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             Комплекс навчально-методичного забезпечення щодо вивчення 

навчальної дисципліни "Педагогіка" призначений для бакалаврів усіх 

спеціальностей. Навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалаврів. Предметом 

навчальної дисципліни «Педагогіка» є відносини, які виникають у процесі 

педагогічної діяльності. Комплекс навчально-методичного забезпечення 

містить загальні відомості, цілі і завдання навчальної дисципліни, розподіл 

навчального часу за темами, теми і конспекти лекційних занять, теми 

семінарських та практичних занять і коло питань для обговорення, завдання 

на самостійну роботу бакалаврів. Представлена рекомендована основна і 

допоміжна література, а також рейтингова система оцінювання результатів 

навчання. 

  
           Комплекс учебно-методического обеспечения по изучению учебной 

дисциплины "Педагогика" предназначен для бакалавров всех 

специальностей. Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин 

гуманитарной и социально-экономической подготовки бакалавров. 

Предметом учебной дисциплины «Педагогика» являются отношения, 

возникающие в процессе педагогической деятельности. Комплекс учебно-

методического обеспечения содержит общие сведения, цели и задачи 

учебной дисциплины, распределение учебного времени по темам, темы и 

конспекты лекционных занятий, темы семинарских и практических занятий и 

круг вопросов для обсуждения, задания на самостоятельную работу 

бакалавров. Представлена рекомендуемая основная и вспомогательная 

литература, а также рейтинговая система оценивания результатов обучения. 

 

 

         The complex of educational and methodological support for studying the 

academic discipline "Pedagogy" is intended for bachelors of all specialties. The 

academic discipline refers to the cycle of disciplines of humanitarian and socio-

economic training for bachelors. The subject of the educational discipline 

"Pedagogy" is the relations that arise in the process of pedagogical activity. The 

complex of educational and methodological support contains general information, 

goals and objectives of the academic discipline, the distribution of study time on 

topics, topics and lecture notes, topics of seminars and practical classes and a range 

of issues for discussion, tasks for independent work of bachelors. The 

recommended basic and auxiliary literature is presented, as well as a rating system 

for evaluating learning outcomes. 
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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Навчальна дисципліна «Педагогіка» передбачена навчальним планом 

факультету соціології і права Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ 

ім.  Ігоря Сікорського), розробленим відповідно до освітньо-професійний  

програми першого (бакалаврського) рівня . 

Навчальна дисципліна «Педагогіка»  має статус за вибором студентів і 

належить до циклу дисциплін гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки. 

Педагогіка – наука, яка вивчає педагогічні закономірності, сутність, 

принципи, методи і форми навчання, виховання, розвитку і професійної 

підготовки конкретної людини, колективу в інтересах успішної діяльності. 

Предметом навчальної дисципліни «Педагогіка» є відносини, які виникають у 

процесі педагогічної діяльності. 

Навчальну базу дисципліни «Педагогіка» становлять знання отримані 

при вивченні різноманітних курсів, що спрямовані на розкриття теоретичних, 

практичних та методологічних проблем педагогічної науки, а також 

формування вмінь та навичок проводити навчально-виховну діяльність.  

Навчальна дисципліна «Педагогіка» вивчається протягом одного 

семестру, в загальному обсязі 60 годин: аудиторної роботи – 36 годин, з яких 

лекції – 18 годин, семінарські та практичні заняття – 18 годин; самостійна 

робота 24 години. Розподіл навчального часу та темами наведено у 

тематичному плані. 

         Комплекс навчально-методичного забезпечення містить плани 

лекційних, семінарських та практичних занять, що дає можливість 

студентам ознайомитися із лекційним змістом навчального матеріалу, який 

опрацьовувався на відповідних заняттях. 

На консультаціях згідно зі встановленим графіком опрацьовується 

складний для засвоєння навчальний матеріал.  

Навчальний матеріал занять, на яких студенти були відсутніми, 

вивчається ними самостійно; контроль засвоєння матеріалу при цьому 

здійснюється у формі співбесіди в час, призначений для проведення 

консультацій, та в порядку, визначеному положенням про РСО. 

Методика оцінювання рівня засвоєння матеріалу навчальної 

дисципліни передбачає використання рейтингової системи оцінювання. 

Шкала оцінювання – університетська. Формою семестрового контролю є 

письмова залікова контрольна робота. 

 

 

 

 

 

 



 
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

Розподіл навчальних годин викладено відповідно до робочого 

навчального плану. 

 

 

Форма 
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Розподіл навчального часу за видами 

занять 
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Кредитів Годин Лекції 
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заняття 
СР 
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ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Мета навчальної  дисципліни. 

Основною метою навчальної дисципліни є формування у студентів 

наступних компетентностей: 

Інтегральної компетентності – здатності організовувати власну 

педагогічну діяльність. 

● Педагогічної компетентності 

Здатність:  

- створити добре робоче й навчальне середовище; 

- бачити в особливості партнера та складати відношення на основі 

взаємної повазі; 

- використовувати знання , поглиблювати їх та розвивати критичне 

мислення; 

- стимулювати у людини інтерес та творчість, підтримувати їх розвиток; 

- стимулювати у людини можливості:  

- рефлектувати свої особисті знання; 

- самостійно відповідати за своє навчання та виховання. 

        ●  Професійно-дидактичної компетентності 

Здатність:  

- забезпечувати якість навчання та виховання відповідно до вимог 

Стандартів освіти; 

- формулювати навчальні цілі та обирати відповідний навчальний 

матеріал і його структуру; 

- розробляти та проводити всі види занять та виховних заходів у 

навчальному закладі; 

- обирати  оптимальні методи навчання та виховання, аналізувати 

результати їх використання; 

- забезпечувати умови ефективного навчального процесу при проведенні 

занять; 

- критично оцінювати свої навчальні заняття та виховні заходи; 

- самостійно засвоювати  педагогічну літературу. 



       ●  Компетентності контролю 

Здатність:  

-  розробляти засоби діагностики результатів навчання та виховання; 

- оцінювати навчальні досягнення та використовувати результати для 

управління навчально-виховнім процесом. 

3.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після 

засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати 

навчання: 

знання: 

– категоріального апарату педагогіки ; 

– основ реформування освіти України та ідей Болонського процесу; 

– системи  та структури освіти України; 

– закономірностей та протиріч педагогічного процесу; 

– основних принципів і методів навчання та виховання;  

– закономірностей опанування знаннями, навичками та вміннями; 

– методів активізації пізнавальної діяльності студентів; 

– принципів контролю результатів навчання і аналізу його результатів; 

– змісту виховання та основних напрямів виховної діяльності; 

– особливостей самовиховання; 

– педагогічної майстерності  та її основних компонентів. 

 
уміння:  

– планувати навчальні заняття згідно з робочою програмою кредитного 

модуля; 

– розробляти зміст, проводити структурування навчального матеріалу та 

проводити заняття різних видів; 

– організовувати та аналізувати свою педагогічну діяльність;  

– визначати методи та засоби навчання та виховання; 

– організовувати та керувати пізнавальною діяльністю, формувати у 

людини критичне мислення та уміння здійснювати педагогічну 

діяльність за всіма її складовими ; 

– здійснювати контроль і оцінку результатів навчання та виховання; 

– аналізувати навчальну та навчально-методичну літературу й 

використовувати її в педагогічній практиці; 

– використовувати педагогічні засади самонавчання та самовиховання. 

 
мати уявлення про: 

– методи складання контрольних завдань і тестів з дисципліни та 

комплексних контрольних завдань з спеціальності; 

– можливості застосування комп’ютерних технологій у навчальному про-

цесі; 
 

 

 



 
 

ІV. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Найменування розділів, тем 
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Розділ 1. Загальні основи педагогіки 

Тема 1.1. Предмет і завдання 

педагогіки  
6 2 -  2 2 

Тема 1.2. Основні етапи розвитку 

педагогіки 
6 2 - 2 2 

Тема 1.3. Історія педагогіки: від 

виховання у первісному суспільстві 

до сучасності 

6 2 - 2 2 

Разом за розділом 1 18 6  - 6 6 

Розділ 2. Теорія навчання  

Тема 2.1.  Сутність і принципи 

навчання 
6 2 - 2 2 

Тема 2.2. Методична система 

навчання 
6 2 - 2 2 

Тема 2.3. Педагогічні вимоги до 

перевірки та оцінювання знань, 

навичок та вмінь  

4 2 - - 2 

Разом за розділом 2 16 6 - 4 6 

Розділ 3. Теорія виховання 

Тема 3.1. Процес виховання: суть, 

зміст, принципи 
6 2 2 - 2 

Тема 3.2. Система методів виховання 

людини 
6 2 2 - 2 

Тема 3.3. Педагогічна культура та її 

складові 
6 2 2 - 2 

Тема 3.4.  Сімейне виховання . 2 - - - 2 

Разом за розділом 3 20 6 6 - 8 

Залік 6 - - 2 4 

Всього годин 60 18 6 12 24 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Розподіл навчального часу за темами 

Тема 1.1. Предмет и завдання педагогіки 

Педагогіка як наука про навчання, освіту, виховання й розвиток 

підростаючих поколінь. Виникнення педагогіки як науки. Об’єкт, предмет і 

основні завдання педагогіки. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з 

іншими науками та її структура. Суть нової методології педагогіки. Основні 

категорії педагогіки: освіта, навчання, виховання, розвиток. Педагогічні 

цінності. Суть педагогічної діяльності, основні види, специфіка. 

Структура курсу та особливості вивчення дисципліни студентами. 

Розподіл навчального часу, атестація. Завдання індивідуальної роботи. 

Основна навчальна література. Значення глибоких педагогічних знань в 

успішній діяльності майбутнього фахівця. 

Тема 1. 2. Основні етапи розвитку педагогіки 

Сучасна педагогіка у пошуках нової моделі освіти. Етапи розвитку 

педагогіки і освіти. Характеристика основних освітніх парадигм: 

авторитарної, технологічної, гуманістичної. Реформування системи освіти 

України, об’єктивні передумови та  основні напрями реформування. Цілі та 

ідеї Болонського процесу. Основні принципи освіти в Україні. 

Педагогічний процес, його функції. Особливості педагогічного процесу.  

Закономірності та протиріччя педагогічного процесу. Залежність 

педагогічного процесу від характеру суспільних відносин, можливостей 

економіки, розвитку педагогічної теорії та практики. Специфічні педагогічні  

закономірності та протиріччя. 

Тема 1.3. Історія педагогіки: від виховання у первісному суспільстві 

до сучасності 

Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного явища. 

Виховання у первісному суспільстві зародження теорії педагогіки у Єгипті та 

Давній Греції. Вплив давньогрецьких філософів (Сократ, Платон, 

Аристотель) на розвиток педагогічної теорії. 

Педагогічна епоха середньовіччя. Система лицарського виховання. 

Педагогічна система Я.А. Коменського. Педагогічні погляди французьких 

філософів (Жан-Жак Руссо, Д.Дідро, Гельвецій). 

Традиційне виховання і педагогічна думка Київської Русі. Освіта і 

педагогічна наука епохи українського відродження (XVI-XVIII ст.). 

Діяльність братських і козацьких шкіл, виховання лицаря-козака. Ідея 

народності та природо відповідності виховання Г.Сковороди. Утвердження 

педагогічної науки України на сучасному етапі духовного і національного 

відродження. 

 



Тема 2.1. Сутність і принципи навчання 

Дидактика – теорія навчання. Педагогічна характеристика процесу 

навчання. Теоретичне і практичне навчання людини. Основні функції 

навчання: навчальна, виховна, розвиваюча. 

Викладання – учіння. Сучасні дидактичні концепції в освіті. 

Психолого-педагогічні закономірності опанування знаннями, навичками 

та уміннями: асоціативно-рефлекторна та концепція поетапного формування 

розумових дій.  

Поняття  про принципи навчання. Принципи і правила навчання. 

Характеристика системи та змісту принципів навчання. Взаємозв'язок 

принципів навчання. Особливості реалізації дидактичних принципів у 

конкретних предметних методиках. 

  Тема 2.2. Методична система навчання 

Сутність і зміст методичної системи навчання. Поняття про методи 

навчання та їх систему. Класифікація методів навчання. Характеристика 

методів організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності. 

Педагогічні умови ефективності теоретичних і практичних методів навчання. 

Особливості використання методу демонстрації (показу). Специфіка 

самостійної роботи. 

Сутність і методи проблемного навчання. Навчальна та проблемна 

ситуація. Розвиток творчого мислення та пізнавальних інтересів людини. 

Методи стимулювання і мотивації. Творчий підхід до використання 

методів навчальної роботи. Особливості використання методів навчання .  

Тема 2.3. Педагогічні вимоги до перевірки та оцінювання знань, 

навичок та вмінь 

Призначення та склад системи забезпечення якості освіти. Цілі та 

завдання контролю якості навчання. Основні чинники, що впливають на 

якість навчання. Функції перевірки та оцінювання. Методи контролю та 

самоконтролю у навчанні. Види і методи перевірки знань, навичок та вмінь. 

Критерії оцінювання. Вимоги до оцінювання успішності навчання. Переваги 

та недоліки Болонської системи оцінювання. Критичний аналіз навчальної 

роботи. Особливості оцінювання людини. 

Тема 3.1. Процес виховання: суть, зміст, принципи 

 Методологічні засади процесу виховання людини. Процес виховання: 

широке та вузьке значення. Процес виховання як система. Педагогічна 

характеристика процесу виховання, його структура та функції. 

Закономірності процесу виховання. Поняття про зміст виховання та його 

особливості. Основні напрями виховання та можливості їх реалізації у 

виховному процесі. Умови та шляхи забезпечення єдності складових частин 

виховного процесу.  

Основні принципи виховання та їх характеристика. Система принципів 

виховання, педагогічні умови та шляхи їх реалізації. Самовиховання як 

спонукальна сила розвитку особистості. Напрями і засади самовиховання. 

Самооцінка і самоконтроль. Управління самовихованням особистості. 

Особливості реалізації принципів виховання. 



       Тема 3.2. Система методів виховання людини 

Поняття про методи виховання. Загальна характеристика методів 

виховання. Класифікація методів виховання людини. Методи усвідомлення 

цінностей  суспільства. 

Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної 

поведінки. Методи стимулювання діяльності та поведінки. Методи 

педагогічної підтримки. Педагогічні умови ефективності використання 

методів виховання. Вибір методів виховання та взаємозв’язок між методами 

виховання. Особливості методів діагностики вихованості. Використання 

виховної практики в роботі з молоддю.  

        Тема 3.3. Педагогічна культура та її складові 

Специфіка педагогічної діяльності. Вимоги до педагогічної  діяльності. 

Сутність педагогічної культури. Зміст та основні компоненти педагогічної 

культури. Педагогічна спрямованість, професійна компетентність, 

педагогічні здібності, педагогічна техніка.  

Структура педагогічної майстерності. Характеристика психолого-

педагогічних знань, навичок, вмінь та якостей. Поняття про педагогічний 

такт та педагогічну ерудицію. 

Розуміння педагогом особистості людини. Шляхи формування 

педагогічної культури. 

Майстерність педагогічного спілкування. Зміст та засоби спілкування. 

Види та рівні спілкування. Соціальна ситуація спілкування. Педагогічне 

спілкування як різновид соціальної ситуації. 

Спілкування у системі професійних цінностей. Емоційно-творчий аспект 

педагогічного спілкування. Поняття про педагогічний такт та його структуру. 

Методи розв’язання педагогічних конфліктів. 

 

 

 

                                    2. Лекційні заняття 
 

Лекція 1. Тема 1.1.  Предмет и завдання педагогіки(2 год.) 
Перелік основних питань: 

1. Предмет, об’єкт та основні категорії педагогіки. 

2. Структура й основні завдання педагогіки.  

Завдання на самостійну роботу студентів: 

І. Ведення термінологічного словника.  

ІІ.Надати  відповіді на питання для самоперевірки:  

1) Визначити цілі і завдання педагогіки.   

2) Навести приклади редакції формулювання предмета педагогіки. 

3) Визначити основні категорії педагогіки. 

Література:   

Основна:  1-3, 6-9. 

Додаткова:  1; 9, 12, 22. 24, 32, 34, 35, 42. 
 



Конспект лекції 

        Термін педагогіка походить від грецьких слів paides –діти і ago – вести. 

В дослівному перекладі педагог – «вихователь». У стародавній Греції 

педагогом називали раба, який брав за руку дитину господаря і 

супроводжував її до школи. Поступово слово педагогіка стало вживатися 

більш загально: для визначення мистецтва вести дитину протягом життя, 

тобто виховувати, навчати, давати освіту. З часом накопичення знань про 

виховання і навчання спричинило виникнення окремої галузі науки.  

Із середини XX століття в деяких країнах замість терміна педагогіка 

вживають терміни андрогогіка (від гр. andros – «мужчина» і ago) й 

антропогогіка (від гр. antropos – «людина» і ago). Педагогіка розширила свої 

межі й охопила виховання людини в цілому. Тому буде правильним 

твердження, що сучасна педагогіка – це наука про виховання людини. Поняття 

«виховання» тут розуміємо в широкому значенні слова – як навчання, 

виховання, розвиток  , формування і самовдосконалення особистості. 

      Для визначення поняття «педагогіка» необхідно насамперед розмежувати 

поняття «об'єкт» і «предмет». Об'єкт науки – це те, що існує як реальність 

поза самим вивченням. Кожен об'єкт може вивчатися різними науками. Так, 

людина вивчається психологією, соціологією, антропологією, медициною, 

фізіологією та іншими науками. Водночас кожна наука в цьому об'єкті має 

власний предмет. Предмет науки – це те, що кожна наука вивчає в об'єкті. 

Якщо, наприклад, предметом психології є внутрішній психічний світ людини 

та його загальні закономірності виникнення, розвитку  й функціонування, 

предметом педагогічної психології – механізми та закономірності засвоєння 

людиною соціокультурного досвіду, то предметом педагогіки є процес 

спрямованого розвитку і формування особистості в умовах її виховання, 

навчання, самовдосконалення.  

      Є низка підходів до визначення поняття «педагогіка», наприклад: у        

М. М. Фіцули – «Педагогіка – це сукупність теоретичних і прикладних наук, 

що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку  особистості людини»;      

у С. У. Гончаренка – «Педагогіка –...наука про навчання і виховання 

підростаючих поколінь»; у  І. П. Підласого – «Найкоротше, загальне і разом з 

тим відносно точне визначення сучасної педагогіки – це наука про виховання 

людини. Поняття «виховання» тут використовується у найширшому смислі, 

включаючи освіту, навчання, розвиток».  

       Отже, закономірності виховання зумовлені закономірностями розвитку і 

формування людини як соціальної істоти; законами її діяльності 

(принципами і правилами виховної діяльності); специфічними законами 

процесу виховання, що криються в його структурі, співвідношенні 

компонентів, зовнішніх і внутрішніх факторів.  

      Педагогіка як наука містить базові наукові знання про закони й 

закономірності виховання, що відображають об'єктивні та суттєві його 

основи. Ці знання мають загальний характер для всіх країн і народів. 

Наприклад, закономірні зв'язки педагогічного процесу із суспільними 

вимогами й умовами; зв'язки між вихованням і розвитоком  особистості; 



взаємозв'язок між цілями, засобами, умовами і результатами педагогічного 

процесу тощо. В цьому розумінні педагогіка є наукою загальнолюдською. 

Проте виховання здійснюється в конкретній країні відповідно до мети, 

завдань і методів виховання, які віддзеркалюють її історичні, етнічні та 

регіональні особливості. В такому разі воно набуває національного характеру 

й отримує назву «національне виховання».  

      Терміном «педагогіка» позначають дві сфери людської діяльності, 

спрямовані на виховання людини – педагогічну науку і педагогічну практику.         

Об'єктом педагогічної практики є реальна взаємодія учасників 

педагогічного процесу,  а  предметом – закономірності, прийоми, способи, 

методи та засоби цієї взаємодії, зумовлені його цілями, завданнями та 

змістом. 

      Закономірності педагогічної науки і практики теж взаємозв'язані, 

взаємозумовлені, але водночас принципово різні: перші стосуються вивчення 

педагогічних процесів, другі – їх технології. Всі вони дійсно слугують 

удосконаленню свого предмета тільки тоді, коли взаємодоповнюються, тобто 

поєднують ідею та її реалізацію.  

      Педагогічна теорія пізнає закони та закономірності виховання, 

обґрунтовує його теоретико-методологічні основи, озброює педагогів 

професійними знаннями про цілі, завдання, зміст, технологію, особливості 

виховання, навчання, розвитку  людей різних вікових груп, уміння 

прогнозувати, проектувати і здійснювати педагогічний процес.  

       Педагогічна практика, спираючись на педагогічну теорію, наповнює її 

конкретним змістом. З цієї точки зору практичну виховну діяльність 

розглядають як мистецтво.  

       На необхідність співвідношення теоретичних знань і педагогічного 

мистецтва у вихованні вказував ще  П. П. Блонський. Він зазначав, що для 

практичної виховної діяльності однаково потрібні вміння, талант і теоретичні 

знання. Вміння виробляються особистим досвідом, талант удосконалюється в 

процесі виховної практики, теоретичні знання формуються в результаті 

глибокого осягнення суті розвитку  та виховання людини і передаються у 

вигляді ідей. Лише ідею, а не техніку і талант, може повідомляти одна особа 

іншій, і тому лише у вигляді теоретичної науки може існувати педагогіка, – 

підкреслював він.  

      Досвід мільйонів педагогів свідчить, що у вирішенні проблем виховання 

вони спиралися на наукові розробки і раціонально обґрунтовані технології. 

        Основу педагогічної теорії становлять базові категорії – найширші, 

провідні поняття педагогіки. Такими категоріями у педагогіці є виховання, 

навчання, освіта, педагогічний процес. Педагогіка також широко оперує 

загальнонауковими поняттями «розвиток» і «формування». (Ці та інші 

категорії аналізуватимуться в наступних темах.)  

      Поняття «виховання» вживається в широкому і вузькому соціальному 

значенні слова, а також у широкому і вузькому педагогічному розумінні.  



У широкому соціальному значенні виховання – це передання соціального 

досвіду, накопиченого людством, від старших поколінь молодшим.  

У вузькому – спрямований вплив на людину суспільних інститутів з метою 

передання їй певних знань, прищеплення навичок і вмінь гідної поведінки, 

формування наукових переконань, суспільних цінностей, моральних та 

політичних орієнтирів, життєвих настанов і перспектив.  

У широкому педагогічному розумінні виховання – цілеспрямований, 

організований і планомірний вплив вихователів, певного організованого 

соціального середовища (наприклад навчально-виховних закладів) на 

вихованця з метою формування його особистості. Поняття «виховання» у 

такому разі охоплює весь навчально-виховний процес.  

У вузькому – процес і результат виховної роботи, спрямованої на вирішення 

конкретних виховних завдань.  

      Зміст поняття «навчання» доцільно проаналізувати у контексті завдань 

європейської школи, які були визначені у доповіді Міжнародній комісії 

«Освіта XXI століття», – навчати навчатися, навчати працювати, 

навчати бути, навчати жити.  

        Теорія навчання зветься дидактикою.  

      Освіта – це водночас і процес, і результат завершеного навчання 

(наприклад середнього, вищого, підвищення кваліфікації).  

«Освіта в Україні як демократичній державі повинна орієнтуватися 

насамперед не на потреби господарчі, а на потреби людські, враховуючи у 

такий спосіб і проблеми господарчі», – підкреслює І. А. Зязюн. «Смисл і ціль 

освіти – людина у постійному розвитку, її духовне становлення, гармонізація 

її відносин з собою та іншими людьми, зі світом....Система освіти 

створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує 

повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її призначення – щастя 

людини». 

       Педагогічний процес – це динамічна система, яка об'єднує процеси 

виховання, навчання, розвитку і самовдосконалення особистості вихованця. 

       Поняття «розвиток»  має неоднозначний зміст. С. У. Гончаренко так 

його визначає: «Розвиток особистості – процес формування особистості як 

соціальної якості в результаті його соціалізації і виховання». За Г. С 

Костюком, розвиток «не обмежується кількісними змінами, зростанням того, 

що вже є, а містить «перерви безперервності», тобто якісні зміни. Кількісні 

зміни зумовлюють виникнення нових якостей, тобто ознак, властивостей, які 

утворюються в ході самого розвитку, і зникнення старих. Розвиток є там, де 

народжується щось нове і водночас відживає старе».  

Отже, розвиток – це процес і результат кількісних і якісних змін в організмі 

людини. 



      Формування – це надання певної форми, завершеності процесу 

становлення особистості, досягнення нею рівня зрілості та стабільності. 

