. Розкрийте зміст: репродуктивних та 

проблемно-пошукових методів; стимуляційно-мотиваційних та сугестивних 

методів; релаксопедичного методу. Обґрунтуйте стратегію вибору методів 

навчання. 

Питання для самоконтролю 

1. Розкрийте сутність, структуру, функції методів навчання. 

2. У чому проблема класифікації методів навчання? 

3. Дайте характеристику методів навчання з точки зору оптимізації навчально-

пізнавальної діяльності. 

4. Як розуміти реласкопедичний та сугестопедичний метод навчання? 

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, 106]. 

 

Самостійна робота № 22. 

Тема . Форми організації контролю знань та особливості їх застосування 

Завдання 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Змоделюйте структурний зміст документів контролю. 

3. Підготуйте виступ на семінарі “Сучасні вимоги до діагностики  навчання”. 

У процесі опрацювання рекомендованої літератури бажано звернути увагу 

на наступне: 1. Визначення специфіки контролю знань з точки зору вимог 

Болонської угоди, тобто в умовах входження України в Європейський 

освітянський простір. 2. Наукові підходи до парадигм суттєвого та змістового 

аспектів рішення проблем організації та методики контролю знань. 3. Організацію 

поточного та підсумкового контролю знань. 4. Організаційну технологію 

контролю у формі нау ково-дослідної роботи студента. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке діагностика успішності? 

2. Критерії і норми оцінювання знань. 

3. Поточна перевірка у процесі вузівського навчання. 

4. Тематична перевірка знань: сутність, зміст, специфіка, форми. 

5. Самоперевірка у системі методів діагностики навчання. 

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

86, 87, 91,94, 102, 103, 111]. 
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3 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 та самостійної роботи 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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