Інакше кажучи, формування є процесом становлення людини як соціальної 

істоти під впливом різноманітних факторів, наприклад соціальних, 

економічних, ідеологічних, психологічних, педагогічних тощо. Процеси 

формування, розвитку і виховання особистості взаємозв'язані та 

взаємозумовлені.  

До основних педагогічних категорій також відносять самовиховання, 

самоосвіту, саморозвиток, перевиховання.  

      Самовиховання – цілеспрямована робота людини щодо духовного, 

розумового, морального, вольового, естетичного, фізичного розвитку, 

вдосконалення й усунення негативних рис характеру.  

      Самоосвіта – це освіта, яка набувається в процесі самостійної роботи 

вихованця без проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному 

навчальному закладі. Хоча вона також є складовою частиною педагогічного 

процесу в стаціонарних навчальних закладах.  

      Саморозвиток – це самостійна робота вихованця над формуванням і 

розвитком у собі духовних, розумових, фізичних та інших здібностей і 

нахилів.  

       Перевиховання – це індивідуальна цілеспрямована робота дорослих над 

усуненням недоліків у важковиховуваних або педагогічно занедбаних дітей. 

Така робота передбачає виправлення відхилень, вад, негативних наслідків, 

допущених у формуванні та розвиткові особистості вихованця. Провідним 

механізмом перевиховання вважається переконання – першою чергою, 

суспільно корисна діяльність.  

      Отже, проблеми педагогіки досить широкі та багатогранні. Це значить, 

що до її вивчення слід ставитися надзвичайно відповідально, формувати свої 

бачення основних проблем. 

      Педагогічна наука створює струнку систему і спрямована на вирішення 

гуманної проблеми – підготовки підростаючого покоління й дорослих до 

повноцінної життєдіяльності шляхом допомоги їм в самореалізації, 

самоутвердженні та самоактуалізацїї. Для вирішення цих проблем вона 

співпрацює з іншими науками: філософією, психологією, соціологією, 

антропологією, фізіологією людини, генетикою, етнографією, математикою 

тощо. Зміцнюючи й удосконалюючи ці зв'язки, педагогіка запозичує й 

інтерпретує відповідно до предмета свого дослідження ідеї інших наук, які 

допомагають глибше проникнути в суть виховання і розробляти його 

теоретичні основи.  

      Так, філософські науки дають змогу педагогіці визначити суть і цілі 

виховання, об'єктивно врахувати дію загальних закономірностей розвитку 

суспільства, надають оперативну інформацію про зміни, які відбуваються в 

науці й суспільстві, сприяють коректуванню спрямованості виховання. 



Наприклад, сьогодні формується нова галузь філософської науки – філософія 

освіти, розвиток якої зумовлений передусім еволюцією основних 

філософських концепцій про роль людини у світі. Згідно із сучасними 

філософськими концепціями Людина стає центром наукової картини світу. 

Відповідно у цьому контексті потребує осмислення проблема «олюднення 

Людини» (І. А. Зязюн) у сфері освіти, проблема її гуманізації.  

Філософія сучасної освіти в Україні намагається відповісти на такі 

запитання: «З якими освітніми концепціями Україна увійшла в XXI століття? 

Як сприяти вихованню в українських громадян відчуття радості пізнання 

світу і самих себе? Яким чином освіта має допомогти людині само-

актуалізуватися в житті?» Відповіді на ці запитання сприяють визначенню 

смислу людського буття, взаємин Людини зі світом, призначенню освіти й 

моделі педагогічної технології в національній системі освіти. В цьому аспекті 

є зрозумілим намагання ЮНЕСКО розробити ефективну освітню модель XXI 

століття і тим самим подолати загальносвітову кризу в освіті.  

       Прикладне значення філософії освіти підкреслюється в роботах              

С. І. Гессена «Основи педагогіки» (завдання освіти автор вбачає у 

філософському осмисленні культурних цінностей і Б. С. Гершунського 

«Філософія освіти для XXI століття» (на думку автора, предмет філософії 

освіти – це самостійна галузь наукових знань і наукова парадигма).  

      Таким чином, у філософії освіти, як вважають багато вітчизняних 

дослідників (Г. О. Балл, І. Д. Бех, І. А. Зязюн, В. С. Лутай, С. О. Черепанова 

та ін.), є свій предмет дослідження – «виявлення і вирішення (урівноваження) 

суперечностей між найбільш широкими уявленнями про світ, суспільство і 

місце людини в ньому і педагогічною дійсністю та її відображенням цією 

спеціальною наукою», – і вона має бути гуманістичною. 

        Соціологія дає чітке уявлення про роль соціального середовища у 

формуванні особистості, розкриває основні механізми соціалізації людини. 

На основі знань з анатомії та фізіології про будову і життєдіяльність 

людського організму як єдиного цілого, про морфологічні та функціональні 

закономірності й особливості вікового розвитку нервової, кістково-м'язової, 

ендокринної, серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, деяких 

органів, тканин і клітин педагогіка розробляє умови раціональної організації 

педагогічного процесу, правильного режиму навчання, виховання, освіти, 

зміст і методи фізичного, трудового виховання тощо. Вчення І. П. Павлова 

про вищу нервову діяльність збагачує педагогіку розумінням фізіологічних 

механізмів засвоєння знань, формування вмінь, навичок, звичок, допомагає 

науково обгрунтувати умови і способи навчально-виховної діяльності.  

         Особливе значення для педагогіки має її зв'язок з психологією. 

Спираючися на знання загальних закономірностей і механізмів 

функціонування і розвитку психіки людини, її особистісного формування, 

розвитку, самоактуалізації, різноманітних психічних, психологічних і 

соціально-психологічних зв'язків і залежностей, характерних для 

педагогічного процесу, педагогіка обґрунтовує гуманістичні шляхи, 



прийоми, способи та форми навчання і виховання особистості, які приводять 

до бажаних змін у її внутрішньому світі та в поведінці. Кожний розділ 

педагогіки знаходить опору у відповідному розділі психології: дидактика, 

наприклад, опирається на закономірності функціонування пізнавальних, 

емоційних, вольових і мотиваційних процесів людини; теорія виховання 

базується на психології особистості та психології групи, теорія управління 

навчально-виховним закладом – на психології управління. Інтеграція наук 

сприяла виникненню суміжних галузей, наприклад педагогічної психології. 

         Для всебічного обгрунтування педагогічного процесу педагогіка 

використовує досягнення історичної науки, географії й антропології, 

медицини та екології, економіки й археології, кібернетики, математики та 

інших наук, а також літератури. 

       Загальним завданням педагогіки є виявлення, вивчення й 

обгрунтування законів і закономірностей формування та розвитку людської 

особистості, розробка на цій основі теоретико-методологічних і методичних 

основ виховання як спеціально організованого педагогічного процесу. 

       Тому конкретними завданнями педагогіки є:  

1. обгрунтування парадигми педагогічної теорії та практики, яка на 

сучасному етапі розвитку суспільства має бути тільки гуманістичною 

та забезпечувати особистісний розвиток вихованця;  

2. обгрунтування законів і закономірностей педагогічного процесу;  

3. вивчення і всебічне осмислення процесу розвитку особистості, а також 

залежностей між її формуванням, розвитком і вихованням;  

4. визначення мети, завдань, змісту і результатів виховання й навчання;  

5. обгрунтування сучасної ефективної та водночас гуманної педагогічної 

технології;  

6. вивчення й узагальнення практики та передового досвіду педагогічної 

діяльності;  

7. впровадження результатів і рекомендацій педагогічних досліджень у 

практику;  

8. прогнозування розвитку педагогічної теорії та практики.  

                                          Педагогіка є наукою, тому що:  

– має чітко визначений власний предмет, який становлять зафіксовані закони 

та закономірності між педагогічними явищами;  

– встановлені закони та закономірності дають змогу прогнозувати майбутній 

розвиток досліджуваних педагогічних явищ, для вивчення яких 

застосовуються об'єктивні методи дослідження. 

 

 



Лекція 2. Тема 1.2.  Основні етапи розвитку педагогіки (2 год.) 

Перелік основних питань: 

1. Основні етапи розвитку педагогіки та освіти. 

2. Закономірності та протиріччя педагогічного процесу.  
Завдання на самостійну роботу студентів: 

І. Ведення термінологічного словника.  

ІІ. Відповіді на питання для самоперевірки:  

1) Визначити етапи розвитку педагогіки і освіти..   

2) Навести приклади основних освітніх парадигм. 

           3) Визначити основні закономірності та протиріччя педагогічного 

процесу. 

       Л і т е р а т у р а 

Основна:  1-9. 

Додаткова:  4, 16, 24, 30, 40, 51, 54. 

Конспект лекції 

     У кінці XIX – на початку XX століття дослідження педагогічних проблем 

розпочинаються в США, куди поступово переміщується центр педагогічної 

думки. Американські дослідники педагогічних процесів сучасності швидко 

отримали вагомі результати: сформували закономірності людського 

виховання, розробили і впровадили ефективні технології освіти, які дають 

змогу кожній людині успішно досягти поставленої мети. Найвидатніші 

представники американської педагогіки – Джон Дьюї (1859-1952) і Удвард 
Торндайк (1874-1949).  

      У Радянському Союзі педагогіка пішла шляхом розробки ідей виховання 

людини нового суспільства. З цих позицій педагогічну теорію розробляли 

Надія Крупська (1869-1939), Павло Блонський (1884-1941), Станіслав 

Шацький (1878-1934), Антон Макаренко (1888-1939), Василь Сухомлинський 

(1918-1970). Першими авторами навчальних посібників з педагогіки були 

Павло Блонський і Альберт Пінкевич (1883-1939).  

          Славу педагогіці принесли праці А. С. Макаренка і В. О. 

Сухомлинського. Антон Макаренко створив наукову методику виховної 

роботи з дитячим колективом, поєднання навчання з продуктивною працею, 

запропонував методику трудового виховання дітей у сім'ї, самовиховання і 

самоосвіти, вдосконалення професійної майстерності вчителя, здійснення 

загального навчання та керівництва школою. Багато його порад, влучні 

спостереження актуальні й на сьогодні. Свої педагогічні думки він виклав у 

творах «Марш 30-го року» (1932), «Педагогічна поема» (1932-1935), «Книга 

для батькив» (1937), «Прапори на баштах» (1938). 

       Василь Сухомлинський – директор Павлиської середньої школи 

Кіровоградської області у 1947-1970 роках – досліджував проблеми теорії та 

методики виховання дітей у школі й родині, всебічного розвитку особистості 



учня, педагогічної майстерності. Практично втілював у шкільну практику 

гуманістичні ідеї навчання й виховання. Він є автором близько 40 

публіцистичних книг та 300 статей, які й нині не втратили своє значення 

(наприклад: «Сто порад учителю», «Як виховати справжню людину», 

«Народження громадянина», «Серце віддаю дітям», «Батьківська 

педагогіка»). Більшість його робіт присвячені ідеї гуманізму, людяності та 

доброчинності. Виховання гуманізму, на його думку, здійснюється через 

творення людям добра.  

         У 50-70-х роках XX століття в Україні видано фундаментальні 

підручники, навчальні посібники та наукові праці. Це – «Педагогіка» С. Ф. 

Збандуто, «Хрестоматія вітчизняної педагогіки» за редакцією С. А. 

Литвинова, «Курс методики викладання української літератури» та 

«Українська література в середній школі» Т. Ф. Бугайко і Ф. Ф. Бугайка, 

«Основи теорії літератури» П. К. Волинського тощо.  

        В розвиток вітчизняної педагогічної науки значний внесок зробили праці 

педагогів, психологів і методистів А. Алексюка, А. Бондаря,         Г. Костюка, 

І. Єременка, С. Гончаренка, І. Зязюна, О. Савченко, В. Онищука, О. 

Мазуркевича, В. Мадзігона, В. Смаля, М. Ярмаченка та інших.  

Історичний шлях становлення педагогіки як науки свідчить, що її 

виникнення і розвиток визначалися об'єктивними соціально-економічними 

потребами суспільства в підготовці підростаючих поколінь до життя.  

Нині в незалежній Україні створені позитивні передумови для всебічного 

розвитку педагогічної теорії та практики, основні напрями якого визначені 

Законом України «Про освіту», Державною національною програмою 

«Освіта» («Україна XXI століття»), Національною доктриною розвитку 

освіти України в XXI столітті. 

                  Отже, вітчизняна педагогіка пройшла такі стадії розвитку.  

1. народна педагогіка – галузь педагогічних знань і досвіду народу, що 

проявляється в домінуючих поглядах на мету, завдання, засоби, методи 

і результати виховання й навчання. Вперше цей термін ввів                  

О. В. Духнович. Нещодавно в педагогічній науці з'явився термін 

«етнопедагогіка», автор якого – Г. Н. Волков. Якщо поняття «народна 

педагогіка» включає в себе емпіричні педагогічні знання без 

належності до конкретної етнічної спільноти, то поняття 

«етнопедагогіка» пов'язане з конкретною етнічною належністю 

педагогічних традицій;  

2. козацька педагогіка – частина народної педагогіки – теорія і практика 

виховання й навчання підростаючого покоління в Запорізькій Січі, 

спрямована на формування синівської  вірності рідній землі, 

незалежній Україні;  

3. духовна педагогіка – це галузь педагогічних знань і досвіду виховання 

й навчання особистості засобами релігії;  



4. світська педагогіка – це: 1) наука, яка має свої закономірності;             

2) практика, яка вказує застосування теоретичних положень;                 

3) мистецтво, яке вимагає творчого натхнення вчителя.  

                   Відповідно, основними джерелами педагогіки є:  

1. педагогічна спадщина минулого;  

2. передовий педагогічний досвід;  

3. народна педагогіка;  

4. педагогічні дослідження.  

                    Педагогічна спадщина минулого представлена працями 

педагогів-класиків, монографіями та статтями видатних учених, педагогів-

новаторів. Наприклад, безцінними для педагогічної теорії та практики, 

формування національної системи освіти та виховання є праці Я. А. 

Коменського,            К. Д. Ушинського, А. С. Макаренка, В. О. 

Сухомлинського та інших. Серед джерел педагогічної теорії слід виокремити 

роботи видатних учених 50-70-х років XX століття А. М. Арсеньєва, М. І. 

Болдирєва, В. Ю. Гмурмана,           Л. І. Новикової, Л. В. Занкова, Ф. Ф. 

Корольова та багатьох інших.  

Джерелами практичної педагогіки за певних умов можуть бути художні 

твори про дитинство, школу, вчителів, що належать класикам літератури.  

У 80-х роках XX століття в широко відомими стали книжки педагогів-

новаторів В. Ф. Шаталова, М. П. Щетиніна, С. М. Лисенкової, Є. В. Ілліна та 

інших. В них викладено передовий педагогічний досвід. Є три види 

узагальнення і поширення досвіду кращих педагогів: педагогічна інформація, 

педагогічне вибіркове та масове поширення досвіду. 

           У 20-му сторіччі визначено панування  такіх освітніх парадигм.  

 Парадигма– з грецьк. paradigma– зразок, еталон – пануюча теорія, що 

покладена в основу вирішення теоретичних і практичних проблем. Сьогодні 

в розвитку світової освіти переважають три основні парадигми: авторитарна, 

технологічна і гуманістична. 

Таблиця 1 

Характеристики основних освітніх парадигм 

 
Параметри освітньої 

діяльності 

Основні освітні парадигми 

авторитарна технологічна гуманістична 

1 2 3 4 

1. Основне 

призначення людини 

(сенс людського буття) 

пізнання навколишнього 

середовища  

цілеспрямована зміна 

навколишнього середовища 

пізнання і вдосконалення самого 

себе і навколишнього середовища в 

їх взаємозв’язку  

2. Завдання освіти наділення учня широким колом 

інформації про світ та його 

закони 

формування певного кола вмінь і 

навичок творчого перетворення 

світу 

формування вільної особистості, що 

здатна самостійно міркувати и 

приймати рішення, визначати свій 

життєвий шлях, вдосконалювати 

себе і своє оточення 



3.Пріоритетні методи природничо-наукові методи практичної діяльності методи самопізнання, 

саморозвитку, самовдосконалення 

4. Можливість 

духовного формування 

особистості 

тільки окремо, через гуманітарну 

освіту 

можливе і бажане в процесі 

діяльності (гуманітаризація 

освіти) 

необхідне і пріоритетне 

(гуманізація освіти) 

 
5. Навчання – це: складний процес, який потребує 

самовідданості, значних зусиль, 

що окупається набутими 

знаннями 

складний процес, який потребує 

самовідданості, значних зусиль, 

що окупається подальшою 

практичною діяльністю 

природний процес розвитку 

особистості, радісний, цікавий і 

захоплюючий  

6. Цінність у прийнятті 

рішення має 

 

лише кінцевий результат 

 

процес прийняття рішень 

7. Розв’язання 

проблеми має 

лише одне правильне рішення безліч припустимих рішень ті, рішення, що мають суб’єктивно 

значущий смисл 

8. Помилка – це провина, що вимагає суворого 

покарання 

можливі, але не бажані критерій істини, необхідна скла-

дова процесу навчання 

9. Критерії оцінки 

якості прийняття рі-

шення 

тільки один – правильно/не-

правильно 
безліч критеріїв корисності, 

ефективності, нешкідливості 
основний критерій – реалізація 

вищих духовних цінностей 

10. Роль етико-

моральних принципів у 

прийнятті рішення 

в них немає потреби необхідні, бажані є основоположними, пріоритетними 

11. Педагог – це Вчитель з великої літери, 

джерело знань, в спілкуванні з 

учнями переважає монолог 

тренер, наставник, в спілкуванні 

з учнями переважає показ, 

демонстрація 

організатор, фасилітатор , коор-

динатор, в спілкуванні з учнями 

переважає діалог 

12. Тривалість 

навчання 

жорсткі часові рамки навчання 

(в молоді роки) 

періодичне навчання (пере-

кваліфікація, підвищення ква-

ліфікації) 

постійне самонавчання і само-

вдосконалення 

13. Форми і методи 

навчання 

пояснювально-ілюстративні,  

репродуктивні  методи, 

індивідуально-групове навчання 

практичні, пошукові, дослі-

дницькі методи, індивідуально-

групове навчання 

проблемні, пошукові, творчі ме-

тоди, групове навчання 

14. Умови навчання класичні навчальні заклади й 

організаційні умови (аудиторії, 

класи) 

майстерні,  
виробництво 

атмосфера комфорту і психоло-

гічної безпеки 

 

          Педагогіка, як і будь-яка інша наука, не може саморозвиватися, 

самовдосконалюватися без усебічних і глибоких досліджень, які 

допомагають відкривати й уточнювати її закони та закономірності 

віднаходити нові аспекти їх реалізації. 

        Термін процес (від лат. ргоcessus — просування) означає рух уперед, 

послідовну зміну станів, стадій розвитку; сукупність послідовних дій з 

метою досягнення якогось результату. Словосполучення педагогічний 

процес означає виховний рух, проходження, просування вперед. 

        Хто ж рухається в педагогічному процесі? Педагог ставить завдання 

виховання і прагне їх реалізувати. Вихованець, сприймаючи виховний 

вплив, проявляє власну активність, впливає на педагога й самого себе. 

Взаємна активність вихователів і вихованців у педагогіці позначається 

термінами педагогічна взаємодія, педагогічне співробітництво, педагогіч-

не партнерство. Взаємодія — це своєрідне втілення зв'язків, взаємин між 

людьми, котрі, вирішуючи спільні завдання, взаємовпливають, 

доповнюють один одного і досягають успіху в розв'язанні поставлених 

завдань. Природно, що змін зазнають і суб'єкти, і ті об'єкти, на які 

спрямована взаємодія. Разом — означає не сумарно, а взаємодоповнюючи. 

       Педагогічний процес — це динамічна взаємодія вихователів і 

вихованців, спрямована на досягнення поставленої навчально- виховної 

мети. 



        Педагогічна взаємодія своєрідна: її зміст та способи визначаються 

завданнями виховання і навчання людей. Завдання заздалегідь 

передбачають зміну стану, перетворення властивостей і якостей 

вихованців. Тому можна констатувати, що педагогічний процес є процесом, 

у якому соціальні ідеї перетворюються в якості особистості. 

         У педагогічній практиці та педагогічній літературі попередніх років 

вживається поняття «навчально-виховний процес». В основному терміни 

«навчально-виховний процес» і «педагогічний процес» тотожні. Однак, 

поняття «навчально-виховний процес не відображає, як показали 

дослідження П.Ф. Каптерева, А.П. Пінкевича, Ю.К. Бабанського,          

М.М. Скаткіна та інших педагогів, усієї складності процесу і, найперше, 

його найважливіших рис — цілісності та спільності. Головна ж суть 

педагогічного процесу — єдність навчання, виховання та розвитку на 

основі цілісності й спільності. 

         Педагогічний процес не є нерозривним ланцюгом розвиваючих 

взаємодій вихователів і вихованців. В одному випадку в формуванні 

взаємин між ними виявляється позитивна тенденція, в іншому — 

виникають перешкоди, конфлікти. Так само суперечливо і нерівномірно 

відбувається розвиток вихованця. Він може добре опанувати необхідний 

обсяг наукових знань, але не зробити світоглядних і моральних висновків, 

що випливають з них. Він прагне поводити себе відповідно до вимог 

загальнолюдської моральної норми, проте йому не вистачає сили волі й 

відповідних навичок. 

         Отже, суперечності є неодмінною умовою педагогічного процесу. Як 

же вирішити їх? Педагог не може і не повинен йти шляхом «зняття» 

протилежностей. Такі спроби, як переконує життя, залишаються 

безрезультативними. 

         Сьогодні збільшився обсяг знань людства про закони розвитку 

природи і суспільства. В основу еволюційних теорій покладена концепція 

додатковості видатного датського фізика Нільса Бора. Домінуючим у цій 

концепції є принцип компліментарності (втішне зауваження на чиюсь 

адресу, похвала), відповідно до якого протилежності зникають не шляхом 

зняття, а за рахунок поєднання, взаємодоповнення, компромісу. 

         Тому педагог повинен уміти розпізнавати особливості й основні 

причини протилежностей, знаходити компроміс, поєднувати інтереси, 

будувати партнерство з вихованцем. Лише за умов взаємоповаги, бажання 

та уміння вірити одне одному взаємодія педагога і вихованця стає 

досяжною. Це є найбільш надійним «соціальним клеєм» (А.С. Макаренко), 

людською основою педагогічного процесу, якщо він прагне бути 

людським. 

         Сучасна педагогічна теорія представляє педагогічний процес як 

динамічну систему. Слово «система» (від гр. systema — ціле, що складене 

з частин) означає цілісність, яка являє собою єдність закономірно 

розташованих і взаємопов'язаних частин. Основними ознаками системи є: 

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. 

         Системне бачення педагогічного процесу дозволяє чітко виділяти 

складові компоненти, проаналізувати всю різноманітність зв'язків і 

відносин між ними, кваліфіковано управляти педагогічним процесом. 

Педагогічний процес як система протікає в інших системах: освіті, школі, 

класі, на окремому уроці тощо. Кожна з таких систем функціонує в певних 

зовнішніх, зокрема природно-географічних, суспільних, виробничих, 

культурних тощо та внутрішніх умовах, якими для школи є матеріально-

технічні, морально-психологічні, санітарно-гігієнічні та інші умови. Кожна 

з систем має власні складові. Компонентами системи, в якій протікає 

педагогічний процес, є педагоги, вихованці та умови виховання. 

         Яка ж будова педагогічного процесу? У виховній роботі педагог 

ставить перед собою мету виховання. Для того, щоб її досягти, він 

конкретизує свої дії, тобто визначає завдання; для реалізації завдань 

застосовує відповідні педагогічні засоби. Якщо при цьому достатньо 

враховуються закономірні зв'язки й умови, то між педагогом і вихованцями 

встановлюється співробітництво, педагог викликає й організовує активну 

діяльність учнів, спрямовану на засвоєння людського досвіду, домагається 

певного прогресу в індивідуальному розвитку відносно мети виховання, що 

потенціальне виявлятиметься в результатах виховання. 

         До педагогічних засобів у широкому розумінні належать: зміст, що 

підлягає засвоєнню; методи й організаційні форми виховання, за 

допомогою яких педагог викликає активну діяльність вихованців, 

встановлює взаємозв'язки, організовує процес. 

         Отже, педагогічний процес характеризують: ціль, завдання, зміст, 

методи, форми взаємодії педагогів і вихованців, досягнуті при цьому 

результати. 

         Зазвичай, це і є цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний 

компоненти, що утворюють систему. Цільовий компонент процесу містить 

усю різноманітність цілей і завдань педагогічної діяльності: від загальної 

мети — всебічного і гармонійного розвитку особистості — до конкретних 

завдань формування певних якостей чи їх елементів. Змістовий компонент 

відображає смисл, що вкладається як у загальну мету, так і в кожне 

конкретне завдання; зміст, який необхідно засвоїти. Діяльнісний компонент 

передбачає взаємодію педагогів і вихованців, їх співробітництво, 

організацію й управління процесом. Результативний компонент процесу 

характеризує досягнуті зрушення відносно поставленої мети. 

          Другою важливою ознакою педагогічного процесу як системи є 

наявність у ньому внутрішньої структури зв'язків між компонентами та їх 

підсистемами. 



          У такій складній, великій динамічній системі, якою є педагогічний 

процес, проявляються численні різноманітні зв'язки й залежності. У 

закономірностях, пригадаємо, відбиваються об'єктивні, суттєві, необхідні 

зв'язки, що повторюються. Ці зв'язки мають різні рівні. 

Серед загальних закономірностей педагогічного процесу найсуттєвішими є: 

1. Закономірність зумовленості педагогічного процесу потребами 

суспільства й особистості, можливостями (матеріально-технічними, 

економічними та ін.) суспільства, умовами протікання процесу (морально-

психологічними, санітарно-гігієнічними, естетичними та ін.). 

2. Закономірність розвитку особистості в педагогічному процесі. Темпи і 

досягнутий рівень розвитку особистості залежить від спадковості, 

виховного і навчального середовища, залучення до навчально-виховної 

діяльності, засобів і способів педагогічного впливу 

3. Закономірність управління педагогічними процесом. Ефективність 

педагогічного впливу залежить від інтенсивності зворотних зв'язків між 

вихованцем і педагогом; обґрунтованості й характеру коректуючих впливів 

на вихованців. 

4. Закономірність стимулювання Результативність педагогічного процесу 

залежить від дії внутрішніх стимулів і мотивів навчально-виховної 

діяльності, доцільності, своєчасності й інтенсивності зовнішніх 

(суспільних, педагогічних, моральних, матеріальних та ін ) стимуляторів 

5 Закономірність єдності чуттєвого, логічного і практики в педагогічному 

процесі Ефективність навчально-виховного процесу залежить від 

інтенсивності та якості чуттєвого сприймання, логічного осмислення 

сприйнятого, практичного застосування осмисленого 

6. Закономірність єдності зовнішньої (педагогічної) і внутрішньої 

(пізнавальної) діяльності Ефективність педагогічного процесу 

зумовлюється якостями педагогічної діяльності та власної навчально-

пізнавальної діяльності вихованців 

7. Закономірність єдності завдання, змісту, організаційних форм, методів і 

результатів виховання. Правильно визначене завдання (пов'язане з 

суспільне зумовленою загальною метою виховання), зрозуміле і сприйняте 

всіма учасниками педагогічного процесу, значно впливає на вибір 

педагогічних засобів; аналіз результатів виховання допомагає встановити 

доцільність обраного варіанта організації педагогічного процесу. 

8. Закономірність динаміки педагогічного процесу. Педагогічний процес як 

розвиваюча взаємодія між педагогами і вихованцями має поступовий, 

етапний характер; чим вищі проміжні досягнення, тим вагоміші кінцеві 

результати. Величина всіх наступних змін зумовлюється величиною 

попередніх. 

9. Закономірність інтегрального (нерозривно зв'язаного, суцільного, 

єдиного) результату педагогічного процесу. Кінцевий результат 

педагогічного процесу є наслідком взаємозв'язків результатів усіх етапів 

процесу. Кожний результат етапу — наслідком взаємозв'язків усіх 

компонентів етапу. 



         Рушійною силою, джерелом розвитку педагогічного процесу, є 

суперечності. Вони виражають специфіку процесу, його багатогранний 

характер і проявляються в основних групах його закономірностей.  

Усі види суперечностей становлять єдиний комплекс і мають форму різних 

труднощів. Глибоке їх розуміння, знання причин є важливою умовою 

перетворення суперечностей в рушійні сили.  

Педагогічний процес – не механічна сума дій щодо навчання та виховання 

підростаючого покоління, а самостійне цілісне явище, яке має свої внутрішні 

закономірності, специфічні поєднання виховання, навчання, розвитку, свою 

систему організації навчально-виховної роботи освітньо-виховної системи. 

  Зміст цілісного педагогічного процесу поглиблюється в конкретних 

методиках навчання і виховання, які більш докладно розглядатимуться далі.  

Таким чином, знання сутності педагогічного процесу, його складових, 

закономірностей і суперечностей озброює вихователя чіткою методологією 

педагогічної науки, сприяє якісній організації педагогічного процесу та 

визначає основні напрями підвищення його ефективності. 

Лекція 3. Тема 1.3.  Історія педагогіки: від виховання у первісному 

суспільстві до сучасності (2 год.) 

Перелік основних питань: 

1. Період донаукової педагогічної творчості. 

2. Розвиток класичної педагогічної теорії. 

3. Особливості розвитку педагогіки в Україні.      

Завдання на самостійну роботу студентів: 

І. Ведення термінологічного словника.  

ІІ. Відповіді на питання для самоперевірки:  

1) Визначити підходи світової науки до виникнення виховання як 

суспільного явища.  

2) Охарактеризувати виховання у первісному суспільств 

3)  Визначити педагогічну систему Я.А.Коменського. 

 4) Розкрити особливості педагогічної науки України на сучасному 

етапі духовного і національного відродження. 

Л і т е р а т у р а 

Основна:  2, 3, 7-9. 

Додаткова:  1, 2, 20, 25, 41. 

 

Конспект лекції 

      В історії виховання відправною точкою стала педагогічна практика 

первісних людей. Існування первісного ладу вимірюється сотнями тисяч 

років. У своєму розвитку він пройшов кілька періодів: первісне стадо, родова 

община, розклад первісного ладу. Виховання підростаючого покоління на 

кожному його етапі мало свої особливості. За первісного стада виховання 



відбувається стихійно і обмежується прямим відтворенням небагатого 

суспільного досвіду. 

       Первісна родова сім’я спочатку ділилася на три вікові групи: перша – 

діти i підлітки; друга – дорослі, повноправні учасники життя i праці; третя – 

люди похилого віку, старики. Кількість таких вікових груп з часом 

збільшувалася. Для багатьох первісних родів перехід у групу дорослих 

супроводжувався спеціальними актами, які дістали назву “ініціація“. Вікова 

ініціація – перша в історії педагогіки iнституалiзована форма виховання 

дітей. Вона являє собою систему випробувань та церемонію посвяти 

підлітків у повноправні члени колективу, чому передує досить тривала 

спеціальна підготовка. Мета виховання у цей період полягала у передачі 

підростаючому поколінню трудових навичок, встановлених способів 

поведінки, релігійних уявлень, традицій, звичаїв, обрядів. 

        Єдиною виховною інституцією виступає ціла община. Виховання є 

суспільним, спільним і однаковим для всіх. Функція вихователя поступово 

закріплюється за групою стариків, які були носіями i хранителями 

колективного досвіду. Часто роль вихователів виконували і старші діти. 

         Існували лише вікові i статеві відмінності у вихованні дітей. Виховання 

здійснювалося шляхом прямого включення дітей у конкретні види трудової 

діяльності дорослих i мало практичний характер. Воно було природним і 

вільним. Діти сприймали його як невід’ємну частину їх дійсного 

сьогоднішнього життя, а не як підготовку до життя майбутнього. 

        На останніх етапах матріархату з’явилися перші в історії заклади для 

життя i виховання підростаючих людей – будинки молоді. Вони були 

окремими для хлопчиків i дівчаток. Тут діти під керівництвом старійшин 

роду готувалися до життя та праці. 

        До найперших в iсторiї людства організаційних форм виховання 

належать: дитячі ігри, традиції, звичаї, ритуали, обряди, ритуалiзованi 

обряди, усна творчість первісних людей. Особливе значення надавалося 

дотриманню встановлених заборон — табу. 

         Виховання у цей час починає складатися як особлива суспільна функція 

i набирає деяких організованих форм. Разом з первісним колективом ще 

одним виховним інститутом поступово стає сім’я. На зміну єдиному, 

колективному i рівному для всіх поступово приходить станово-сiмейне 

виховання, яке диференціюється для кожного стану згідно його ідеалів. 

Поступово втрачаються безпосередні зв’язки між дитиною i суспільством. 

Виховання все більше втрачає свій природовiдповiдний i ненасильницький 

характер. 



        Розширюються релігійні уявлення людей, зростають відомості з 

астрономії, історії, медицини, ускладнюється досвід виконання 

сільськогосподарських робіт. Зростання об’єму людських знань разом із 

становим розшаруванням суспільства породили відокремлення розумового 

виховання від фізичної праці і необхідність організації спеціального 

навчання. Причому розумове виховання стає монополією панівної групи 

людей, оскільки саме в їхніх руках зосереджувалися такі знання. Все це 

також привело до появи людей, для яких виховання стає сферою їхньої 

професійної діяльності. 

         Перші школи виникли у III-II тисячол. до н. е. у такої державі як 

Єгипет, Навчання з цього часу стає основною, але не єдиною, стороною 

виховання.Школи у Єгипті також виникають у III тисячол. до н. е. Приблизно 

у цей час тут з’являється і писемність. 

        Єгиптяни використовували для письма папірус. Саме письмо було 

ієрогліфічним, тобто – “священним“ (ієрогліф – священний знак). Воно було 

надзвичайно складним (нараховувало близько 700 різних ієрогліфів). 

         У Єгипті існували двірцеві школи, школи для жерців, школи писарів, 

школи для різних службовців. Найпершими тут виникли школи для писарів. 

Учень спочатку вправлявся у письмі на глиняних табличках або навощених 

дощечках і тільки тоді, коли набував достатніх навичок, йому давали папірус. 

Писарі використовували спрощений варіант письма – ієратичне. 

          Лише у школах для жерців вивчали ієрогліфічне письмо, яке вважалося 

священним. У цих школах все огорталося містикою і таємничістю, тут 

передавали уміння відправляти релігійні культи, а також повідомляли 

наукові відомості з математики, астрономії, географії і медицини, які 

трималися у таємниці від інших людей. 

      В історії виховання відправною точкою стала педагогічна практика 

первісних людей. Існування первісного ладу вимірюється сотнями тисяч 

років. У своєму розвитку він пройшов кілька періодів: первісне стадо, родова 

община, розклад первісного ладу. Виховання підростаючого покоління на 

кожному його етапі мало свої особливості. 

      За первісного стада виховання відбувається стихійно і обмежується 

прямим відтворенням небагатого суспільного досвіду. 

       Первісна родова сім’я спочатку ділилася на три вікові групи: перша – 

діти i підлітки; друга – дорослі, повноправні учасники життя i праці; третя – 

люди похилого віку, старики. Кількість таких вікових груп з часом 

збільшувалася. Для багатьох первісних родів перехід у групу дорослих 

супроводжувався спеціальними актами, які дістали назву “ініціація“. 



       Вікова ініціація – перша в історії педагогіки iнституалiзована форма 

виховання дітей. Вона являє собою систему випробувань та церемонію 

посвяти підлітків у повноправні члени колективу, чому передує досить 

тривала спеціальна підготовка. 

       Мета виховання у цей період полягала у передачі підростаючому 

поколінню трудових навичок, встановлених способів поведінки, релігійних 

уявлень, традицій, звичаїв, обрядів. 

        Єдиною виховною інституцією виступає ціла община. Виховання є 

суспільним, спільним і однаковим для всіх. Функція вихователя поступово 

закріплюється за групою стариків, які були носіями i хранителями 

колективного досвіду. Часто роль вихователів виконували і старші діти. 

         Існували лише вікові i статеві відмінності у вихованні дітей. Виховання 

здійснювалося шляхом прямого включення дітей у конкретні види трудової 

діяльності дорослих i мало практичний характер. Воно було природним і 

вільним. Діти сприймали його як невід’ємну частину їх дійсного 

сьогоднішнього життя, а не як підготовку до життя майбутнього. 

        На останніх етапах матріархату з’явилися перші в історії заклади для 

життя i виховання підростаючих людей – будинки молоді. Вони були 

окремими для хлопчиків i дівчаток. Тут діти під керівництвом старійшин 

роду готувалися до життя та праці. 

        До найперших в iсторiї людства організаційних форм виховання 

належать: дитячі ігри, традиції, звичаї, ритуали, обряди, ритуалiзованi 

обряди, усна творчість первісних людей. Особливе значення надавалося 

дотриманню встановлених заборон — табу. 

         Виховання у цей час починає складатися як особлива суспільна функція 

i набирає деяких організованих форм. Разом з первісним колективом ще 

одним виховним інститутом поступово стає сім’я. На зміну єдиному, 

колективному i рівному для всіх поступово приходить станово-сiмейне 

виховання, яке диференціюється для кожного стану згідно його ідеалів. 

Поступово втрачаються безпосередні зв’язки між дитиною i суспільством. 

Виховання все більше втрачає свій природовiдповiдний i ненасильницький 

характер. 

        Розширюються релігійні уявлення людей, зростають відомості з 

астрономії, історії, медицини, ускладнюється досвід виконання 

сільськогосподарських робіт. Зростання об’єму людських знань разом із 

становим розшаруванням суспільства породили відокремлення розумового 

виховання від фізичної праці і необхідність організації спеціального 

навчання. Причому розумове виховання стає монополією панівної групи 

людей, оскільки саме в їхніх руках зосереджувалися такі знання. Все це 



також привело до появи людей, для яких виховання стає сферою їхньої 

професійної діяльності. 

         Перші школи виникли у III-II тисячол. до н. е. у такої державі як 

Єгипет, Навчання з цього часу стає основною, але не єдиною, стороною 

виховання.Школи у Єгипті також виникають у III тисячол. до н. е. Приблизно 

у цей час тут з’являється і писемність. 

        Єгиптяни використовували для письма папірус. Саме письмо було 

ієрогліфічним, тобто – “священним“ (ієрогліф – священний знак). Воно було 

надзвичайно складним (нараховувало близько 700 різних ієрогліфів). 

         У Єгипті існували двірцеві школи, школи для жерців, школи писарів, 

школи для різних службовців. Найпершими тут виникли школи для писарів. 

Учень спочатку вправлявся у письмі на глиняних табличках або навощених 

дощечках і тільки тоді, коли набував достатніх навичок, йому давали папірус. 

Писарі використовували спрощений варіант письма – ієратичне. 

          Лише у школах для жерців вивчали ієрогліфічне письмо, яке вважалося 

священним. У цих школах все огорталося містикою і таємничістю, тут 

передавали уміння відправляти релігійні культи, а також повідомляли 

наукові відомості з математики, астрономії, географії і медицини, які 

трималися у таємниці від інших людей. 

         Економічний i культурний розквіт держав Стародавньої Греції 

датується VI-IV ст. до н. е. Добре відомі дві виховні системи тогочасної 

Греції: спартанська (Спарта – головне місто Лаконiї) й афінська (Афiни – 

головне місто Аттики). 

         Спільні риси афінської і спартанської виховних систем: 

– призначалися тільки для заможного повноправного населення; 

– зневажливе ставлення до фізичної праці і до людей праці (неповноправного 

населення та рабів). 

        Особливості спартанської виховної системи. Виховання у Спарті мало 

яскраво виражений військово-фізичний характер. Його головним завданням 

виступала підготовка мужнього, фізично розвинутого, здорового, 

загартованого i витривалого воїна – захисника земельної аристократії. 

         Виховання було державним і строго нею контрольованим. Контроль 

держави над виховання починався з перших днів життя дитини: 

новонароджених оглядали у спеціальному місці, що називалося лесха. Тільки 

здорові діти поверталися батькам. 



         До 7 років здійснювалося сімейне виховання. З 7 і до 18 років хлопчики 

перебували у спеціальних закладах інтернатного типу – агелах, а в проміжок 

часу від 18 до 20 років переходили у групу ефебів (“ефебiя“ – молода 

людина, молодість) і несли гарнізонну військову службу. Після військової 

служби юнаки ставали повноправними громадянами Спарти. Громадянське 

повноліття наступало у 30 років. 

         Залежно від року навчання дітей в агелах ділили на окремі загони. 

Керівник агелу – пейдоном – спеціальна посадова особа від держави. До 

виховної діяльності залучалися найбільш спритні і розумні юнаки віком 15-

17 років. Їх називали iренами. 

         Устрій життя в агелах був повністю побудований за військовим 

зразком. Все виховання спрямовувалося на вироблення беззаперечної 

слухняності, розвиток витривалості і засвоєння науки перемагати. На 

першому місці стояли фізичне виховання і військові вправи. Багато уваги 

приділялося таким військово-гімнастичним вправам як біг, боротьба, метання 

диска i списа, прийоми кулачного бою. До цього приєднувалися музика, спів 

i релігійно-обрядові танці. Мистецтво читати i писати офіційно не входило до 

змісту навчання. Одним із найбільш важливих напрямків розумового 

виховання в агелах вважалося уміння юнаків коротко і влучно відповідати на 

поставлені запитання ("лаконічна мова"). 

        З 15-річного віку юнаки отримували право носити зброю і приймати 

участь у так званих криптiях – нічних облавах на ілотів.Після кожного року 

навчання проводилися публічні випробування – агони. 

         Виховання дівчат у Спарті мало чим відрізнялося від виховання юнаків. 

        Особливості афінської виховної системи. Тут виховання мало 

виражений індивідуалістичний характер. Афіняни прагнули до поєднання 

розумового, морального, естетичного та фізичного розвитку. Кінцевою 

метою виховання виступала гармонійно розвинута особистість. Ця мета 

визначалася грецьким поняттям "калокагатiя" (внутрішня і зовнішня 

досконалість).  Ідеальна людина – той, хто прекрасний тілом i душею. 

         Сімейне виховання для хлопчиків тривало до 7 років, а для дівчаток – 

до заміжжя. Виховання дiвчаток було обмеженим i замкнутим. Вони 

перебували в окремих частинах житлових приміщень – гінекеях. Хлопчики 

після 7 років починали відвідувати школу. З метою уникнення небажаних 

вуличних знайомств, хлопчика у школу і зі школи супроводжував спеціально 

приставлений раб – педагог (з гр.: “пайс“ – дитина, “аго“ – веду за руку) 

. 



         Школи були приватними i платними. Окремо існували мусичнi i 

гімнастичні (палестри) школи. Перші давали всебічний інтелектуальний 

розвиток, а другі – таку ж культуру тіла. 

          Відвідування мусичної школи припадало на вік з 7-16 р.; у 12-16 р. 

хлопчики займалися паралельно ще й у гімнастичній школі. У подальшому 

(16-18 р.) найбільш забезпечена частина молоді поступала до державних 

гiмнасiїв – навчальних закладів підвищеного типу. Весь освітній шлях 

закінчувався 2-рiчною ефебією (18-20 р.) – військовою службою. 

            Мусична школа (з гр.: “мусична“ – мистецтво муз) мала два відділи – 

граматиста i кiфариста. Тут заняття проводили вчителі – дидаскали 

(“дидаско“ – я вчу). 

           У школi граматиста навчали читати, писати i рахувати. У процесі 

навчання грамоти застосовувався "буквоскладальний метод". Для письма 

використовували навощені дерев’яні дощечки, по яких писали загостреними 

паличками – стилем. Вивчали всі чотири арифметичні дії. Рахувати вчилися 

за допомогою пальців, камінчиків та рахувальної дошки (абаки). Цифри 

позначалися за допомогою букв алфавіту. 

          У школі кiфариста давалася літературна i музична освіта. Вивчали 

твори Гомера, Гесiода, а з кінця V ст. до н. е. студіювали Есхiла, Софокла, 

Еврiпiда. Літературні твори часто декламували в музичному супроводі. 

Частіше всього у школі навчали гри на лірі i кефалі. Тісно з музикою стояло 

навчання співу. 

            У гімнастичній школі – палестрі (палестра – майданчик для занять 

гімнастикою) хлопчики займалися системою фізичних вправ, які отримали 

назву п’ятиборство. Сюди входили: біг, боротьба, стрибки, метання диска i 

метання списа. Крім цього, у систему фізичних вправ школи входило і 

плавання. На чолі цієї школи стояв учитель – педотриб – спеціаліст з усіх 

видів гімнастики. 

             Гiмнасiй – державний навчальний заклад підвищеного типу в Афінах. 

У V-IV ст. до н. е. тут нараховувалося три гiмнасiя, що утримувалися за 

державний рахунок: Лiкей, Академія i Кiносарг. Тут молодь досконало 

вивчала філософію, політику, ораторське мистецтво, літературу, а також 

продовжувала займатися гімнастикою. 

            У Стародавній Греції зародилися перші в історії педагогіки 

педагогічні теорії. Вони ще не виділяються окремо, а знаходять своє місце у 

філософських вченнях древніх мислителів. 

           Епоха європейського середньовіччя охоплює часовий період V-поч. 

XVI ст. Християнська церква стала головною ідеологічною силою, яка 



визначала весь розвиток культури і освіти в цю епоху. В основу релігійної 

ідеології було покладено розроблену церквою аскетичну доктрину, яка вчила 

байдуже ставитися до мирських благ i проявляти покірливість земним 

властям. Людина розглядалася як гріховна істота, яка зобов’язана молитвами 

i праведним життям викупити первородний гріх. 

           В епоху, що розглядається, у Західній Європі склалися такі основні 

типи виховання й освіти: церковне, рицарське, бюргерське та практичне. 

Окремим було виховання жінок. 

           Церковне виховання – основний тип середньовічного виховання. Воно 

здійснювалося у християнських родинах i головним чином в церковних 

школах, які тоді були найпоширенішими. У церковних школах 

проповідувався аскетичний спосіб життя і практикувалися суворі покарання, 

оскільки вони, як стверджувалося, сприяють спасінню душі, виганяють 

диявольське начало з людини, полегшуючи цим шлях до спокутування гріхів. 

Церковні школи, які призначались тільки для хлопчиків, ділилися на кілька 

різновидів: монастирські, соборні (або кафедральні) та парафіяльні. 

          У всіх церковних школах вчителями були духовні особи. Освіта мала 

строго теологічний характер. Всю істину шукали у святому письмі і вивчали 

“на зубок“ лише канонічні (дозволені церквою) підручники й інші священні 

книги. Навчання будувалося переважно на запам’ятовуванні текстів із 

священного письма i коментарів до них. У зв’язку з цим у школах панував 

катехізичний спосіб оволодіння знаннями, коли навчальний матеріал 

подавався у вигляді запитань і готових відповідей до них. У парафiяльних 

школах, де група учнів складала, як правило, 3-10 хлопчиків віком 7-15 р., 

навчали читати, писати, рахувати, а також церковного співу. 

           Читати вчилися буквоскладальним методом. Він ґрунтувався на 

механічному запам’ятовуванні, оскільки матеріалом для читання служили 

релігійні книги, написані латинською мовою i їх зміст був недоступний 

дітям. Після опанування читанням вивчали письмо, техніка якого була такою 

ж складною. 

            Дітей навчали також найпростішому рахунку в межах додавання, 

віднімання та множення. Діленням займалися дуже рідко через складність дії. 

Найважливішим було заучування молитов та релігійних мелодій. У 

середньовічній школі в цілому типовою була iндивiдуально-групова форма 

навчання. Спочатку вчитель читав матеріал для сприймання (латинською 

мовою звичайно), а учні всі разом повторювали його вголос з метою вивчити 

почуте напам’ять. Там, де учні володіли письмом, вони ще й записували урок 

на навощеній дощечці. Потім кожний учень викликався до дошки i повинен 

був повторювати вивчене без будь-яких затримок. 



           Зміст освіти у внутрішніх школах був дещо ширшим. Тут вивчалися 

додатково ще “сім вільних мистецтв“ – повне зведення середньовічних наук. 

У VI ст. це зведення було розділене на два цикли: “тривіум“ – граматика, 

риторика і діалектика; “квадривіум“ – арифметика, геометрія, астрономія і 

музика. Найчастіше обмежувались лише “тривiумом“, а в більш великих 

школах вивчали  i “квадривiум“. Вершиною навчання вважалося богослов’я. 

Цим i вичерпувався весь зміст середньовічної освіти. 

            Лицарське виховання одержували діти світських феодалів. Його 

метою було виробити у майбутніх лицарів (“панів землі i селян“) 

кріпосницьку мораль, навчити вести себе у “вищому товаристві“ i дати 

вiйськово-фiзичну підготовку через часті озброєні сутички між феодалами. 

            Середньовічне лицарство ставилося з презирством до всіх видів праці, 

включаючи i розумову. Навіть елементарна грамотність аж до XII ст. не 

вважалася обов’язковою. Сини феодалів виховувалися в дусі “семи 

лицарських  чеснот “, куди входили: уміння їздити верхи, плавання, 

володіння списом, мечем i щитом, фехтування, полювання, гра в шахи та 

вміння складати вірші й грати на музичних інструментах. 

              До 7 років діти виховувалися у сім’ї. А всі згадані вище чесноти 

старший син феодала здобував при дворі сюзерена (вищестоящого феодала), 

куди його віддавали у 7-річному віці. Що стосується молодших синів 

феодала, то вони залишалися вдома i тут вправлялися в лицарських чеснотах. 

            Система практичного виховання охоплювала основну масу бідного 

населення, яке, як уже відомо, не отримувало будь-якої організованої освіти 

у школах. Сюди входили передусім селяни, а також – дрібні ремісники. Їх 

діти виховувалися батьками в повсякденній праці на городі, в полі, у 

майстерні. Навчання праці, що було безпосередньою метою такого 

виховання, i сама праця здійснювались одночасно. Про елементарну 

розумову освіту дітей у даному випадку говорити не доводиться. 

              Виховання й освіта жінок в епоху середньовіччя також мали 

становий характер. Дівчата знатного походження виховувались у сім’ях під 

наглядом матері i спеціальних виховательок, а також у пансіонах при 

жіночих монастирях. Дівчат вчили читати, писати, а в пансіонах вони 

вивчали ще й латинську мову, знайомились з Біблією, привчалися до 

благородних манер. Виховання дівчат, які належали до непривілейованих 

станів, обмежувалось набуттям навичок вести господарство, навчанням 

рукоділлю та релігійним настановам. 

            Педагогічна думка в епоху середньовіччя була також пронизаною 

духом релігійної ідеології. ЇЇ у певній мірі представляли думки про релiгiйно-

моральне виховання, що знаходили своє вираження у богословській та 

філософській літературі. 



          У XII ст. виникають нові освітні заклади – університети. У перекладі з 

латинської ця назва означає корпорація. Так називали об’єднання викладачів 

між собою та викладачів зі студентами. Ініціаторами заснування 

університетів виступали, як правило, вчені, які були незадоволені тим, що 

церковні школи ігнорували нові знання, оскільки вони не відповідали 

догматам віри. Серед перших були засновані університети в Болоньї (1158 р., 

Італія), Оксфорді (1168 р., Англія), Кембриджі (1209 р., Англія), Парижі 

(1253 р., Франція), Празі (1348 р., Чехія), Кракові (1364 р., Польща) та iн. На 

1500-й р. у Європі нараховувалося уже 65 університетів. 

          Слід відзначити, що в середньовічних університетах навчання було 

схоластичним. Вчені-богослови прагнули примирити науку i релігію. 

Диспути, що тут організовувались, часто являли собою набір словесних 

суперечок i хитросплетінь схоластичної вченості, були відірваними від 

життєвих потреб.  

        Основоположником сучасної наукової педагогіки вважається видатний 

чеський педагог Я. А. Коменський. Він першим у світі теоретично 

обґрунтував весь комплекс основних питань, які в сукупності визначають 

педагогіку як науку, зібравши і переробивши у своїх творах весь досвід 

попереднього розвитку теорії і практики навчання і виховання підростаючого 

покоління. 

           Коменський розробив ґрунтовне вчення про школи. Важливими 

компонентами цього вчення є вікова періодизація розвитку дітей, система 

шкіл, зміст освіти та вимоги до організації роботи навчальних 

закладів.Освіту, на думку Коменського, слід розпочинати якомога раніше і 

присвятити їй весь період юності – 24 роки. Даний відрізок часу він розділив 

на чотири 6-річні вікові періоди: дитинство (0-6 р.), отроцтво (6-12 р.), 

юність (12-18 р.), змужнілість (18-24 р.). В основу такого поділу він поклав 

вікові особливості дітей. 

            Кожному віковому періоду Коменський визначив відповідну школу: 

материнська школа (материнське опікунство у кожній сім’ї); школа рідної 

мови (елементарна народна школа, створюється у кожній общині, селі, 

містечку); латинська школа або гімназія (створюється у кожному місті); 

академія (створюється у кожній державі або великій провінції). 

            Згідно принципу природовідповідності визначені Коменським 4 вікові 

періоди та 4 ступені освіти відповідають 4-м порам року, відповідно – весні, 

літу, осені та зимі.Коменський проголошує принцип доступності початкової 

освіти для всіх: Для всіх шкіл Коменський проголошує принцип єдності і 

наступності: “При всій відмінності цих шкіл ми бажаємо, щоб у них 

викладали не різний матеріал, а один і той же, тільки різними способами“. 



          Коменський детально описав усі сторони дошкільного виховання у 

написаному ним посібнику для батьків “Материнська школа“ – першій в 

історії такого роду книзі.Школа рідної мови є загальнодоступною. Навчання 

у ній відбувається рідною мовою. Заслуга Коменського в тому, що він, на 

відміну від тогочасних початкових шкіл, де термін навчання обмежувався 2-3 

роками, запропонував для цієї школи 6-річний курс навчання, чим підняв 

значення початкової школи. 

           Я.А.Коменський — загальновизнаний батько дидактики. Вказавши, що 

виховання людини потрібно починати з освіти, Коменський розробив 

закінчену теорію навчання – дидактику, або як він пише у передмові до 

“Великої дидактики“: “універсальне мистецтво всіх вчити всьому легко, 

швидко, ґрунтовно, притому вчити так, щоб неуспіху бути не могло“. Серед 

багатьох дидактичних проблем, які розробив Коменський, можна виділити 

найголовніші. 

            Дидактика, на його думку, дає методикам викладання окремих 

дисциплін керівні положення і правила. Разом з тим, часткові методики є 

опорою для дидактики. Коменський неодноразово підкреслював ту 

обставину, що навчання передбачає спільну діяльність учителя і учнів, при 

цьому він відрізняє навчання як форму діяльності учителя від учіння як 

форми діяльності учня. 

           Коменський цілком правильно поставив питання про 

загальнопедагогічні основи навчання. Основу його дидактичного вчення 

становлять три найважливіших принципи: 

— виховуючий характер навчання; 

— зв’язок навчання з життям; 

— відповідність навчання віку учнів. 

           В дидактичному вченні Коменського одне з найважливіших місць 

займає питання про загальні принципи навчання. Він не тільки вказав на 

необхідність керуватися ними в навчанні, але і розкрив сутність таких 

принципів навчання, як наочності; свідомості і активності в навчанні; 

систематичності і послідовності; вправ і міцного засвоєння знань і навичок; 

посильності навчання. 

           У працях Коменського є багато вказівок щодо різних видів виховання, 

але цим проблемам він надає дещо менше уваги і не розробляє їх ґрунтовно. 

            Коменський висуває ціле вчення про моральне виховання та шкільну 

дисципліну. Це зрозуміло, адже моральність входить до трьох основних 

якостей людини, які складають її суть: мудрість, моральність і благочестя. 



Коменський називає 4 кардинальні моральні якості, які треба сформувати в 

людини: мудрість, помірність, мужність, справедливість. Як різновид 

мужності пропонує розглядати витривалість у праці та благородну 

щиросердечність. Моральні якості потрібно втілювати юнацтву всі без 

виключення, причому починати робити це з якомога молодшого віку. 

              До основних засобів морального виховання відносить приклади 

порядного життя батьків, учителів, товаришів (основа моральності); моральні 

правила і настанови, взяті зі священного писання та висловлювань мудреців; 

вправи і привчання; дисципліна. 

             Головним засобом дисциплінування Коменський називає авторитет 

учителя, який повинен бути таким, щоб учню було гріх його не послухати. 

Для цього учитель повинен завжди іти попереду і вести за собою учнів. До 

вчителя і до вчительської професії Коменський ставить високі вимоги.   

            Ніхто до Коменського не підносив так високо професії вчителя. Цю 

професію називає “найпочеснішою під сонцем“. Населення, на його думку, 

повинно з повагою ставитись до вчителів. Але з другого боку, самі вчителі 

повинні сприяти цьому, і ставить до них  надзвичайно високі вимоги. 

Коменський сформулював новий погляд на вчителя: “А найкращі з-поміж 

людей нехай будуть учителями...“ 

        У багатьох своїх працях Коменський сформулював ряд вимог до 

вчителя. Коменський ставить перед учителем триєдине завдання: щоб він 

умів, міг і хотів навчати, тобто 1) щоб сам знав, чому він повинен вчити; 2) 

щоб міг інших навчати тому, що сам знає (тобто був дидактом і вмів бути 

терпеливим); 3) щоб він тому, що знає і може також хотів навчати інших, 

щоб мріяв підняти інших до світла. 

         У визволенні від національного і релігійного гніту українського народу 

важливу роль відіграли братства, які були розповсюджені в Україні у XVI-

XVII ст. Братства – це організації міського населення, передусім ремісників і 

купців, які об’єднувалися з метою боротьби проти ополячення та 

окатоличення українського населення. До братств приймалися всі 

православні незалежно від національності, соціального походження чи 

майнового стану. Перше братство започаткували 1449 року львівські міщани 

при церкві Успенія. Згодом ці організації розповсюдилися по всій 

правобережній Україні. 

         Першою братською школою підвищеного типу в Україні стала школа 

львівського братства, відкрита 1586 року, яка за організацією навчання і 

розпорядком шкільного життя перевершила подібні західноєвропейські 

школи того часу. За зразком цієї школи відкрилися братські школи і в інших 

містах: Перемишлі, Рогатині, Замості, Києві, Вінниці, Кам’янці-

Подільському, Кременці, Луцьку і ін. 



          У братських школах підвищеного типу крім читання, лічби, письма та 

хорового співу, вивчалися "сім вільних мистецтв". На високому рівні вивчали 

предмети тривіуму: граматику, риторику, діалектику; предмети квадривіуму 

вивчалися на дещо нижчому рівні, крім музики. Остання виступала одним із 

основних навчальних предметів. 

         Про організацію роботи братських шкіл дає уявлення статут Львівської 

школи "Порядок шкільний" 1586 р. Він свідчить про демократичний устрій 

школи: навчалися діти різних станів; відношення вчителя до дітей 

визначалось не за станом, а за успіхами у навчанні (учень займав місце на 

лаві під час занять залежно від успіхів у навчанні, але не за походженням); 

ректор і вчителі вибирались на загальних зборах братства. Досить серйозні 

вимоги ставилися до вчителя. Він повинен бути благочестивим, розумним, не 

п’яниця, не блудник... Всього у статуті нараховується 16 подібних вимог. 

          Навчання у школі платне, хоч найбіднішим учням надавалась 

допомога. Батьки у присутності двох свідків укладали зі школою письмову 

угоду, де зазначались форма оплати, те, чому школа повинна навчити 

дитину, а також обов’язки батьків по сприянню дітям у навчанні.  

          У школі був запроваджений учбовий рік, який починався 1 вересня, 

введені літні канікули (липень-серпень). Влітку навчання розпочиналося о 9 

годині ранку, а взимку – дещо пізніше. Навчальний день починався 

молитвою. Після читання молитви кожний учень відповідав вчорашній урок і 

показував виконані вдома письмові роботи. Потім починали вивчати новий 

матеріал. Після обіду учні знову приходили до школи і переписували 

завдання на наступний день. Тут же в школі вони вивчали задані уроки, 

опитуючи один одного. Ввечері вдома діти повинні були прочитати вивчений 

у школі урок перед батьками. У суботу повторювалося все, що було вивчене 

за тиждень. У цей день учитель більш тривалий час проводив з учнями 

моральні бесіди. 

          Братські школи відіграли важливу роль у національному відродженні. 

Вони виховували своїх учнів в дусі патріотизму, любові і поваги до рідної 

мови, до культури свого народу. 

           Києво-Могилянська академія виникла 1632 року в результаті злиття 

Київської братської та Лаврської шкіл. Братська школа виникла 1615 року на 

Подолі. В основу роботи закладу було покладено Статут Львівської братської 

школи. За дуже короткий час школа досягла рівня освіти, що не поступався 

західноєвропейським університетам. Керівництво закладу не раз виступало за 

перетворення його на вищий навчальний заклад, але польський уряд не давав 

на це дозволу. 

          Лаврська школа виникла 1631 року, її засновником став архімандрит 

Києво-Печерської Лаври Петро Могила. Ця школа створювалась за зразком 



польських латинських шкіл вищого типу – колегій. Рівень навчання у ній був 

високим, оскільки вона укомплектувалась добре підготовленими з різних 

країн викладачами. 

           Братство звернуло увагу Петру Могилі на недоцільність існування в 

одному    місті двох вищих шкіл при обмежених навчальних засобах і 

недостачі високоосвічених викладачів. Розпочались переговори з 

П.Могилою, який дав згоду на возз’єднання шкіл. Об’єднаний навчальний 

заклад почав свою роботу 1632 року на території братської школи під назвою 

Києво-братська колегія. П.Могила став її опікуном. На його честь заклад 

згодом став називатися Києво-Могилянською колегією. 

          Колегія розвивалась як вищий навчальний заклад і невдовзі стала 

відомим у всій Європі центром освіти, науки і культури. Вона зберегла 

традиції кращих братських шкіл, але структурою, обсягом і рівнем знань 

відповідала вимогам, що ставились перед європейською вищою школою. 

Колегія мала свої особливості, вона не присвоювала своїм випускникам 

вчених звань, не ділилась на факультети, як це було в західних університетах. 

У різні часи її існування курс навчання не був однаковим. 

           Оцінка знань у колегії була гнучкою і полягала у загальному висновку 

вчителя щодо успіхів учня. Невстигаючих з колегії не відраховували. Учень 

за власним бажанням міг залишатися в класі стільки, скільки сам хотів. Іноді 

студенти, щоб підтвердити знання з якогось предмету, переходили у молодші 

класи. Завершити навчання у колегії кожний студент міг за своїм бажанням у 

будь-який час. Дуже часто студенти не завершували повного курсу. Після 

закінчення повного курсу навчання або будь-якого старшого класу студенти 

отримували відповідний атестат. 

           У 1701 року Петро I своїм указом надав колегії офіційний статус 

академії. Це робить її першим офіційно визнаним вищим навчальним 

закладом в Україні. Але ще й до надання їй цього статусу Києво-

Могилянська колегія нічим не поступалася перед західноєвропейськими 

університетами. З 1753 р. навчання в академії проводилося лише російською 

мовою. Із заснуванням Московського університету 1755 року Київська 

академія втрачає роль провідного навчального центру, що дає філологічну і 

філософську освіту. Після відкриття 1805 року Харківського університету 

академія все більше втрачає своє значення. 1819 року вона була перетворена 

у духовну академію. 

 

 

 



         Стратегічні завдання реформування освіти в Українській державі: 

1. Відродження і розбудова національної системи освіти як найважливішої 

ланки виховання свідомих громадян Української держави. 

2. Виведення освіти в Україні на світовий рівень шляхом докорінного 

реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад. 

3. Подолання монопольного становища держави в освітній сфері через 

створення на рівноправній основі недержавних навчально-виховних закладів. 

4. Формування багатоваріантної інвестиційної політики в галузі освіти. 

Пріоритетні напрями реформування освіти 

1) розбудова національної системи освіти з урахуванням кардинальних змін в 

усіх сферах суспільного життя України; 

2) забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності всіх 

громадян до здобуття освіти; 

3) досягнення якісно нового рівня у вивченні базових предметів: української 

та іноземних мов, історії, літератури, математики та природничих наук; 

4) створення умов для задоволення освітніх та професійних потреб і надання 

можливостей кожному громадянину України постійно вдосконалювати свою 

освіту, підвищувати професійний рівень, оволодівати новими 

спеціальностями; 

5) забезпечення у кожному навчально-виховному закладі відповідних умов 

для навчання і виховання фізично та психічно здорової особи; запобігання 

пияцтву, наркоманії, насильству, що негативно .впливають на здоров’я 

людей. 

Лекція 4. Тема 2. 1. Сутність і принципи навчання (2 год.). 

Перелік основних питань: 

1. Педагогічна характеристика процесу навчання. 

2. Характеристика системи та змісту принципів навчання. 

Завдання на самостійну роботу студентів: 

І. Ведення термінологічного словника.  

ІІ. Відповіді на питання для самоперевірки:  

1) Надати педагогічну характеристику процесу навчання.  

2) Охарактеризувати психолого-педагогічні закономірності 

опанування знаннями, навичками та уміннями 

3) Визначити основні принципи навчання. 



           4) Навести приклади реалізації дидактичних принципів у конкретних 

предметних методиках. 

Л і т е р а т у р а 

Основна:  1-3, 5-9. 

Додаткова:  3, 7- 8,  15, 21, 24, 26. 

 

Конспект лекції 

         В педагогіці є кілька підходів до визначення предмету дидактики – це:  

• навчання як засіб освіти та виховання;  

• закономірності та принципи навчання, його цілі, наукові підвалини його 

змісту;  

• взаємодія викладання й учіння в їх єдності;  

• не тільки власне процес викладання й учіння, але й умови, необхідні для 

його здійснення (зміст, організація, засоби тощо), а також різні порівняно 

стійкі результати виконання цих умов.  

           Правомірно стверджувати, що об'єктом загальної дидактики як 

педагогічної науки є навчання у всьому його обсязі. Предметом її є система 

відношень:  

• суб'єкт викладання – суб'єкт учіння;  

• суб'єкт учіння – навчальний матеріал;  

• взаємовідношення між суб'єктами учіння;  

• основні закономірності між усіма компонентами навчального процесу.  

            Різноманіття цих відношень становить сутність навчального процесу. 

Безумовно, серед них найголовнішим є союз викладання і учіння, тобто 

взаємини учителя й учня. 

              Правильне розуміння та обгрунтування фундаментальних категорій 

загальної дидактики «навчання», «процес навчання», «навчальний процес», 

«дидактичний процес» сприяє науковому визначенню її предмета. Аналіз 

сучасної педагогічної літератури свідчить про певні методологічні 

розбіжності щодо їх застосування.  

             У теорії навчання можна виділити три основні аспекти поняттєво-

термінологічних проблем: методологічний, структурологічний і 

порівняльний. Проаналізуємо методологічний аспект, пов'язаний насамперед 

із вдосконаленням системи дидактичних понять і термінів, тобто їх 

упорядкуванням, систематизацією, уточненням змісту та обсягу. Ця робота 

має пріоритетне значення для становлення теорії навчання та її науковості, 

ефективного впливу на гуманізацію та демократизацію національної системи 

освіти.  

               З'ясування змісту дидактичних категорій потребує чіткого їх 

визначення, бо вони не є тотожними і не є синонимами, приміром вихідні 



поняття – процес і навчання.  

               Процес – зміна стану системи навчання учнів як цілісного 

педагогічного явища, послідовне поступове просування вперед для 

досягнення цілей навчання, виховання і розвитку.  

            Отже, навчання – це планомірна, організована, спільна і двостороння 

діяльність учителів і учнів, спрямована на свідоме, міцне і глибоке 

опанування останніми системи знань, навичок і вмінь, процес, під час якого 

набувається загальна освіта, формується  особистість учня, його 
світогляд, засвоюється досвід людства і професійної діяльності.  

          Загальна дидактика обіймає всю діяльність педагогів, яку називають 

викладанням, і навчально-пізнавальну діяльність учнів, яку визначають як 

учіння. Ця активна, цілеспрямована і змістовна взаємодія учителів і учнів 

визначається як процес, навчання, під час якого останні засвоюють певну 

сукупність знань, формують необхідні практичні навички та вміння, всебічно 

розвивають свої інтелектуальні та фізичні здібності і кваліфікацію, формують 

і розвивають свою особистість.  

          Має бути тісний та плідний союз між викладанням і учінням, інакше 

процес навчання практично не виконуватиме своїх суспільних функцій та не 

досягне мети. Процес навчання є центральним елементом навчального 

процесу. 

         • Викладання – це діяльність тих, хто навчає, а учіння – це діяльність 

тих, хто навчається.      

     • Роль суб'єкта викладання в дидактичному процесі є надзвичайно 

великою і різноплановою. Вчитель виступає, передусім, як організатор, 

керівник у навчально-пізнавальній діяльності учнів; створює умови, за яких 

учні як суб'єкти учіння можуть найбільш цілеспрямовано, змістовно, 

оптимально, раціонально й ефективно вчитися, опановувати підвалини 

професійної майстерності; є джерелом системи знань, навичок і вмінь; надає 

своєчасну допомогу учням, коли є така потреба; виконує роль вихователя; 

піклується про всебічний розвиток особистості учнів; контролює та оцінює 

хід і результати навчально-пізнавальної діяльності учнів тощо. 

           • Учіння – це система навчально-пізнавальних дій учнів, спрямованих 

на опанування знаннями, навичками та вміннями їх застосування у 

професійній діяльності, формування особистості громадянина України. 

            Передумовами навчальної діяльності учнів є наявність:  

1. мети, що стимулює учня до цілеспрямованої змістовної навчально-

пізнавальної діяльності;  

2. мотивації до навчально-пізнавальної та майбутньої професійної 

діяльності;  



3. соціальної та морально-психічної готовності до майбутньої 

професійної діяльності;  

4. самостійності та активності учнів у навчально-пізнавальній діяльності, 

зосередженості на опануванні професійної майстерності.  

          Навчання – одна із стрижневих складових педагогічного процесу в 

різних освітніх системах – виконує певні функції. 

          • Освітня функція у традиційному навчанні є базовою і передбачає 

озброєння учнів, першою чергою, певною системою знань, навичок і вмінь.  

У межах даної моделі реалізуються уявлення про те, що основною метою 

освіти (навчання, учіння) є оволодіння певними знаннями, уміннями і 

навичками, тобто зовнішньо заданими нормативам.  

          Тому нині освітня функція втрачає провідну роль, поступаючися своїм 

місцем функціям виховній, розвитковій і самовдосконалення. Це вимога дня.  

         • Виховна функція невіддільна від освітньої і спрямована на 

забезпечення єдності навчально-виховного процесу в різних освітньо-

виховних системах, на його гуманізацію.  

Ця функція сприяє формуванню основних рис громадянина Української 

держави. Гуманістична парадигма національної системи освіти, сучасні 

концепції навчання, процеси гуманізації та демократизації освіти також 

передбачають необхідність виходу цієї функції на перший план у 

дидактичному процесі.  

          • Розвиткова функція, особливо для духовного, психічного й 

фізичного розвитку учня, має глибокий соціально-психологічний і 

педагогічний зміст. Смисл і мета освіти – забезпечення постійного розвитку 

учня, його духовне становлення, гармонізація відносин із собою та іншими, із 

соціальним оточенням. У такий спосіб освіта на державному рівні створює 

умови для розвитку і саморозвитку, виховання і самовиховання, учіння й 

самоучіння всіх і кожного.  

          • Функція самовдосконалення має забезпечити постійну самоосвіту 

учнів, самовиховання, систематичне формування навичок і вмінь учіння, а 

також мотивацію навчально-пізнавальної та майбутньої професійної 

діяльності. Виокремлення цієї функції означає орієнтацію освіти на 

європейський і світовий освітні рівні, в педагогічній теорії яких особлива 

увага звертається на самовдосконалення, самовизначення, самореалізацію 

особистості, досягнення нею життєвого успіху  

          Отже, реалізація цих чотирьох функцій є підтвердженням однієї з 

основних закономірностей педагогічного процесу – єдності навчання, 

виховання, розвитку й самовдосконалення.  

Таким чином, функції визначають мету дидактичного процесу і відповідають 



на запитання: «Для чого навчають учнів у різних освітньо-виховних 

системах?» 

На сьогоднішній день нагальним стає питання побудови всього 

процесу навчання на науковій основі. Причому серед теоретичних концепцій 

провідне місце займають ті, які можуть пояснити й нормувати процес 

навчання, спрямовані перш за все на розвиток творчого мислення учнів. 

Із різноманітних психолого-педагогічних  концепцій найбільш повне 

обгрунтування одержали: асоціативно-рефлекторна та теорія поетапного 

формування розумових дій. 

                 АСОЦІАТИВНО-РЕФЛЕКТОРНА КОНЦЕПЦІЯ (АРК). 

АРК пояснює розвиток творчого мислення як послідовне формування у 

свідомості людини асоціативних систем. Це передбачає наступну логіку 

процесу оволодіння знаннями: постановка і усвідомлення  пізнавальної 

задачі, сприйняття навчального матеріалу, його осмислення і 

запам`ятовування, застосування закріплених знань на практиці. 

Сприймання навчального матеріалу здійснюється шляхом 

організованого спостереження, слухання мови і читання тексту або 

одночасно шляхом  спостереження і слухання. Значна частина матеріалу 

сприймається в процесі практичної діяльності. 

Сприйнятий матеріал осмислюється слухачами. Це виявляється  в 

уявному розчленуванні вивченого на складові частини, виділенні в ньому 

головного, розумінні причинно-наслідкових зв`язків і відношень, поєднанні 

цих частин.  

Осмислений матеріал слухачі запам`ятовують мимовільно та довільно.  

Основою процесу оволодіння знаннями є застосування їх у практичній 

діяльності. 

Для реалізації цієї концепції  у вузі застосовуються традиційні методи 

навчання: усне викладення навчального матеріалу (розповідь, пояснення, 

інструктаж, лекція); обговорення вивченого матеріалу  (бесіда, семінар, 

групові заняття) і ряд інших. 

           ТЕОРІЯ ПОЕТАПНОГО ФОРМУВАННЯ РОЗУМОВИХ ДІЙ (ПФРД) 

Вихідною позицією для удосконалення процесу формування, навиків і 

умінь може бути застосування ПФРД.  

Її прибічники стверджують право принципової спільності характеру 

зовнішньої та внутрішньої діяльності людини. На цій підставі вони 

вважають, що засвоєння знань формування навиків і умінь відбувається 

внаслідок поетапного переходу  зовнішньої, “матеріальної” діяльності у 

внутрішній, розумовий план. 



Відповідно до розглянутої  теорії засвоєння проходить у декілька 

етапів: 

 попереднє ознайомлення з дією, в результаті якого створюється 

орієнтовна основа її виконання (інструкція, технологічна карта і т.д.); 

 потім виконується сама дія в розгорнутій формі (поопераційно) з опорою 

на матеріальні об`єкти (техніка, моделі, макети і т.д.); 

 цей етап змінюється мовленнєвими  діями (проговорюванням) вже без 

опори на предмети; 

 далі йде проговорювання “про себе”; 

 що завершається переходом дії у внутрішній план. 

Методика навчання, в основі якої лежить  ПФРД, відрізняється від 

методики навчання, що грунтується на  АРК. В основі цієї методики лежать 

практичні методи навчання: метод управління, лабораторних робіт, 

практикумів і т.д. Переваги: здійснюється підготовка спеціалістів у  більш 

короткий термін, не вдаючись у питання теоретичного етапу. 

Кожна з концепцій навчання (АРК, ПФРД) може виконувати  позитивні 

функції, але різною мірою; ось чому вибір технологій навчання визначається 

метою, завданнями, змістом, методами і формами навчання, а також 

залежить від професіоналізму вчителя, рівня  підготовки учнів, навчально-

технічної бази.  

          В загальній дидактиці під принципами навчання слід розуміти 

конкретні рекомендації про шляхи досягнення цілей навчання на основі його 

пізнаних закономірностей.  

         Отже, принципи навчання – це спрямовуючі положення, нормативні 

вимоги до організації та проведення дидактичного процесу, які мають 

характер загальних вказівок, правил і норм та випливають із його 
закономірностей.  

           Основні вимоги кожного принципу навчання віддзеркалюються в 

правилах дидактичної діяльності. Дидактичні правила – це конкретні 

вказівки педагогові про те, як слід діяти у стандартних навчальних ситуаціях. 

Таким чином, вони забезпечують діалектичний зв'язок між теорією і 

конкретною методикою навчання. Цей перехід має бути творчим, бо 

навчальна діяльність не терпить шаблону й одноманітності. Тому знання 

основних дидактичних правил є обов'язковим, але їх використання на 

практиці – справа індивідуальна, творча і вимагає інноваційного ставлення 

до них. Правила, з одного боку, випливають із принципів навчання, а з 

іншого – є узагальненням багатовікового досвіду навчальної діяльності. 

 

 



             Можна подати такі основні групи принципів навчання:  

1. принципи, що стосуються усіх компонентів дидактичного процесу;  

2. принципи, що стосуються діяльності суб'єктів викладання (вчителів) та 

їхньої методики;  

3. принципи, що стосуються навчально-пізнавальної діяльності суб'єктів 

учіння (учнів);  

4. принцип, що стосується контрольно-оцінювальних функцій 

дидактичного процесу.  

         Визначені вище основні групи принципів навчання становлять систему 
принципів навчання. Розглянемо більш докладно принципи навчання. 

     • Принцип науковості змісту і методів навчання вимагає відповідності 

їх сучасному розвиткові науки й техніки, що диктує введення до навчальних 

програм знань із різних галузей науки. Це висуває підвищені вимоги до 

змісту кожного заняття і, відповідно, створює сприятливі умови для 

всебічного розвитку особистості учня. 

          • Принцип практичної спрямованості навчання полягає в розумінні 

зв'язків і залежностей між пізнанням дійсності, наслідком якої є теорія, та 

практикою. Під час проведення теоретичних занять учні мають здобувати 

професійні знання, а на практичних заняттях – навчитись ефективно діяти в 

складних умовах.  

Цей принцип водночас виконує виховні, розвиткові функції і доводить 

обгрунтованість основних дидактичних закономірностей. Його сутність – в 

його правилах, знання та виконання яких є показником педагогічної 

майстерності вчителів 

           • Принцип системності й послідовності навчання можна розглядати, 

певною мірою, як похідний від принципу науковості, оскільки кожна наука, 

маючи свою систему, передбачає певну систему і послідовність викладу в 

дидактичному процесі. Власне кажучи, зміст навчання в навчальних 

програмах піддається певній систематизації за роками, семестрами навчання і 

з кожного окремого предмета згідно з освітньо-професійною програмою 

підготовки конкретного спеціаліста. Тому для авторів навчальних програм і 

підручників цей принцип став нормою – їхнє завдання так подати матеріал, 

щоб у ньому відчувалася обгрунтована система професійних знань, навичок і 

вмінь. Отже, тут діє принцип не тільки системності, а й послідовності 

навчання.  

          • Принцип доступності й дохідливості викладання (деякі автори 

називають його принципом поступового збільшення труднощів). 

Основна вимога цього принципу – не допустити непосильного навчання для 

даної категорії учнів, проводити його таким чином, щоб учні могли свідомо 



засвоювати загальнонаукові та професійні знання, практичні навички й 

уміння, повністю використовуючи свої інтелектуальні й фізичні можливості.  

        • Принцип наочності в навчанні вважається похідним від принципу 

доступності: чим насиченішим є унаочнення заняття, тим доступнішим буде 

пояснення нової теми. Сутність цього принципу можна передати висловом: 

«краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Він спирається на провідну 

роль зорових аналізаторів у сприйманні зовнішнього світу (адже за їхньою 

допомогою людина отримує від 80 до 90 відсотків інформації). Тому 

навчальний матеріал потрібно подавати в найбільш унаочненій формі.  

         • Принцип поєднання колективних та індивідуальних форм і 

способів навчальної роботи. Смисл цього принципу полягає в тому, що 

педагог відповідно до колективного характеру навчального процесу, 

враховуючи індивідуально-психічні особливості суб'єктів учіння, може і 

повинен застосовувати різноманітні методи й форми навчальної діяльності 

під час проведення як планових навчальних заходів, так і позапланових.  

            • Принцип активності, свідомості та самостійності учнів є немовби 

похідним від принципу мотивації. Сучасна дидактика спирається на 

активність суб'єктів учіння за керівної ролі суб'єктів викладання. Цей аспект 

підкреслюють педагогіка співробітництва, гуманістична педагогіка й 

особистісно орієнтоване навчання. Провідною ідеєю цих концепцій є 

формування суб'єкт-суб'єктних взаємин у навчальному процесі.  

            • Принцип міцності засвоювання знань, формування навичок і 

вмінь Цей принцип завершальний у дидактичному процесі.  

Навчальний процес можна вважати ефективним тільки тоді, коли отримані 

результати відповідають його оцінково-результативному компонентові.  

           Ці правила залежать здебільшого від часткових методик викладання 

навчального матеріалу і конкретних результатів, отриманих під час поточних 

і підсумкових контрольних перевірок. Отже, принципи сучасної дидактики 

утворюють струнку систему, цілісну єдність, що виявляється в їх тісному 

взаємозв'язку та взаємозалежності. Тому педагогові необхідно орієнтуватися 

у своїй діяльності не на окремі принципи навчання, а на їх систему, яка 

забезпечує оптимізацію процесуального і змістового боку навчального 

процесу. Творче використання принципів навчання відповідно до конкретних 

умов навчально-пізнавальної діяльності учнів забезпечує ефективність усього 

дидактичного процесу. 

Лекція 5. Тема 2. 2. Методична система навчання (2 год.). 

Перелік основних питань: 

1. Поняття про методи навчання та їх систему. 

2. Педагогічні умови ефективності методів навчання. 

 



Завдання на самостійну роботу студентів: 

І. Ведення термінологічного словника.  

ІІ. Відповіді на питання для самоперевірки:  

1) Визначити сутність і зміст методичної системи навчання. 

2) Надати класифікацію методів навчання. 

3) Розкрити творчий підхід до використання методів навчальної 

роботи.  

4) Розкрити розвиток творчого мислення та пізнавальних інтересів 

людини. 

Л і т е р а т у р а 

Основна:  2, 3, 5, 6-8. 

Додаткова:  3, 7, 8, 13, 26, 50, 51.  

 

Конспект лекції 

          Серед основних умов, які визначають ефективність викладання-учіння, 

особливе місце посідають методи навчання, бо вони безпосередньо 

формують і визначають характер взаємин педагогів і учнів, суттєво 

впливають на формування суб'єкт-суб'єктних стосунків між ними.  

Поняття «метод навчання» досить складне, що зумовлюється надзвичайною 

багатогранністю процесу, який має відображати ця категорія.  

        У педагогіці до цього часу не припиняються дискусії щодо розкриття 

сутності методів навчання та їх класифікації. Поняття «метод навчання» 

органічно включає в себе:  

1. навчальну роботу педагога (викладання);  

2. навчально-пізнавальну діяльність учнів (учіння);  

3. специфіку їхньої діяльності щодо досягнення цілей навчання.  

         Таким чином, метод навчання – це способи та прийоми спільної 

впорядкованої, взаємозв'язаної діяльності вчителів і учнів, спрямовані на 

оволодіння знаннями, навичками та вміннями, різнобічний розвиток 

розумових і фізичних здібностей, формування рис, необхідних для 
повноцінного життя та майбутньої професійної діяльності.  

          Кожен метод навчання складається з множини дидактичних прийомів, 

органічно поєднаних між собою в певну систему. В окремих методичних 

ситуаціях прийом може виступати як метод навчання, і, навпаки, метод може 

бути прийомом, тому що вони діалектично взаємозв'язані. Наприклад, бесіда 

– самостійний метод навчання, але коли вона епізодично використовується 

педагогом під час практичних занять, то виступає як прийом навчання, що 

входить до методу практичних дій. 

 

 



Виділяють  наступні  методи  навчання: 

 усне викладення навчального матеріалу; 

 обговорення матеріалу, що вивчається; 

 метод показу (демонстрації); 

 метод вправ; 

 метод практичних робіт; 

 метод самостійного вивчення теоретичного і практичного матеріалу. 

 

Одне з визначних місць в процесі навчання займає усний виклад 

навчального матеріалу. Цей метод виступає у вигляді: 

1. Розповідь – це образний, живий, емоційний і послідовний виклад 

переважно фактичного матеріалу в описувальній або розповідальній 

формі. Оповідання застосовується при вивченні історичних подій, явищ 

суспільного життя, багатьох питань повсякденного життя та діяльності. 

2. Пояснення – на відміну від оповідання, в більшій мірі ставить акцент на 

розкритті змісту явищ, процесів та ін. Воно застосовується, коли 

необхідно довести правильність яких-небудь положень (законів, 

принципів), показати основні правила взаємодії в практичній діяльності та 

інше. Роз’яснення вимагає стислості, чіткості, послідовності, логічності, 

суворих формулювань, висновків і визначень. 

3. Інструктування – це короткі, лаконічні, чіткі вказівки (рекомендації) 

про виконання тієї чи іншої дії. Воно передує, як правило, виконанню 

різних вправ, практичних робіт тощо. Інструктування характеризується 

стислою формою викладу, вказівок про місце, час і послідовність 

виконання завдання, а у випадку необхідності супроводжується показом. 

4. Лекція – це розвернутий виклад теоретичних і практичних проблем. 

Вона дозволяє повно розкрити найбільш важливі поняття, закономірності, 

ідеї. В лекції тісно поєднуються елементи опису і розповіді, доведення і 

роз’яснення, аналіз фактів і прикладів, узагальнення і висновки. 

Обговорення матеріалу, що вивчається, проводиться у вигляді бесід, 

аудиторно-групових і семінарських занять. 

1. Бесіда – це засіб озброєння тих, що навчаються, знанням шляхом 

коротких, лаконічних відповідей на завчасно підготовлені питання. Бесіда 

широко використовується на заняттях з любої дисципліни. Вона являє собою 

діалогічний або питально-відповідний шлях викладення знань і закріплення 

учбового матеріалу, коли зміст його або в певній мірі знайомий, або не 

представляє великих пізнавальних труднощів, або близький до життєвої 

практики тих, що навчаються. 

2. Аудиторно-групове  заняття – багато в чому нагадує собою 

розгорнуту бесіду. Однак теоретичні і практичні питання обговорюються тут 

більш ґрунтовно. Слухачі не просто відповідають на питання, висловлюють 

свої думки, а глибоко аналізують факти і явища, доводять їх розуміння до 

вияснення суті, виявленню причинно-наслідкових зв’язків і відносин. 



3. Семінар – це науковий аналіз проблем, колективний пошук шляхів їх 

ефективного вирішення. Семінарські заняття проводять з аудиторією, що має 

високу загальну освітню підготовку і розвинені навички самостійної роботи. 

Підготовка до семінару включає в себе широке коло питань (консультації 

індивідуальні і групові, підготовку доповідей, виставки літератури, технічні 

засоби навчання тощо. Позитивно активна самостійна робота при підготовці 

також виступає однією з умов успішного проведення семінару). 

          Сутність методу показу (демонстрації) різних явищ і процесів полягає 

в тому, щоб створити у тих, що навчаються, наочний образ явища, 

предмету, сформувати конкретні уявлення про устрій техніки, протікання 

різних складних процесів. Наочний образ явища, предмету, дії створює більш 

чітку орієнтовну основу для практичного засвоєння показаного елементу, 

тобто підвищує економічність практичної діяльності. 

В залежності від змісту матеріалу, що вивчається, і способу дій 

використовуються ті чи інші види показу: 

 особистий показ дій, що вивчаються;  

 показ дій учнів;  

 показ реальної техніки;  

 показ зображувальних засобів наочності (демонстрація картин, малюнків, 

фото, макетів, графіків, діаграм тощо );  

 показ кінофільмів, телепередач, діафільмів, діапозитивів;  

 демонстрація звукозапису. 

При формуванні, закріпленні і удосконаленні у тих, що навчаються, 

необхідних якостей та вмінь, вирішальне місце відводиться свідомим, 

багаторазовим, все більш складним повторенням певних прийомів та дій. Ця 

задача вирішується методом вправ. 

По своєму дидактичному призначенню вправи розділяються на: 

1. Ввідні вправи слідують відразу за практичним показом керівника. Їх 

призначення – забезпечити повільне, але точне виконання тими, що 

навчаються показаних дій. 

2. Основні вправи мають за мету розвиток навичок та вмінь до високого 

професійного рівня. 

3. Тренування – це свідоме, багаторазове повторення вже засвоєної дії 

(прийому) з метою її закріплення і вдосконалення. 
У процесі навчання, значна кількість знань, навичок та вмінь 

засвоюється і закріплюється тими, що навчаються, методом практичних 

робіт.Практична робота виступає як метод, коли планується і реалізується 

дидактична мета і забезпечення умови її досягнення. 

Для глибокого  засвоєння знань необхідна велика кропітка робота, 

самостійне вивчення теоретичного і практичного матеріалу. 

Виступаючи як найважливіший метод навчання, самостійна робота 

разом з тим є внутрішньою основою любого іншого методу навчання і 

необхідною передумовою дидактичного зв’язку різних методів між собою. Її 

основними видами є: 



 робота з друкованими джерелами;  

 самостійне вивчення техніки;  

 самостійні тренування;  

 перегляд та прослуховування теле- і радіопередач. 

Кожен вид самостійної роботи має свої методичні правила, виконання 

яких підвищує продуктивність праці. 

Отже, педагогіка має у своєму розпорядженні значну кількість 

основних і специфічних методів навчання. Проте, будь-який метод тільки 

тоді дає ефективні результати, коли при його застосуванні враховують і 

психологічні сторони діяльності особистості: мотиви; закономірності 

оволодіння знаннями, навичками, уміннями; закономірності розвитку 

особистісних якостей; засоби збудження і підтримки уваги, творчого 

мислення, активної практичної роботи. Активна розумова діяльність, 

бадьорий емоційний стан, вольове напруження – все це необхідні 

психологічні умови продуктивної роботи і вони виступають як наслідок 

вмілого використання необхідних методів навчання. 

          У педагогічній літературі виокремлено загальні умови, які визначають 

вибір конкретного методу навчання: закономірності й принципи навчання та 

умови, які витікають із них; зміст і методи певної науки взагалі та предмета і 

теми зокрема; цілі та завдання навчання; навчальні можливості учнів; 

можливості вчителів.  

                      Отже, добір методів навчання залежить від:  

1. провідної парадигми національної системи освіти;  

2. загальних і професійних цілей освіти, виховання й розвитку 

підростаючого покоління;  

3. провідних методологічних положень і установок сучасної загальної 

дидактики;  

4. особливостей, змісту, методів і форм роботи конкретних освітньо-

виховних систем;  

5. особливостей змісту професіограми конкретного спеціаліста;  

6. особливостей змісту і методики викладання конкретної навчальної 

дисципліни та визначених її специфікою вимог до добору 

загальнодидактичних методів;  

7. мети, завдання, змісту матеріалу та дидактичного задуму конкретного 

заняття;  

8. наявності часу на вивчення даної теми, розділу;  

9. рівня розумової та фізичної підготовленості учнів;  

10. рівня оснащення навчально-матеріальної бази;  

11. педагогічної майстерності вчителів;  



12. методичного задуму конкретного заняття тощо.  

           Про правильний добір методу навчання свідчить характер діяльності 

та взаємовідносин учителів і учнів, глибина і міцність набутих знань, 

навичок, умінь і також те, якою мірою він викликає пізнавальну, емоційну і 

практичну активність учнів та формує у них мотивацію учіння. 

Лекція 6. Тема 2. 3. Педагогічні вимоги до перевірки та оцінювання 

знань, навичок та вмінь (2 год.). 

Перелік основних питань: 

1.Контроль і оцінка як педагогічні категорії.  

2. Види, форми й методи контролю та оцінки підготовленості учнів.  

3. Оцінка знань, навичок і вмінь. 

Завдання на самостійну роботу студентів: 

І. Ведення термінологічного словника.  

ІІ. Відповіді на питання для самоперевірки:  

1) Визначити цілі та завдання контролю якості навчання. 

2) Охарактеризувати методи контролю та самоконтролю у навчанні.      

3) Визначити основні види і методи перевірки знань, навичок та 

вмінь. 

 4) Розкрити переваги та недоліки  Болонської системи оцінювання.   

Л і т е р а т у р а 

Основна:  1-3, 6-9. 

Додаткова:  3, 8, 15, 16, 26, 38. 

Конспект лекції 

        Контроль та оцінка в будь-якому виді діяльності завжди суттєво 

безпосередньо впливають на її якість та ефективність, на ставлення людини 

до виконання обов'язків, на розвиток почуття відповідальності за стан справ і 

мотивації цілеспрямованої діяльності. Коли людина не бажає загубитися 

серед людей і намагається повною мірою реалізувати свої потенційні 

можливості, вона потребує постійної оцінки своїх дій. На соціальну оцінку 

має право кожна людина, і кожен з нас прагне отримати найповнішу оцінку.  

Такого самого ставлення до себе вимагає і педагогічний процес. Контроль 

має бути систематичним, освітнім, діагностичним, виховним, розвитковим, 

керівним, оцінювальним, всебічним, об'єктивним.  



Він повинен обіймати всі ланки педагогічного процесу і сприяти його 

вдосконаленню. Тому «контроль» і «оцінка» є педагогічними поняттями. На 

це є кілька причин: по-перше, визнання їх як важливої ланки педагогічного 

процесу, по-друге, ця ланка надає можливість об'єктивно оцінити його 

результати, і, по-третє, своєчасно вносити в нього необхідні корективи. 

           Контроль як педагогічне поняття являє собою усвідомлене, 

планомірне спостереження та фіксацію вербальних і практичних дій 

вихованців з метою з'ясування рівня набуття ними соціального досвіду, 

опанування програмного матеріалу, оволодіння теоретичними і 

практичними знаннями, навичками й уміннями та формування в них певних 

особистіших і професійних рис.  

             Отже, сутність контролю, наприклад у навчанні, полягає у з'ясуванні 

рівня засвоєння програмного матеріалу визначенні дієвості та ефективності 

організації навчального процесу, в оцінці якості викладання навчальних 

дисциплін. Контроль чи перевірку результатів навчання трактують у сучасній 

дидактиці як педагогічну діагностику. 

          Контроль та оцінка в будь-якому виді діяльності завжди суттєво 

безпосередньо впливають на її якість та ефективність, на ставлення людини 

до виконання обов'язків, на розвиток почуття відповідальності за стан справ і 

мотивації цілеспрямованої діяльності. Коли людина не бажає загубитися 

серед людей і намагається повною мірою реалізувати свої потенційні 

можливості, вона потребує постійної оцінки своїх дій. На соціальну оцінку 

має право кожна людина, і кожен з нас прагне отримати найповнішу оцінку.  

Такого самого ставлення до себе вимагає і педагогічний процес. Контроль 

має бути систематичним, освітнім, діагностичним, виховним, розвитковим, 

керівним, оцінювальним, всебічним, об'єктивним.  

Він повинен обіймати всі ланки педагогічного процесу і сприяти його 

вдосконаленню. Тому «контроль» і «оцінка» є педагогічними поняттями. На 



це є кілька причин: по-перше, визнання їх як важливої ланки педагогічного 

процесу, по-друге, ця ланка надає можливість об'єктивно оцінити його 

результати, і, по-третє, своєчасно вносити в нього необхідні корективи. 

           Контроль як педагогічне поняття являє собою усвідомлене, 

планомірне спостереження та фіксацію вербальних і практичних дій 

вихованців з метою з'ясування рівня набуття ними соціального досвіду, 

опанування програмного матеріалу, оволодіння теоретичними і 

практичними знаннями, навичками й уміннями та формування в них певних 

особистіших і професійних рис.  

             Отже, сутність контролю, наприклад у навчанні, полягає у з'ясуванні 

рівня засвоєння програмного матеріалу визначенні дієвості та ефективності 

організації навчального процесу, в оцінці якості викладання навчальних 

дисциплін. Контроль чи перевірку результатів навчання трактують у сучасній 

дидактиці як педагогічну діагностику. 

            Виокремлюють такі функції контролю: освітня, діагностична, 

виховна, чи функція стимулювання; вимірювальна та оцінкова; розвиткова; 

прогностично-методична, чи керівна.  

            Реалізація цих функцій залежить від дотримання основних принципів 

перевірки навчально-пізнавальної діяльності та оцінки знань, навичок і вмінь 

учнів:  

– індивідуальності (за стилем і формами) перевірки й оцінки знань, навичок і 

вмінь;  

– систематичності і регулярності перевірок і оцінювання навчально-

пізнавальних дій;  

– урізноманітнення видів і форм контролю;  

– всеосяжності, що передбачає всебічність, тематичність і повноту контролю 

та оцінювання;  

– об'єктивності перевірок та оцінювання;  



– диференційованості контролю та оцінювання;  

– єдності вимог до контролю.  

            До них слід додати ще один принцип – гуманності контролю.  

           У зв'язку з цим педагог повинен визначити участь кожного учня в 

розв'язанні навчально-пізнавальних та інших завдань колективу, 

верифікувати свою думку на їхню працю, інформувати батьків про те, як 

вони реалізують у своїй Діяльності сподівання товаришів, колективу; 

створити атмосферу довіри та доброзичливості для учнів з метою 

забезпечення їм умов вільного висловлювання своїх думок і проблем, 

прохань і пропозицій; формулювати справедливі, конкретні, обгрунтовані та 

об'єктивні оцінки; забезпечувати умови для усунення помилок, недоліків; 

створити умови й атмосферу, сприятливі для розвитку як кожного учня, так і 

всього колективу.  

            Отже, чітко визначені критерії оцінки результатів перевірки сприяють 

конкретному визначенню рівня набуття учнями знань, навичок та вмінь, 

передбачених навчальними програмами, сприяють утвердженню творчого 

ставлення до дидактичного процесу, розвивають розумові та фізичні 

здібності, формують мотивацію учіння і досягнення успіхів у навчально-

пізнавальній та майбутній професійній діяльності. 

             Зміст контролю визначається навчальними програмами та 

конкретизується в інструкціях.  

За своїм призначенням і характером усі форми і методи перевірки й 

дидактичної оцінки рівня засвоєння учнями певної сукупності знань, 

навичок, вмінь і професійно важливих рис розподіляються на попередні, 

поточні, контрольні (періодичні), підсумкові. 

        • Попередній контроль проводиться в основному з діагностичною 

метою перед вивченням нової теми на початку уроку, чверті для 

ознайомлення із загальним рівнем підготовленості учнів з предмета і 



планування подальшої організації навчально-пізнавальної діяльності. 

Результати цього контролю суттєво впливають на конкретизування, 

оптимізацію та більш цілеспрямоване визначення змістового компонента 

дидактичного процесу, основних методів, форм і засобів його проведення, 

обгрунтування послідовності опрацювання певних розділів і частин 

навчальних предметів тощо. 

        • Поточний контроль здійснюється педагогом у ході повсякденної 

навчальної діяльності (в основному під час планових занять) шляхом 

систематичних спостережень за навчальною діяльністю учнів на кожному 

уроці. Мета його – оперативне отримання об'єктивних даних про рівень знань 

учнів і якість навчальної роботи на уроці, а також вирішення завдань 

керівництва навчальним процесом.  

            • Періодичний контроль є зазвичай плановим, заздалегідь 

визначеним.  Він полягає у визначенні рівня та обсягу набуття учнями знань, 

навичок та вмінь за певний період (декілька уроків) з метою виявлення рівня 

оволодіння ними.  

Тематичний контроль – різновид періодичного.  

            • Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, 

навичок і вмінь учнями за більш тривалий період навчання: за семестр, рік 

або курс навчання (заключний контроль). Мета його – встановити систему і 

структуру знань, навичок і вмінь. Основна форма підсумкового контролю – 

заліки та іспити.  

Підсумковий контроль дає змогу визначити також ефективність 

функціонування всього дидактичного процесу й окремих його ланок, дієвість 

впливів відповідних посадових осіб і служб на цей процес.  

             Отже, в сукупності методично і змістовно обгрунтований контроль та 

правильне його проведення надають педагогам об'єктивний матеріал, 

всебічний і глибокий аналіз якого допомагає зрозуміти сильні та слабкі 



сторони їхньої діяльності, своєчасно виявити певні недоліки та вжити 

необхідні заходи для їх усунення й підвищення ефективності навчання.  

             Важливою ознакою дієвості дидактичного процесу й показником 

свідомої та цілеспрямованої участі в ньому є взаємоконтроль і самооцінка 

учнів як наслідок попередніх дій.  

До основних форм організації перевірки знань, навичок і вмінь, окрім 

самоконтролю, належать індивідуальна і фронтальна перевірки.                            

Індивідуальну перевірку спрямовано до конкретного учня і вона має на меті 

з'ясувати рівень засвоєння ним певних знань, навичок, вмінь, професійних 

рис та визначити основні напрями роботи.  

Фронтальну перевірку, яка, на жаль, в основному переважає в дидактичному 

процесі, спрямовано на з'ясування рівня засвоєння учнями програмного 

матеріалу за порівняно короткий термін. З цією метою педагог готує з певної 

теми короткі запитання, які ставить колективу, і вимагає також коротких 

відповідей з місць. Це, наприклад, може бути фронтальна письмова робота.  

              Відповідно до цілей контролю, які визначають педагоги, для 

реалізації цих форм перевірки використовуються певні методи. 

           Методи перевірки – це сукупність прийомів і способів педагогічної 

діагностики, за допомогою яких здійснюється зворотний зв'язок у 

дидактичному процесі з метою отримання даних про ефективність цього 

процесу, тобто визначення ефективності функціонування всіх його ланок, 

результативності діяльності суб'єктів викладання і навчально-пізнавальної 

діяльності суб'єктів учіння.  

            Слово «оцінка» означає характеристику цінності, рівня чи значення 

будь-яких об'єктів або процесів. Оцінити – означає встановити рівень чи 

якість чогось. У європейській педагогіці в проблемі оцінювання знань, 

навичок і вмінь звертається увага на відсутність універсальних та валідних її 

методик, піддається критиці суб'єктивізм, схвалюються такі методики, які 



сприяють розвитку  особистості учня, формуванню позитивного «Я-образу».  

Вітчизняний педагог оцінює знання, навички та вміння учнів після 

контрольних дій шляхом їх перевірки. Оцінки мають бути повними, 

охоплювати всі аспекти навчально-пізнавальної діяльності та бути 

об'єктивними, обгрунтованими і справедливими. Ця проблема є досить 

складною і потребує індивідуального і диференційованого підходу в 

кожному випадку. 

            Оцінка – це процес порівняння ступеня засвоєння учнями знань, 

навичок і вмінь з еталонними уявленнями, описами в навчальних програмах, 

порадниках та інших нормативних документах. Виставляються оцінки під 

час перевірки знань, навичок і вмінь учнів. 

           Основними вимогами до перевірки та оцінки успішності учнів у 

навчальному процесі є індивідуальність, систематичність, достатня кількість 

даних для оцінки, тематична спрямованість, об'єктивність, умотивованість 

оцінок, єдність вимог з боку контролюючих, оптимальність, всебічність, 

дієвість та гуманність. 

          Позитивний дидактичний досвід свідчить, що під час оцінки знань 

учнів слід враховувати:  

1) обсяг володіння поняттями, фактами, науковою проблематикою, 

основними теоріями, законами, закономірностями й методологією 

навчального предмета, ступінь їх систематизації та узагальнення, що 

передбачає:  

– пізнання і визначення понять, розуміння їх обсягу та розкриття змісту, 

знаходження ієрархічних та інших зв'язків і залежностей між ними;  

– виокремлення значущих наукових проблем, усвідомлення їхньої глибини та 

визначення необхідності розв'язання;  

– знання законів, закономірностей, концепцій і вільне володіння методикою 

узагальнення, систематизації та обгрунтування;  



2) якість засвоєння учнями методологічної і теоретичної основ навчального 

предмета, що передбачає:  

– аргументованість, послідовність, впевненість і самостійність викладу своїх 

знань;  

– методологічну обгрунтованість мислення;  

3) дієвість знань, наявність простих умінь, їх застосування під час вирішення 

практичних завдань, що передбачає:  

– конкретне визначення основних напрямів застосування знань у практичній 

діяльності;  

– змістовну характеристику методів, процедур і методики дій щодо 

використання теоретичних і практичних знань тощо.  

          Таким чином, знання мають бути глибокими, міцними, 

систематизованими, оперативними та усвідомленими, а їхній рівень може 

бути репродуктивним, реконструктивним, евристичним та творчим.  

          Під час оцінки навичок учня педагог має враховувати:  

– наявність практичних навичок з навчального предмета, які сприяють 

успішному оволодінню професією;  

– якість, швидкість, міцність, докладність їх виконання в різних умовах.  

            Під час оцінки вмінь педагогу слід враховувати:  

– наявність конкретних вмінь, їх глибину, міцність і гнучкість;  

– ступінь оволодіння основними прийомами діяльності та їх творче 

застосування під час вирішення нестандартних завдань у різноманітних 

ситуаціях;  

– конструювання алгоритму дій та його інноваційність;  

– моделювання практичного виконання професійних дій;  

– виконання комплексу дій, які складають дане вміння;  

– впевненість, самостійність, обгрунтованість, систематичність цих дій;  

– зміст самоаналізу результатів власних дій, характер зіставлення отриманих 



результатів з основною метою діяльності;  

– вмотивованість дій та їх усвідомлення;  

– наявність помилок, їх кількість і характер, міру впливу на кінцевий 

результат діяльності;  

– якість виконаних дій тощо.  

            Безперечно, ці критерії досить абстрактні, але їх знання, повне 

усвідомлення і творче застосування є передумовою обгрунтованої та 

об'єктивної оцінки навчально-пізнавальних дій учнів. Конкретним відбиттям 

цієї роботи є виставлення оцінки.  

Найголовніше – будь-яка оцінка має бути об'єктивною, справедливою, 

обгрунтованою і зрозумілою. З кожною оцінкою в учня пов'язані певні 

переживання: він аналізує, обмірковує її; інколи йому здається, що ця оцінка 

несправедлива, тому в нього може виникнути негативний емоційний стан. 

Обов'язок педагога – обгрунтувати оцінку і довести до розуміння учня.  

               Таким чином, діагностування успішності навчання учнів включає 

контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, 

виявлення динаміки, тенденцій і прогнозування результатів. Загальні 

принципи такого діагностування – об'єктивність, систематичність, гласність.  

Діагностування має бути спрямованим на визначення темпів засвоєння знань 

у суб'єктів учіння, формування у них навичок і вмінь майбутньої професійної 

діяльності; встановлення темпів просування в засвоєнні загальнонаукових і 

професійних знань та набутті навичок і вмінь; встановлення темпів 

підвищення результатів дидактичного процесу; визначення потенційних 

можливостей учнів та фонду дійових знань.  

Проблема контролю та оцінки результатів дидактичного процесу є 

актуальною методологічною, теоретичною і методичною проблемою 

дидактики, багато аспектів якої залишаються недостатньо опрацьованими та 

обгрунтованими.  



Лекція 7. Тема  3.1.  Процес виховання: суть, зміст, принципи (2 

год.). 

Перелік основних питань: 

1. Педагогічна характеристика процесу виховання . 

2. Основні принципи виховання та їх характеристика. 

Завдання на самостійну роботу студентів: 

І. Ведення термінологічного словника.  

ІІ. Відповіді на питання для самоперевірки:  

1) Надати педагогічну характеристику процесу виховання .  

2) Охарактеризувати основні напрями виховання  та можливості їх 

реалізації у виховному процесі. 

3) Визначити умови та шляхи забезпечення єдності складових частин 

виховного процесу.  

 4) Розкрити систему принципів виховання. 

       Л і т е р а т у р а 

Основна:  1-4, 6-8. 

Додаткова:  5, 10-11, 18, 24, 27, 32, 40, 46. 

  

Конспект лекції 

           Виховання – це головний компонент педагогічного процесу, 

надзвичайно складне  соціальне явище, спрямоване на формування у 

вихованців наукового світогляду, особистісних рис громадянина України на 

основі відродження традицій національної свідомості й самосвідомості, 

інтелектуального, професійного, морального, правового, фізичного, 

екологічного розвитку 

               Отже, процес виховання – це динамічне складне педагогічне явище, 

яке відбувається на основі цілеспрямованого й організованого впливу 

вихователів, соціального середовища на розум, почуття, волю вихованця з 
метою формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості.  

              До основних функцій виховання належать:  

• організаційно-мотиваційна – сприяє усвідомленню вихователями сутності 

виховного процесу та свого місця в ньому, забезпечує цілеспрямоване 

планування виховної роботи та її змістовну реалізацію, формування у 

вихованців мотивації вдосконалення і самовдосконалення, творче залучення 

всіх вихованців до виховного процесу;  

• мобілізаційна – передбачає формування і розвиток у вихованців настанови 

на творче самовдосконалення, на постійний розвиток позитивних якостей та 

нівелювання негативних, на творче оволодіння знаннями, навичками, 

вміннями та опанування професійної майстерності;  

• формувально-розвиткова – основна, базова функція, сутність якої полягає у 

формуванні та постійному вдосконаленні у вихованців соціально-ціннісних 

якостей, забезпеченні гармонійного розвитку особистості українського 



громадянина та ефективної самореалізації його творчого потенціалу в 

професійній діяльності;  

• інформаційно-комунікативна – полягає в активному цілеспрямованому 

впливі на свідомість, підсвідомість, інтелектуальну, емоційно-почуттєву, 

вольову і мотиваційну сфери особистості вихованця, формуванні високої 

культури спілкування і загального етикету, правил повсякденної поведінки, 

розвитку соціально значимих цінностей серед вихованців;  

• профілактично-перевиховна – полягає у прогнозуванні, попередженні та 

ліквідуванні негативних проявів поведінки, психолого-педагогічному 

попередженні девіантної поведінки, подоланні та усуненні негативних рис 

характеру вихованця, цілеспрямованому формуванні мотивації до постійного 

самовдосконалення;  

• оцінково-контрольна – полягає в контролі, перевірці та оцінці результатів 

виховного процесу і внесенні в нього відповідних змін і корективів.  

          Цілі виховання відбиваються у змістовому компоненті процесу 

виховання, який являє собою систему ідей, ідеалів, думок, цінностей, 

основних напрямів виховного впливу. Під поняттям «зміст виховання» 

розуміють систему наукових, духовних і професійних знань, навичок, умінь, а 

також норм і правил поведінки, оволодіння якими забезпечує формування 

гармонійно розвинутоі, суспільно активної особистості – громадянина 

України, його прилучення до загальнолюдських, національних і професійних 

цінностей, набуття ним світоглядних, морально-етичних рис, розвиток його 

індивідуальності та підготовку до повноцінної духовної і професійної 

діяльності.  

            Виокремлюють такі основні напрями виховання у вітчизняній 

педагогіці:  

1. трудове;  

2. національне;  

3. моральне;  

4. розумове;  

5. естетичне;  

6. соціально-правове;  

7. екологічне;  

8. фізичне. 

• Трудове виховання спрямоване на формування системи якостей, 

необхідних для ефективної професійної діяльності. Предметом такого 

виховання виступає професійна компетентність вихованця. 

 

  



                               Завдання трудового виховання:  

– психологічна підготовка особистості до праці;  

– прищеплення виконавчої дисципліни, свідомого підпорядкування вимогам 

професійної діяльності;  

– підняття престижу праці;  

– практична підготовка до праці;  

– підготовка до свідомого вибору професії. 

          • Національне виховання. Досвід виховання має національні 

особливості (традиції, погляди, звичаї, світогляд тощо), бо кожен народ 

творить свою систему виховання, яка відповідає характерним рисам його 

народності. Загальної системи виховання не існує ні в теорії, ні на практиці. 

Національне виховання також передбачає широкі знання конституційних і 

правових норм, державної політики, патріотичних думок. 

           Мета національного виховання – формування національної свідомості, 

самосвідомості та патріотизму у вихованців.  

           Національне виховання грунтується на засадах родинного виховання, 

на ідеях і засобах народної педагогіки, наукової педагогічної думки, що 

уособлюють вищі зразки виховної мудрості українського народу – любов до 

рідної землі, до свого народу, його традицій, звичаїв, готовність до мирної та 

ратної праці в ім'я України, почуття гордості за Батьківщину, вірність 

Україні, власну відповідальність за її долю.  

Національне виховання використовує такі засоби: рідну мову, родовід, рідну 

історію, краєзнавство, природу рідного краю, народну міфологію, фольклор, 

національне мистецтво, народний календар, національну символіку, народні 

прикмети і вірування, виховні традиції, національні традиції, звичаї та 

обряди  

             • Основною, базовою і визначальною складовою  частиною змісту 

виховання є моральне виховання, яке «...полягає в цілеспрямованому 

формуванні моральної свідомості, розвитку морального почуття й 

формуванні звичок і навичок моральної поведінки людини відповідно до 

певної ідеології». Воно залежить від моралі – однієї з форм суспільної 

свідомості, сукупності загальноприйнятих норм, принципів і правил, що 

регулюють поведінку людей.  

             Сьогодні прийнято говорити про дві етичні (моральні) системи, 

якими користується людство. Перша з них домінує у Західній Європі та 

Америці. В її основі лежить такий принцип: заради досягнення навіть 

«великого добра» аж ніяк не можна допускати «мале зло». Для представників 

другої етичної системи характерною є роз’єднання добра і зла (вона, 

практично, панує на території колишнього Радянського Союзу).  

         Метою морального виховання є формування стійких моральних 

якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі засвоєння 



ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності.  

          Зміст морального виховання – виховання любові, поваги до батьків і 

старших, вірності у дружбі та коханні, свідомого, творчого ставлення до 

виконання професійних обов'язків, особистої відповідальності за свою 

працю, любові до рідної землі, до рідної мови, вірності ідеям, принципам 

народної моралі та духовності, шляхетного ставлення до жінки, уміння 

захищати слабших, турбуватися про молодших тощо.  

Ці норми конкретизуються в моральних цінностях, моральному ідеалі, 

моральних принципах та, відповідно підтримуються авторитетом 

громадської думки, прикладом, звичкою. Особлива увага має приділятися 

засвоєнню вихованцями норм і традицій загальнолюдського етикету.  

            Розумове виховання – важлива складова  частина всебічного 

розвитку особистості вихованця, підготовки його до життя і професійної 

діяльності. Мета розумового виховання – розвиток мислення і пізнавальних 

здібностей. 

            Завдання розумового виховання:  

• нагромадження загальних і професійних знань;  

• розвиток  мислення взагалі та різних його видів (діалектичного, логічного, 

абстрактного, алгоритмічного, технічного, творчого, системного);  

• формування культури розумової праці:  

– спеціальних умінь (читати мапу, електричну схему тощо);  

– уміння раціонально організовувати режим розумової праці;  

– здатності робити все точно і акуратно;  

– уміння зосереджено й уважно працювати в екстремальних умовах;  

– уміння долати труднощі професійної діяльності;  

– розуміння важливості розвитку різних видів пам'яті;  

– навичок спостереження;  

– уміння контролювати себе;  

– здатності використати знання в інших умовах тощо. 

           • Естетичне виховання –складова  частина змісту виховання, яка 

безпосередньо спрямована на формування і прищеплення естетичних 

почуттів, смаків, суджень, художніх здібностей, на розвиток здатності 

сприймати й перетворювати дійсність за законами краси у всіх сферах 

діяльності.  

                                   Завдання естетичного виховання:  

– формування естетичних поглядів і смаків, навичок творити прекрасне;  

– розвиток творчих здібностей;  

– виховання гуманістичних якостей, інтересів і любові до життя в його 

різноманітних проявах. 

 



              Соціально-правове виховання спрямоване на формування правової 

свідомості та культури ратної праці, повсякденної життєдіяльності у 

відповідності з вимогами законів, загальноприйнятих норм і принципів 

поведінки. Воно пов'язане з формуванням поваги до Конституції та інших 

законів і правових актів України.  

Основні завдання правового виховання:  

– доведення до вихованців законів і нормативних актів України та їх 

усвідомлення;  

– систематичне інформування вихованців з поточних і актуальних правових 

питань;  

– формування у них правової свідомості;  

– прищеплення їм поваги до правових норм, принципів законності, розуміння 

необхідності їх дотримання;  

– доведення до вихованців правових норм, які стосуються правових основ 

їхньої діяльності;  

– вироблення у вихованців навичок і вмінь правової поведінки;  

– формування почуття нетерпимого ставлення до правопорушень і 

злочинності, залучення вихованців до посильної участі у боротьбі з 

негативними явищами, які мають місце у життєдіяльності колективу;  

– подолання у свідомості окремих вихованців помилкових уявлень, 

негативних звичок і навичок поведінки, які формувалися під впливом 

негативних явищ тощо. 

             • Екологічне виховання спрямоване на усвідомлення природної 

феноменальності людини, яка повною мірою відповідає за життя й умови 

життєдіяльності на Землі. 

        Основні завдання екологічного виховання:  

– нагромадження екологічних знань та їх усвідомлення;  

– прищеплення любові до природи, бажання берегти та примножувати її;  

– формування навичок і вмінь діяльності у природі.  

         Зміст екологічного виховання передбачає розкриття таких положень:  

– світу природи – середовища перебування людини, яка має бути 

зацікавленою у збереженні його цілісності, чистоти, гармонії;  

– осмислення екологічних явищ і вміння робити висновки щодо організації 

як власної діяльності, так і колективу в природному середовищі;  

– усвідомлення вихованцями необхідності екологічної безпеки України;  

– формування моральних почуттів обов'язку і відповідальності за збереження 

краси природи та участі в її охороні;  

– спонукання вихованців до природоохоронної діяльності тощо. 

        • Фізичне виховання – це складова частина загального виховання, 

спрямована на зміцнення здоров'я й загартування організму, гармонійний 



розвиток форм, функцій і фізичних можливостей людини, формування 

життєво важливих рухових навичок і вмінь. Воно має відбуватися в єдності з 

розумовим, моральним, трудовим і естетичним вихованням.  

         Мета фізичного виховання – формування фізичної культури, сили, 

підтримання доброго стану здоров'я.  

        Засоби фізичного виховання – фізичні вправи, природні фактори (сонце, 

вода, повітря), гігієнічні заходи, раціональний режим праці, відпочинку, 

харчування.  

         Всі напрями виховання повинні створити гармонійну цілісність, 

забезпечити єдність виховного процесу, грунтуватися на ідеях українського 

державного патріотизму. Ефективна реалізація цих напрямів дає можливість 

формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість вихованця. 

           Закони та закономірності виховання діють не безпосередньо, їхня 

сутність та основні вимоги відбиваються у принципах виховання, які 

визначають напрям, стратегію і зміст практичних дій вихователів і 

вихованців. Принципи виховання – важливий розділ теорії виховання. Це 

знання про сутність, зміст, структуру виховання, його закони, 

закономірності, що проявляються як норми виховної діяльності у різних 

освітньо-виховних системах, оптимальні науково обгрунтовані регулятори 

виховної практики. Теоретично – це її кінцевий результат, тому принципи є 

орієнтиром для практики виховання. Вони мають об'єктивний характер за 

змістом, але суб'єктивні за формою, бо виявляються в діяльності конкретних 

посадових осіб.  

           Отже, принципи виховання – це загальні провідні положення, які 

визначають мету, ідеали, зміст, методику та організацію процесу 
виховання. 

        Узагальнюючи сучасні методологічні та теоретичні підходи до 

обгрунтування системи принципів виховання, які існують на сьогоднішній 

день у педагогіці, можна вивести таку систему принципів виховання:  

1. цілеспрямованість;  

2. суспільна спрямованість, зв'язок із життям;  

3. виховання в колективі та через колектив;  

4. опора на позитивні якості в колективі та особистості вихованця;  

5. наступальність, активність, системність і конкретність виховних 

заходів;  

6. поєднання комплексного, диференційованого та індивідуального 

підходів у виховній діяльності;  

7. єдність, погодженість і спадковість виховних впливів, зусиль і дій 

школи, сім'ї та громадськості. 

 



Лекція 8. Тема  3.2. Система методів виховання людини (2 год.). 

Перелік основних питань:  

1. Загальна характеристика методів виховання. 

2. Основні умови ефективності методів виховання.  

Завдання на самостійну роботу студентів: 

І. Ведення термінологічного словника.  

ІІ. Відповіді на питання для самоперевірки:  

1)  Надати загальну характеристику методів виховання.  

2) Охарактеризувати педагогічні умови ефективності використання 

методів виховання.  

 3) Визначити особливості методів діагностики вихованості. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна:  1-4, 6-8.  

Додаткова:  5, 10-11, 18, 24, 27, 32,  40, 46, 49, 55. 

Конспект лекції 

Серед основних умов, які визначають ефективність виховання, 

особливе місце посідають методи виховання. Педагогічна категорія «методи 

виховання» означає способи та прийоми спільної взаємозв'язаної діяльності 

вихователів і вихованців, яка спрямована на оволодіння духовними знаннями, 

навичками та уміннями, нормами та правилами вихованої поведінки, 

різнобічний і гармонійний розвиток особистості, формування 

загальнолюдських, національних і професійних якостей, що визначені цілями 

виховання та необхідні для повноцінної життєдіяльності.  

        Прийом виховання – це своєрідна частина, деталь методу виховання, 

потрібна для більш ефективного застосування методу в умовах конкретної 

виховної ситуації. Будь-який метод виховання складається з певної 

сукупності однорідних прийомів і способів виховного впливу.  

         Способи виховання – це конкретні форми організації життєдіяльності 

вихованців, що мають виховне забарвлення і несуть виховне навантаження.  

         Засоби виховання – це все те, за допомогою чого вихователі впливають 

на вихованців. Засобами виховання є конкретні предмети матеріальної та 

духовної культури, які використовуються для вирішення виховних завдань.  

         Однією з актуальних проблем сучасної теорії виховання є проблема 

класифікації методів виховання. У процесі розвитку педагогічної науки 

мали місце різні підходи до цієї проблеми. 

           В. О. Сластьонін розподіляє їх на чотири групи: перша – методи 

формування свідомості особистості, в основі яких лежить слово педагога; 



друга – методи організації діяльності, спілкування та формування 

позитивного досвіду суспільної поведінки, які грунтуються на практичних 

діях вихованців; третя – методи стимулювання діяльності та поведінки, які в 

своїй основі мають емоційні аспекти засобів стимулювання; четверта група – 

методи самовиховання.  

            За ознакою спрямованості – інтегративної властивості, що включає в 

себе цільовий, змістовний і процесуальний боки методів виховання              

(Г. І. Щукіна) – виокремлюють такі їхні групи:  

– методи формування свідомості особистості;  

– методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки;  

– методи стимулювання поведінки й діяльності.  

           У вітчизняній педагогіці найбільш обгрунтованою є класифікація 

методів виховання за рекомендаціями С. У. Гончаренка, яка збігається з 

попередньою:  

– методи різнобічного впливу на свідомість, почуття і волю учнів з метою 

формування їхніх поглядів і переконань (бесіда, лекція, диспут, позитивний 

приклад);  

– методи організації діяльності й формування досвіду суспільної поведінки 

(педагогічна вимога, громадська думка, вправа, привчання, створення 

виховних ситуацій);  

– методи регулювання, корекції, стимулювання позитивної поведінки й 

діяльності вихованців (змагання, покарання, заохочення).  

           Отже, проблема класифікації методів виховання є актуальною та 

складною і досі ще не розв'язаною. Безперечно, кожна класифікація має свої 

позитивні аспекти і певні недоліки. Який же варіант найбільш оптимальний в 

умовах сьогодення?  

По-перше, той, що найкраще сприяє реалізації основних цілей виховання 

українських громадян та отримання ефективних результатів у національній 

системі виховання; по-друге, який забезпечує оптимальну реалізацію 

виховних заходів в умовах розбудови незалежної української держави; по-

третє, який найбільш повно відповідає завданням національного виховання і 

сучасним гуманістичним концепціям виховання; по-четверте, який має 

особистісну направленість і гуманний характер.  

            Беручи до уваги вищевикладене та на основі характеру впливу методів 

виховання на вихованців можна їх класифікувати так:  

1. перша група – методи безпосереднього виховного впливу;  

2. друга група – методи опосередкованого виховного впливу;  

3. третя група – методи самовиховання.  

         • Група методів безпосереднього виховного впливу є найбільш 

відомою, популярною і досить глибоко проаналізованою. В більшості 



підручників із загальної педагогіки розкриваються переконання, приклад, 

вправи, заохочення і примус, які становлять основу цієї групи. На жаль, у 

виховній роботі є тенденція переоцінки їхньої ролі.  

          • Недоліки цієї групи можна компенсувати за допомогою одночасного 

застосування методів опосередкованого виховного впливу. Будь-яке 

виховання відбувається в соціальному середовищі, де на вихованця мають 

виховний вплив певні умови, які можна згрупувати так: перша група – 

суспільні умови, різновидами яких є колектив, певні ритуали, суспільна 

робота; друга – матеріально-фізичні, різновидами яких є матеріально-

технічні умови навчання, виховання, відпочинку, клімат тощо. 

           • Головною метою всієї виховної роботи має бути поступове 

спрямування вихованця на самовиховання. У зв'язку з цим методи 

самовиховання мають посісти належне місце як у педагогічній теорії, так і в 

практиці.  

          Обираючи конкретні методи виховання, вихователь повинен 

враховувати цілі, зміст і особливості виховання українських громадян, 

методично оптимально поєднувати конкретні обставини й умови перебігу 

навчально-виховного процесу в конкретних виховних системах.  

                   Отже, вибір методів виховання залежить від:  

–провідної гуманістичної парадигми виховання;  

– ідеалів виховання українських громадян на етапі становлення національної 

системи виховання;  

– загальних і професійних цілей виховання, навчання, розвитку та 

самовдосконалення громадян України;  

– провідних настанов сучасних технологій виховання, які мають ураховувати 

загальнолюдські, національні та професійні цінності виховання;  

– морально-психологічної насиченості майбутньої професійної діяльності;  

– особливостей і змісту часткових напрямів виховання та відповідних 

методик виховання;  

– мети, завдань, змісту матеріалу та виховного замислу конкретного заходу;  

– рівня моральної, розумової та фізичної підготовленості вихованців;  

– наявності сучасної навчально-виховної бази, об'єктів культурно-

просвітницької та спортивно-масової роботи;  

– педагогічної майстерності. 

          Основною ознакою методів безпосереднього виховного впливу є 

безпосередній контакт між вихователем і вихованцем. До цих методів 

належать: переконання, приклад, вправи, заохочення, примус.  



        • Переконання як метод виховання забезпечує ефективність усіх інших 

методів, лежить в основі професійної спрямованості вихованця і, відповідно, 

визначає його діяльність та поведінку. 

Переконувати можна за допомогою різних засобів. Особливе місце серед них 

посідає слово. Процес виховання не може проходити без вербального 

спілкування, він повинен спиратися на слово.  

Великого значення в усному мовленні надається правильній дикції та вимові, 

темпові, ритмові, динаміці, інтонації, емоційному забарвленню та модуляції 

голосу, чіткості, конкретності й змістовності висловлювань. На людину 

більше справляє враження не те, що вона чує, а те, як це промовляється.  

Метод переконання може застосовуватися під час розповіді, бесіди, дискусії, 

диспуту, пояснення, лекції тощо. 

         • Приклад – виховний метод великої сили, який базується на відомій 

закономірності: явища, що сприймаються зором, швидко і без труднощів 

відбиваються у свідомості, тому, на противагу словесним впливам, не 

потребують ні розкодування, ні перекодування. Психологічною основою 

прикладу є наслідування. Завдяки йому люди набувають соціального досвіду. 

В процесі виховання використовуються різні приклади: батьків, вихователів, 

ровесників, видатних постатей, героїв книг, фільмів та ін.  

           Одним із найдавніших методів виховання підростаючого покоління є 

особистий приклад. Сутність цього методу полягає у цілеспрямованому і 

систематичному впливі вихователя на вихованців особистою поведінкою. 

Виховна сила особистого прикладу – у прагненні вихованців до наслідування 

           • Вправи – це планомірно організоване свідомо осмислене 

багаторазове повторення певних дій і прийомів, які поступово 

ускладнюються, з метою формування, закріплення та вдосконалення 

практичних навичок і вмінь.  

           Сутність вправи як методу виховання полягає в організації таких 

умов життєдіяльності вихованців, в яких вони виконують певні дії з метою 

вироблення необхідних і закріплення позитивних форм поведінкиВ 

навчальних закладах вихованець повинен щоденно привчатися до виконання 

розпорядку дня, умов професійної діяльності, чіткості дотримання норм і 

правил етикету, професійної культури поведінки.  

В сучасній школі тренування як загальний метод виховання можна 

застосовувати для вирішення найрізноманітніших завдань суспільного, 

морального, естетичного, етичного, трудового, фізичного розвитку учнів, 

виховання патріотизму, відповідальності, працелюбності, культури 

поведінки, фізичного загартування, санітарно-гігієнічної культури тощо.  

Вправи можуть використовуватися під час навчальної роботи, різноманітних 

позакласних виховних заходів, позашкільного виховання, спілкування, тобто 

будь-якої форми практичної діяльності вихованців.  



          Доручення також можуть бути вправами. Конкретні індивідуальні 

практичні завдання доручаються кожному вихованцю виходячи з його 

індивідуально-психічних особливостей. Доручення потрібно підбирати так, 

щоб його виконання сприяло розвитку необхідних учневі якостей. Воно має 

бути посильним для вихованця. 

           • Заохочення є важливим методом виховання, який має 

оціночно-стимулюючий характер. Стимулювати – означає спонукати до 

позитивної дії, давати поштовх, заохочувати. Цей метод спонукає вихованця 

до наступних успіхів, закріплює позитивні навички та звички поведінки. Дія 

заохочення грунтується на збудженні позитивних емоцій. Саме тому воно 

вселяє впевненість, створює добрий настрій, підвищує відповідальність.  

Щоб вирішити питання  про доцільність заохочення того чи іншого 

вихованця, вихователь має передбачити наслідки вжитих ним заходів.  

Він повинен дотримуватися психолого-педагогічних вимог, які значно 

підвищують виховну роль та ефективність заохочень. Перш за все треба мати 

на увазі, що вихованців доцільно заохочувати за досягнення у найбільш 

важливих, провідних видах діяльності, наприклад професійних, а у школі – 

навчально-пізнавальних 

            • У вихованні використовується і метод покарання, що являє собою 

систему засобів і прийомів впливу на вихованців, які порушують моральні 

норми, певні вимоги законів, з метою виправити їхню поведінку і змусити 

сумлінно виконувати свої обов'язки.  

В сучасній педагогіці ставлення до цього методу досить суперечливе й 

неоднозначне. Існують полярні погляди – від суттєвого посилення покарань 

до повної їх відміни. Покарання має бути такою ж природною, простою і 

логічною мірою, як і всі інші виховні засоби.  

В руслі гуманістичної парадигми виховання безперечно необхідно відійти від 

традиційних поглядів на метод примусу у вихованні. Наприклад, деякі 

педагоги пропонують вважати інтенсивність покарань критерієм гуманності 

виховної системи.  

              Цей метод має бути тільки допоміжним і використовуватися тільки 

після інших методів, що не дали позитивних результатів. Сутність даного 

методу полягає у негативній оцінці, осудженні, а за необхідністю – і 

припиненні негідних дій вихованця з метою викликати у нього почуття 

провини за скоєне, допомогти йому усвідомити неправильність власних дій, 

змінити свою поведінку. Покарання доцільно використовувати у крайньому 

разі і тільки після того, як порушник усвідомив свою вину та спроможний 

об'єктивно сприймати оголошене йому стягнення.  

Покарати можна шляхом накладання додаткових обов'язків, позбавлення або 

обмеження певних прав, вираження морального осуду, звинувачення. У 

сучасній школі практикуються такі види покарання: несхвалення, 



зауваження, догана, попередження, стягнення, звільнення від занять, 

виключе ння із школи тощо.  

         Отже, вихователі мають великий арсенал як загальних, так і 

специфічних методів виховання. Під час їх використання необхідно 

враховувати психолого-педагогічні закономірності процесу виховання, 

характер і зміст діяльності вихованців, сучасні організаційні, методологічні 

та методичні вимоги до навчально-виховного процесу, конкретні вимоги до 

підготовки відповідних фахівців, рівень підготовленості вихователів і 

вихованців та інші об'єктивні та суб'єктивні умови. 

Лекція 9. Тема  3.3. Педагогічна культура та її складові (2 год.). 

Перелік основних питань: 

1. Зміст та основні компоненти педагогічної культури. 

2. Структура педагогічної майстерності вчителя. 

Завдання на самостійну роботу студентів: 

І. Ведення термінологічного словника.  

ІІ. Відповіді на питання для самоперевірки:  

1) Визначити сутність педагогічної культури. 

2) Розкрити структуру педагогічної майстерності вчителя. 

   3) Визначити шляхи формування педагогічної культури. 

Л і т е р а т у р а 

Основна:  1-3, 6-8. 

Додаткова:  10, 19, 31, 33-35, 38-39, 48, 52.  

 

Конспект лекції 

          Педагог – це фахівець, який має спеціальну підготовку і професійно 

провадить навчально-виховну роботу в різних освітньо-виховних системах.  

Педагогічна діяльність – це діяльність педагога в навчально-виховному 
процесі, спрямована на формування і розвиток особистості вихованців.  

             Щоб проаналізувати складові педагогічної культури , слід чітко 

визначити структуру діяльності педагога, яка включає низку 

взаємозумовлених компонентів. 

        • Діагностична діяльність пов'язана з вивченням індивідуально-

психічних особливостей і вихованості учнів, виявленням і визначенням рівня 

їхньої загальної освіти й духовності, навичок і вмінь, необхідних для 

ефективної професійної та повсякденної діяльності. У зв'язку з цим 

діагностика індивідуально-психічних особливостей набуває важливого 

значення. Безперечно, для цього вихователь повинен досконало володіти 

технологією і процедурою вивчення індивідуально-психічних особливостей 



вихованців, вмінням ставити обгрунтований діагноз на основі цих 

досліджень. 

       • Орієнтовно-прогностична діяльність полягає в умінні педагога 

визначати конкретні цілі, зміст, методику виховної діяльності, передбачити її 

результати на основі знання рівня індивідуальної підготовленості окремих 

вихованців, злагодженості та згуртованості колективу. Він спочатку ставить 

діагноз, а потім визначає конкретні орієнтири для формування і розвитку 

особистості кожного вихованця і всього колективу. 

        • Наслідком цієї діяльності є конструктивно-проектувальна,яка 

передбачає постійне вдосконалення педагогом методики проведення різних 

навчально-виховних заходів. Характер використаних методів і конкретна 

методика насамперед залежать від результатів попередніх дій. Але в будь-

якому разі ця діяльність потребує від нього психолого-педагогічного 

мислення, педагогічної спрямованості, ініціативи, творчості, володіння 

багатим арсеналом організації виховних заходів і глибоких психологічних та 

педагогічних знань. 

        • Після цього обов'язкова організаційна діяльність. Від умілого 

планування навчально-виховної роботи і визначення оптимальних шляхів її 

реалізації, обгрунтуваності конкретних заходів залежать перебіг 

педагогічного процесу та його конкретні результати. 

          • Практичне здійснення конкретних педагогічних заходів передбачає 

наявність у вихователя навичок і вмінь їх проведення, ефективних 

педагогічних методик. Ця діяльність потребує досконалої педагогічної 

техніки. 

         • Діяльність вихователя, першою чергою, пов'язана з людським 

чинником і передбачає наявність комунікативно-стимулювального 

компонента. Для його ефективної реалізації вихователь повинен мати такі 

особистісні якості:  

1. бути людиною доброю, любити вихованців такими, якими вони є; це – 

головний мотив педагогічної діяльності;  

2. вміти емпатувати вихованцям;  

3. бути оптимістом;  

4. персоніфікувати людину майбутнього;  

5. бути творчою людиною тощо.  

        • Наступний напрям діяльності вихователя – аналітично-оцінковий, 

зміст якого полягає в аналізі як власних дій, так і дій вихованців, виявленні 

їхніх позитивних сторін і недоліків, порівнянні отриманих результатів із 

запланованими тощо. За допомогою аналітично-оцінкової діяльності 



відбувається зворотний зв'язок, тобто своєчасно визначаються конкретні 

результати навчально-виховної роботи й вносяться необхідні корективи 

        • Іще один вид діяльності – дослідницько-творчий, що має пронизувати 

всі попередні види діяльності та своєчасно наповнювати їх новим змістом. 

Діяльність вихователя базується на дослідницьких даних, які, з одного боку, 

стосуються визначення індивідуально-психічних особливостей вихованців, 

їхніх нахилів, життєвих настанов, а з іншого – з'ясування рівня опанування 

ними знань, навичок і вмінь, духовного, інтелектуального і фізичного 

розвитку.  

          Із структури діяльності педагога випливають основні його педагогічні 

функції. Педагогічні функції – це приписання педагогові напрямів 

застосування професійних знань і вмінь.  

         Основні функції педагога – цілепокладання, діагностування, 

прогнозування, проектування, планування, інформування, організація, оцінка 

і контроль, коригування, аналіз і дослідження.  

          Отже діяльність педагога різнобічна, гуманна і змістовна, вона 

потребує ґрунтовної підготовленості і має багато вимірів. 

          Педагогічна культура – оволодіння педагогом педагогічним досвідом 

людства, ступінь його досконалості в педагогічній діяльності, досягнутий 
рівень розвитку його особистості.  

Основні складові педагогічної культури:  

-педагогічна спрямованість;  

-психолого-педагогічна ерудиція;  

-гармонія розвинутих інтелектуальних і моральних якостей;  

-висока педагогічна майстерність і організованість;  

-уміння продуктивно поєднувати навчально-виховну і науково-

дослідницьку діяльність;  

-сукупність професійно важливих якостей;  

-педагогічно спрямоване спілкування і поведінка;  

-постійне самовдосконалення.  

           В сукупності ці складові надають діяльності педагога 

цілеспрямованого, послідовного, наполегливого, змістовного й зацікавленого 

характеру, виступають міцним поштовхом на шляху досягнення успіхів і 

вершин.  

              Отже, основними формами прояву педагогічної культури педагога є 

рівень оволодіння педагогічним досвідом людства, сукупність основних 

професійно-важливих особистісних якостей. Без педагогічної культури 

діяльність педагога втрачає своє гуманне забарвлення й ефективність. 

Високий рівень розвитку її основних елементів, гармонійне їх поєднання в 



педагогічній діяльності та досягнення ефективних результатів у навчанні 

визначаються як педагогічна майстерність. Інакше кажучи, це зріз 

основних складових педагогічної культури педагога, які досягли високого 

рівня розвитку, та їх ефективний прояв у практичній діяльності.  

          У Європі під педагогічною майстерністю мається на увазі практичне 

розгортання і втілення вчителем у професійну діяльність сукупності 

інтелектуальних, психологічних і духовних якостей. Майстерність учителя 

прирівнюється до майстерності робітника або ремісника, майстра або митця.  

В учителя-майстра переважає творчий підхід у навчальному процесі.  

                      Педагогічна майстерність – це комплекс властивостей 

особистості, що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної 

діяльності на рефлексивній основі.  

            Складові педагогічної майстерності: гуманістична спрямованість 

діяльності педагога; професійна компетентність; педагогічні здібності; 

педагогічна техніка. Всі ці елементи пов'язані між собою та мають здатність 

до саморозвитку.  

         • Гуманістична спрямованість – найголовніша характеристика 

майстерності педагога, що будується на основі ціннісних орієнтацій: на себе 

(самоутвердження); на засоби педагогічного впливу (коли найважливіше для 

педагога – виховні ідеали, виховні заходи та методика їх здійснення); на 

вихованця (допомогти йому адаптуватися до соціального середовища, знайти 

смисл у житті); на мету педагогічної діяльності (сприяти самоактуалізуванню 

у професійній діяльності та громадському житті).  

         • Професійна компетентність є підвалиною педагогічної 

майстерності. Зміст цього компонента становлять глибокі професійні знання, 

навички та вміння, професіоналізм у галузі психології та педагогіки, 

досконала методика здійснення навчально-виховних заходів.  

        • Здібність до педагогічної діяльності – дуже важливий елемент у 

структурі педагогічної майстерності. Провідними здібностями вважаються 

чутливість до людини і до особистості, комунікативність, перцептивність, 

динамічність, емоційна стабільність, оптимістичне прогнозування і 

креативність.  

         • Четвертим компонентом педагогічної майстерності є педагогічна 

техніка як форма організації поведінки педагога. Це конкретний 

інструментарій, навички та вміння організації та проведення різноманітних 

навчально-виховних заходів. За відсутності або недостатнього її розвитку 

інші елементи педагогічної майстерності залишаються нереалізованими.  

      Практичний рівень опанування досвіду людства визначається як 

педагогічна техніка.Володіння педагогічною технікою є складовою 

частиною педагогічної майстерності, потребує глибоких спеціальних знань з 

педагогіки і психології та особливої практичної підготовки. Учитель-



майстер, володіючи арсеналом педагогічних засобів, вибирає із них найбільш 

економні та ефективні, які забезпечують досягнення запроектованих з оп- 

тимальними зусиллями.  Отже, теоретичний і практичний рівні опанування 

вихователем педагогічним досвідом людства становлять методологічну і 

технологічну основу його педагогічної діяльності та є важливою 

передумовою поступового просування до вершин педагогічної майстерності.  

          Які ж особистісні якості необхідні для успішної педагогічної 

діяльності? Наприклад, професійно важливими якостями європейських 

учителів вважаються високий рівень самоконтролю, емоційна 

врівноваженість, комунікабельність, готовність до співробітництва, 

впевненість у собі, а також низькі показники депресії, неправдивості, 

психопатії, іпохондрії.  

На нашу думку, особистісними якостями є:  

1. педагогічні здібності;  

2. комунікативність;  

3. педагогічна спрямованість та її гуманістичний характер;  

4. педагогічна творчість.  

               Узагальненим виявом стилю спілкування педагога є педагогічний 

такт, де акумулюються всі складові педагогічної культури і який є одним із 

основних показників педагогічної майстерності. 

Сутність педагогічного такту полягає в педагогічно доцільному ставленні 

та впливі педагога на вихованців, в дотриманні почуття міри в спілкуванні з 

ними, в умінні налагоджувати продуктивний стиль спілкування в 

педагогічному процесі та в пошані до особистості вихованця.  

Основними критеріями майстерності педагога виступають такі ознаки 

його діяльності:  

1. доцільність (за спрямованістю);  

2. ефективність (за результатами);  

3. гуманність, демократичність і діалогічність (за характером 

спілкування);  

4. оптимальність (у виборі змісту і засобів);  

5. творчість чи оригінальність (за змістом діяльності);  

6. науковість (за змістом матеріалу, що викладається, і за характером 

діяльності). 

Відповідно до цього визначаються кілька рівнів оволодіння 

педагогічної майстерністю:  

-  елементарний рівень – педагог володіє лише окремими 

елементами професійної діяльності;  



-  базовий рівень – педагог володіє основами педагогічної 

майстерності (цей рівень мають випускники вищих навчальних 

закладів);  

-  досконалий рівень – характеризується чіткою спрямованістю 

дій педагога, їх високою якістю;  

-  творчий рівень – характеризується ініціативністю, творчістю у 

професійній діяльності. Педагог самостійно конструює 

оригінальні, педагогічно доцільні прийоми й способи взаємодії. 

Причому його діяльність базується на результатах 

рефлексивного аналізу. 

3. Семінарські  заняття 

Основними завданнями семінарських занять є розвиток у студентів 

вміння працювати з педагогічною літературою, підготовлювати виступи, 

формулювати та відстоювати свою позицію, приймати активну участь у 

дискусії. 

Семінарське заняття 1.  

                      Тема 1.1. Предмет и завдання педагогіки 

Мета: Поширити та поглибити знання студентів про педагогіку як 

науку про навчання, освіту, виховання й розвиток підростаючих поколінь, 

визначити об’єкт, предмет і основні завдання педагогіки.    

Питання для обговорення: 

1. Педагогіка як наука про навчання, освіту, виховання й розвиток 

особистості. 

2. Предмет та об’єкт педагогіки. 

3. Характеристика основних категорій педагогіки. 

Л і т е р а т у р а 

Основна:  1-3, 6-9.  

Додаткова:  1; 9, 12, 22. 24, 32, 34, 35, 42. 

Завдання на самостійну роботу студентів: 

             Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1)  Визначити цілі і завдання педагогіки.   

2) Навести приклади редакції формулювання предмета педагогіки. 

3) Визначити основні категорії педагогіки. 

4) Вирішити педагогічні задачі (робота підгрупами (3 підгрупи)) 

(додаток №1). 
 

 

 

 

 

 

 



Семінарське заняття 2.  

                      Тема 1.2. Основні етапи розвитку педагогіки 

Мета: Поширити та поглибити знання студентів про основні освітні 

парадигми, визначити закономірності та протиріччя педагогічного 
процесу.     

Питання для обговорення: 

1. Сучасна педагогіка у пошуках нової моделі освіти. 

2. Основні етапи і завдання сучасної педагогіки. 

3. Характеристика основних освітніх парадигм : авторитарної, 

технологічної, гуманістичної. 

4. Закономірності та протиріччя педагогічного процесу. 

                                            Л і т е р а т у р а 

Основна:  1-9. 

Додаткова:  4, 16, 24, 30, 40, 51, 54. 

Завдання на самостійну роботу студентів: 

             Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1) Визначити етапи розвитку педагогіки і освіти..   

2) Навести приклади основних освітніх парадигм. 

           3) Визначити основні закономірності та протиріччя педагогічного 

процесу. 

           4) Вивчення проміжних матеріалів (додаток №2). 

            5) Індивідуально: на основі виконаних теоретичних завдань підготуйте 

та напишіть викладачу своє бачення перспективного напряму розвитку 

освіти в Україні. Обсяг – 1 сторінка. 

 

Семінарське заняття 3.  

                      Тема 1.3. Історія педагогіки: від виховання у первісному 

суспільстві до сучасності  

Мета: Поширити та поглибити знання студентів з історичних 

закономірностей розвитку теоріі та практики виховання й навчання.   

Питання для обговорення: 

1. Виховання і навчання в умовах первісного суспільства та 

рабовласницького устрою. 

2. Розвиток педагогічної теорії та практики в період феодалізму. 

3. Педагогічна система Я.А.Каменського. 

4. Особливості розвитку педагогіки в Україні. 

Завдання на самостійну роботу студентів: 

             Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1) Визначити підходи світової науки до виникнення виховання як 

суспільного явища.  

2) Охарактеризувати виховання у первісному суспільств 



3)  Визначити педагогічну систему Я.А.Коменського. 

 4) Розкрити особливості педагогічної науки України на сучасному 

етапі духовного і національного відродження. 

5)  Рішення тестових завдань з історії педагогіки (додаток №3). 

Л і т е р а т у р а 

Основна:  2, 3, 7-9. 

Додаткова:  1, 2, 20, 25, 41. 

 

Семінарське заняття 4. 

Тема 2.1. Педагогічна характеристика процесу навчання 

Мета: Поширити та поглибити знання студентів з психолого-

педагогічних закономірностей  опанування знаннями, навичками та 

уміннями, визначити особливості реалізації дидактичних принципів у 

конкретних предметних методиках.  

Питання для обговорення: 

1. Поняття про дидактику. Модель процесу навчання. Основні функції 

навчання. 

2. Закономірності опанування знаннями, навичками та вміннями. 

3. Особливості реалізації дидактичних принципів . 

 Завдання на самостійну роботу студентів: 

                 Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1) Визначити педагогічну характеристику процесу навчання.  

2) Охарактеризувати психолого-педагогічні закономірності 

опанування знаннями, навичками та уміннями 

3) Визначити основні принципи навчання. 

           4) Навести приклади реалізації дидактичних принципів у конкретних 

предметних методиках. 

              5) Кожному студенту підготувати виступ до 10 хв., у якому 

реалізувати всі принципи навчання. 

Л і т е р а т у р а 

Основна:  1-3, 5-9. 

Додаткова:  3, 7- 8,  15, 21, 24, 26. 

 

Семінарське заняття 5. 

Тема 2.2. Методична система навчання в школі 

Мета: Поширити та поглибити знання студентів з психолого-

педагогічних закономірностей  опанування знаннями, навичками та 

уміннями, визначити особливості реалізації дидактичних принципів у 

конкретних предметних методиках.  

Питання для обговорення: 
1. Поняття про методи навчання та їх систему. 
2. Класифікація методів навчання в педагогіці. 

   3.  Педагогічні умови ефективності методів навчання. 



Завдання на самостійну роботу студентів: 

                 Надати відповіді на питання для самоперевірки:  

1) Визначити сутність і зміст методичної системи навчання. 

2) Надати класифікацію методів навчання. 

3) Розкрити творчий підхід до використання методів навчальної 

роботи.  

4) Розкрити розвиток творчого мислення та пізнавальних інтересів 

людини. 

             5) Підготувати план проведення семінарського заняття зі студентами. 

            6) Бути готовим самостійно провести семінарське заняття з усіх 

питань та виконати додаткові завдання (додаток №4). 

             7) Після проведення семінарського заняття здати конспект для 

перевірки викладачем. 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна:  2, 3, 5, 6-8. 

Додаткова:  3, 7, 8, 13, 26, 50, 51.  

 

4. Практичні заняття. 

Основна ціль практичних занять є розвиток у студентів практичних 

навичок та вмінь викладання предмета та проведення навчально-виховних 

заходів.  

Практичне заняття 1.  

Тема 3.1. Загальні принципи дидактики 

Мета: Надати практичних навичок в реалізації дидактичних принципів у 

методиках викладання навчальних дисциплін студентами. 

План роботи 

1. Аналіз реалізації дидактичних принципів у методиках викладання 

навчальних дисциплін студентами. 

2. Дидактична гра «Встановлення відповідності між принципами навчання 

та правилами їх реалізації» 

                                                    Хід гри 

Студентам пропонується виконати роботу, працюючи мікрогрупами. 

Робота проходить у вигляді гри-змагання. Кожна мікрогрупа обирає 

один принцип навчання і відповідні правила його реалізації (додаток 

№5).Час виконання завдання – 5 хвилин. Потім кожна група доповідає 

про свої правила (перед цим викладач перевіряє кількість помилок).  

Здійснюється аналіз щодо реального використання певного принципу 

під час навчання  

 

 



Л і т е р а т у р а 

Основна:  1-3, 5-9. 

Додаткова:  3, 7- 8,  15, 21, 24, 26. 

Практичне заняття 2.  

Тема 3.2. Педагогічна характеристика виховання 

Мета: Надати практичних навичок визначення та диференціації методів 

педагогічного впливу на особистість у конкретних педагогічних ситуаціях. 

Питання для опрацювання: 

1. Суть процесу виховання, його структура та функції. 

2. Зміст та основні напрями виховання учнів. 

3. Характеристика принципів та методів виховання. 

План роботи 

1. Розглянути  питання практичного заняття. 

      2. Тренінгові вправи спрямовані на формування навичок визначення та 

диференціації методів педагогічного впливу (додаток №6). 

      3. Визначення системи раціональних методів педагогічного впливу на 

особистість у конкретних педагогічних ситуаціях. 

Л і т е р а т у р а 

Основна:  1-4, 6-8. 

Додаткова:  5, 10-11, 18, 24, 27, 32, 40, 46. 

Практичне заняття 3.  

Тема 3.3. Педагогічна культура та її складові  

Мета: Надати практичних навичок педагогічного спілкування у конкретних 

педагогічних ситуаціях. 

План роботи 

1. Дискусія «Шляхи формування педагогічної культури». Тренінгові вправи  

спрямовані, на формування навичок педагогічного спілкування(додаток 

№7). 

2. Підготовка та проведення  гри «Освітньо-вікові групи і навчання» 

 

Л і т е р а т у р а 

Основна:  1-3, 6-8. 

Додаткова:  10, 19, 31, 33-35, 38-39, 48, 52.  

 

  

 

 

 



5. Самостійна робота 

 

До основних форм самостійної роботи студентів аспірантів з вивчення 

курсу «Педагогіка» слід віднести: опрацювання лекційного матеріалу та 

додаткове самостійне вивчення теоретичного матеріалу за підручниками та 

навчальними посібниками; підготовка до семінарських занять і виконання 

позааудиторних завдань. 

 

                                                        Тема 3.4.  Сімейне виховання . 
. Стосунки батьків і дітей як психолого-педагогічна проблема. Типові 

варіанти відносин у сім’ї. причини сімейних конфліктів та їх профілактика. 

Раціональні умови відносин батьків і дітей: свідома діяльність з організації 

сім’ї, педагогічний такт, спільні захоплення.  

Л і т е р а т у р а 
            Основна: 1-3; 6; 7. 

Додаткова: 5; 6; 13; 23; 44; 45; 49; 55. 

 

V. Індивідуальні завдання  
          

НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ 

 

VІ . Контрольні роботи 

 
НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬСЯ 

 

VІІ . Запитання до самоконтролю 

1. Педагогіка як наука. 

2. Основні категорії педагогіки: розвиток, виховання, навчання, освіта. 

3. Предмет педагогіки. 

4. Система педагогічних наук. 

5. Зв'язок педагогіки з іншими науками. 

6. Цілі навчання і виховання. 

7. Методологічні принципи навчання і виховання. 

8. Методи педагогічного дослідження. 

9. Основні етапи розвитку педагогіки та освіти. 

10. Сучасна педагогіка у пошуках нової моделі освіти.  

11. Підходи світової науки до виникнення виховання як суспільного 

явища. 

12.  Виховання у первісному суспільстві.  

13. Зародження теорії педагогіки у Давній Греції.  

14. Педагогіка епохи Середньовіччя.  

15. Педагогічна система Я.А.Коменського. Педагогічні погляди 

французьких філософів.  

16. Розвиток педагогіки в Україні (16-18 ст.), діяльність Г.С.Сковороди. 



17. Освіта  України на сучасному етапі. 

18. Закономірності педагогічного процесу. 

19. Протиріччя педагогічного процесу та можливості їх вирішення. 

20. Дидактика - теорія і практика навчання. 

21. Основні принципи дидактики. 

22. Сучасні дидактичні концепції в освіті. 

23. Розвиваюче навчання по системі В.В. Давидова - Д.В. Ельконіна. 

24. Психолого-педагогічні закономірності оволодіння знаннями, 

навичками, вміннями. 

25. Реалізація дидактичних принципів в навчанні.  

26. Педагогічна характеристика виховання.  

27. Функції виховання. 

28. Принципи виховання та їх характеристика.  

29. Зміст виховання. 

30. У мови та шляхи забезпечення єдності складових частин виховного процесу.  

31. Виховна система. 

32. Особливості національного виховання.  

33. Різноманітність методів навчально-виховного процесу.  

34. Методи навчання: репродуктивні та продуктивні.  

35. Характеристика теоретичних методів навчання. 

36. Практичні методи навчання.  

37. Переваги проблемного навчання. 

38. Педагогічні вимоги до застосування методів переконання.  

39. Вправи та їх різновиди  

40. Привчання. 

41. Методи стимулювання: змагання, заохочення, покарання. 

42. Специфіка педагогічної діяльності. 

43. Вимоги до діяльності педагога. 

44. Поняття педагогічної культури та її складові. 

45. Педагогічна майстерність педагога. 

46. Педагогічний такт та педагогічна техніка. 

47. Майстерність педагогічного спілкування 

48. Шляхи формування педагогічної культури. 

49. Самовиховання як спонукальна сила розвитку особистості. 

50. Напрями і засоби самовиховання. 

51. Самооцінка і самоконтроль як фактори самовиховання. 

52. Керівництво самовихованням особистості. 

53. Стосунки батьків і дітей як педагогічна проблема. 

54. Типові варіанти відносин у сім'ї. 

55. Раціональні умови відносин батьків і дітей. 

56. Педагогічний такт у сімейних відносинах. 

57. Класифікація конфліктів у сім'ї. 

58. Причини сімейних конфліктів та їх профілактика. 
 

 



VІІІ . Рейтингова система оцінювання результатів навчання 

 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1. результати роботи студентів на лекціях; 

2.  результати роботи студентів на семінарських та практичних 

заняттях; 

3. якість ведення термінологічного словника.  
 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Робота студентів на лекційних заняттях 

Ваговий бал – 2.  Максимальна кількість балів за роботу на лекційних 

заняттях дорівнює 

2 бали × 9 = 18 балів. 

Оцінювання роботи кожного студента здійснюється на кожному лекційному 

занятті за двома показниками – присутністю і активністю: 

а) присутність       1 бал × 9 = 9 балів. 
Критерії оцінювання:  

1 – присутність на лекційному занятті;  

0 – відсутність на лекційному занятті.  

б) активність         2 бали × 9 = 18 балів. 
Критерії оцінювання:  

2 – висока активність, яка свідчить про спрямованість на ґрунтовне засвоєння 

матеріалу; 

1 – достатня активність, яка свідчить про спрямованість на засвоєння 

матеріалу; 

0 – низька активність, яка свідчить про ухиляння від засвоєння матеріалу. 

2.Робота студентів на семінарських та практичних заняттях 

Ваговий бал – 6.  Максимальна кількість балів на всіх семінарських та 

практичних заняттях дорівнює 

6 балів × 8 = 48 балів. 

Оцінювання роботи кожного студента здійснюється на кожному 

семінарському та практичному занятті за трьома показниками – 

підготовленістю, активністю та присутністю: 

а) підготовленість       3 бали  × 8 = 24 бали. 

Критерії оцінювання:  

3 бали – правильна повна відповідь, творче розкриття запитання, вільне 

володіння матеріалом, яке свідчить про ґрунтовну обізнаність з теми та 

спрямованість на практичне опрацювання матеріалу; 

1-2 бали – відповідь неточна або неповна, що свідчить про фрагментарну 

обізнаність з теми; 

0 балів – відповідь неправильна, або відсутня.  

б) активність               2 бали  × 8 = 16 балів. 
Критерії оцінювання:  

2 – висока активність, що свідчить про ґрунтовну обізнаність з матеріалу та 

спрямованість на його практичне опрацювання; 



1 – достатня активність, що свідчить про обізнаність з матеріалу та 

спрямованість на його опрацювання; 

0 – низька активність, що свідчить про неволодіння матеріалом та ухилення 

від участі у семінарському та практичному занятті.  

в) присутність             1 бал × 8 = 8 балів. 
Критерії оцінювання:  

1 – присутність на семінарському та практичному занятті;  

0 – відсутність на семінарському та практичному занятті.  

За особливі досягнення в роботі на семінарському та практичному занятті 

двом кращим студентам може бути нараховано заохочувальні бали (+ 1 бал). 

3. Ведення термінологічного словника 

Максимальна кількість балів за ведення словника дорівнює 34 бали. 

Критерії оцінювання:  

30-34 бали – студентом наведено не менше, ніж 90% визначень 

запропонованих викладачем педагогічних термінів; 

20-29 балів – студентом наведено не менше, ніж 75% визначень 

запропонованих викладачем педагогічних термінів; 

10-19 балів – студентом наведено не менше, ніж 60% визначень 

запропонованих викладачем педагогічних термінів; 

5-9 балів – студентом наведено не менше, ніж 30% визначень 

запропонованих викладачем педагогічних термінів; 

0 балів – студентом наведено не менше, ніж 10% визначень запропонованих 

викладачем педагогічних термінів; 

 
Розрахунок шкали (R) рейтингу 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
 

RС = 2×9 + 6×8 + 34 = 100 балів 

Необхідною умовою допуску до заліку є стартовий рейтинг (rс), що 
складає 40% від RС, або 40 балів. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного 
модуля менше 0,6R зобов'язані виконувати залікову контрольну роботу.  

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів 
( RD > 0,6R ) мають можливості:  

а) отримати залікову оцінку (залік) так званим "автоматом" 
відповідно до набраного рейтингу; 

б) виконати залікову контрольну роботу з метою підвищення 
оцінки. При цьому попередній рейтинг студента з дисципліни 
скасовується і він отримує оцінку RЗ тільки за результатами залікової 
контрольної роботи. 

Залікова контрольна робота складається з трьох теоретичних 
питань за тематичними розділами курсу.   

 
 



ІХ. Методичні рекомендації 

  При складанні робочих програм кредитних модулів дисципліни 

рекомендовано враховувати специфіку напрямів та спеціальностей, за якими 

навчаються студенти. 

Лекції проводяться із  використанням мультимедійних презентацій. 

Проведення семінарських і практичних занять має бути практико-

орієнтованим. На семінарських заняттях необхідно зосередити увагу на 

практичних правилах використання принципів дидактики при проведенні 

різних видів занять, а також на методах стимулювання студентів щодо 

активної навчальної діяльності, управління мотивацією студентів. На 

практичних заняттях акцент має бути зроблено на практиці забезпечення 

культури педагогічного спілкування та методах запобігання і розв’язання 

педагогічних конфліктів   
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 Завдання для 1 підгрупи: 

В навчальних посібниках по різному тлумачиться сутність процесу 

навчання. Одні автори вважають що «навчання визначає спільну діяльність 

учителя і учнів, коли перші передають знання, вміння і навички, керують 

процесом їх засвоєння (викладання), а другі засвоюють ці знання, вміння та 

навички (учіння). Викладання і учіння – дві взаємопов’язані і  

взаємообумовлені сторони навчання. 

Інші вважають, що навчання являє собою сукупність послідовних дій 

вчителя і керованих ним учнів, спрямованих на свідоме і міцне засвоєння 

системи знань, умінь та навичок, внаслідок чого відбувається розвиток 

пізнавальних сил, оволодіння елементами культури розумової та фізичної 

праці, формування основ світогляду та поведінки учнів. 

Треті стверджують, що навчання – це активна пізнавальна діяльність, 

в якій учні під керівництвом учителя оволодівають знаннями, уміннями, 

навичками, розвивають свої пізнавальні сили і можливості, формують 

світогляд. 

Порівняйте ці визначення. Яке з них найбільш повно відображає 

суттєві ознаки процесу навчання? Обґрунтуйте свою думку? 

 

Завдання для 2 підгрупи: 

У психолого-педагогічній літературі існують різні погляди на 

визначення процесу розвитку: 

1) розвиток – це природні задатки людини, які у процесі життя 

людини виявляються і визначають можливості і якості її особистості; 

2) розвиток – це якісні зміни властивостей і психічних процесів 

людини, що ведуть з одного боку до вдосконалення процесу відображення 

нею навколишньої дійсності, а з другого – до ускладнення і активізації її 

діяльності; 

3) розвиток – це процес прогресивних послідовних змін, що 

характеризуються переходом від нижчих до вищих форм та рівнів всієї 

життєдіяльності людини. 

Порівняйте ці твердження. Яке з вище наведених визначень Ви 

вважаєте найбільш науково обґрунтованим? Доведіть свою точку зору. 

 

Завдання для 3 підгрупи: 

Один з авторів, піднімаючи питання про виховання естетичних смаків 

молоді, скаржиться на те, що добра половина молоді, що має музичну освіту, 

не любить класичну музику. Музична освіта, на його думку, не завжди 

прищеплює любов до музики. Музичною грамотою можна оволодіти, але в 

той же час можна залишитися емоційно “глухим”. Причину такого 



положення він вбачає в тому, що на практиці відбулося змішування двох 

понять: освіта і виховання. 

Як Ви вважаєте, чи правий автор, розрізняючи поняття освіти і 

виховання? У чому специфіка кожного з них? 

 

Тестові завдання: 

1. Педагогіка – це: 

a) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, 

складовими частинами якої є освіта та навчання; 

b) наука про виховання людини; 

c) цілеспрямований та організований процес формування 

особистості. 

2. Основні педагогічні категорії: 

a) загальна педагогіка, історія педагогіки, методики вивчення 

окремих дисциплін; 

b) народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка; 

c) навчання, виховання, освіта, розвиток. 

3.Що визначило розвиток педагогіки як науки? 
a) біологічний закон збереження роду; 

b)  турбота батьків про щастя дітей; 

c) об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя 

і праці. 

4. Предметом педагогіки є: 
a) підготовка підростаючого покоління до життя; 

b) розробка правил, рекомендацій щодо реалізації виховання; 

c) процес цілеспрямованого розвитку і формування людської 

особистості в умовах її навчання, виховання й освіти; 

d) об’єктивні закони конкретно-історичного процесу виховання, 

органічно пов'язані із законами розвитку суспільних відносин, а 

також реальна суспільна виховна практика формування 

підростаючих поколінь, особливості й умови організації 

педагогічного процесу. 

5.Завдання педагогіки: 

a) передати людині знання, вміння, навички; 

b) вивчення проблем виховання та навчання людей; 

c) визначення мети та завдань виховання; 

d) дослідження методів і форм організації навчально-виховного 

процесу; вироблення нових педагогічних технологій виховання, 

дослідження закономірностей процесу виховання, його структури 

й механізмів, розробка теорії й методики організації навчально-

виховного процесу, його змісту, принципів, організаційних форм, 

методів та прийомів. 

6.Назвати розділи загальної педагогіки: 
a) дошкільна педагогіка та педагогіка загальноосвітньої школи; 



b) дошкільна педагогіка, педагогіка загальноосвітньої школи та 

педагогіка вищої школи; 

c) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, 

школознавство. 

7. Навчання – це: 
a) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої 

засвоюються знання, формуються вміння та навички; 

b) передача учням знань, умінь і навичок; 

c) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого. 

8. Виховання – це: 
a) спеціально організований педагогічний процес, у ході якого 

здійснюється цілеспрямований вплив на особистість із метою 

формування певних якостей; 

b) передача знань про норми та правила поведінки людей; 

c) передача підростаючому поколінню культурно-історичного 

досвіду народу. 

9. Розвиток – це: 

a) процес; 

b)  формування особистості;  

c)  вплив;  

d) кількісні та якісні зміни; 

e)  засвоєння знань, умінь і навичок. 

10. Освіта – це : 

a) формування особистості; 

b)  процес; 

c)  взаємовплив;  

d) засвоєння знань, умінь і навичок;  

e) кількісні та якісні зміни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

Характеристика сучасних освітніх парадигм у контексті культурно-
історичного досвіду та народної мудрості (етнопедагогіки) 

 

Ознайомтесь з характеристиками основних освітніх парадигм. 

Наведіть якомога більше пов'язаних з навчанням та вихованням 

прикладів народної мудрості, крилатих фраз, афоризмів, думок відомих 

людей, зіставте їх із сучасними освітніми парадигмами, знайдіть 

відповідності. Зробіть висновок про домінуючу парадигму в сучасній освіті 

України, доведіть вашу думку щодо найкращої парадигми. 

Парадигма – з грецьк. paradigma – зразок, еталон – пануюча теорія, що 

покладена в основу вирішення теоретичних і практичних проблем. Сьогодні 

в розвитку світової освіти переважають три основні парадигми: авторитарна, 

технологічна і гуманістична. 

Виконати завдання: 
Завдання 1 
Оберіть з представлених ознак, такі, що характеризують: 

A. авторитарну парадигму; 

B. технологічну парадигму; 

C. гуманістичну парадигму. 

Ознаки освітньої парадигми: 

 домінуюча роль викладача з його беззаперечним авторитетом; 

 основною цінністю виступає особистість людини з її здібностями 

та інтересами;  

 у спілкуванні зі студентами переважає монолог;  

 основне завдання освіти полягає у формування вільної 

особистості, що здатна самостійно мислити і приймати рішення, 

визначати свій життєвий шлях, вдосконалювати себе і своє 

оточення; 

 основними методами навчання є репродуктивні, пояснювально-

ілюстративні;  

 вузькопрагматична спрямованість освіти з приматом техніки і 

технологій; 

 навчання має бути природним процесом розвитку особистості, 

цікавим і захоплюючим; 

  у спілкуванні викладача і студентів переважає монолог; 

 домінуючими цілями освіти інтереси виробництва, економіки та 

бізнесу, розвитку техніки і засобів цивілізації;  

 переважають партнерські відносини, атмосфера комфорту, довіри і 

 психологічної безпеки; 



  педагог виступає тренером, наставником, в спілкуванні якого з 

учнями переважають показ та демонстрація;  

 методи й форми навчання відповідають індивідуально-

психологічним особливостям студентів; 

  переважають практичні, пошукові, дослідницькі методи та форми 

навчання, що забезпечують набуття та формування технологічних 

вмінь і навичок. 

 навчання здійснюється в класичних навчальних закладах 

(аудиторії, класи); 

 навчання здійснюється переважно в майстернях, на виробництві. 

Обґрунтуйте свій вибір. 

Завдання 2. 

В рамках освітньої парадигми підготувати міні-виступ та 

проаналізувати переваги та недоліки навчання в рамках обраної парадигми 

(робота групами). 

 



 

 

Додаток 3 

 

Тестові завдання: 

1. В який історичний період виникає виховання як соціальне явище? 

а) на етапі патріархату; б) у дородовий період; в) на етапі раннього 

матріархату. 

2. Визначальним законом людського співжиття й керівництвом до 

реалізації виховання у родовій общині був: 

а) закон золотого правила моралі; б) закон табу; в) біологічний закон. 

3. Основними шляхами виховання підростаючої зміни у первісно-

родовому суспільстві були: 

а) показ, спостереження, змагання; б) навіювання, спостереження, приклад 

однолітків; в) показ, спостереження, посильна участь у праці. 

4. У якій зі шкіл давньої цивілізації зміст навчання включав: уміння 

читання, рахування, письма; знання арифметики, геометрії, астрономії, магії, 

астрології, народної медицини? 

а) школи Давнього Китаю; б) школи жерців Давнього Єгипту; в) школи 

Ассирії. 

5. Мову, яка передбачає коротку, чітку і точну відповідь, називають:  

а) афінською; б) спартанською; в) лаконічною. 

6. Життя жінки в Афінах було замкнуте і зосереджене в жіночій 

половині будинку, яка називалась: 

а) палестрою; б) гінекеєю; в) кухнею. 

7. Військова група в Давній Греції, в яку вступали юнаки 18-20 років і 

несли службу у військових гарнізонах, називалися: 

а) ефебією; б) палестрою; в) батальйоном; г) криптією. 

8. Діти з 15-18 років у Давній Греції навчалися у школах: 

а) граматистів; б) ораторів; в) кіфаристів; г) гімнасіях. 

9. Кого хотіли виховати зі спартанської жінки: 

а) домашню господарку; б) жінку-амазонку; в) високоосвічену особистість. 

10. Граматичні школи і школи ораторів у Стародавньому Римі 

називали: 

а) державними; б) елементарними; в) граматичними. 

11. Який аспект умінь був не обов’язковим у лицарському вихованні в епоху 

Середньовіччя: 

а) грати у шахи; б) володіти зброєю; в) полювати; г) уміння складати вірші і 

співати; д) читати і писати. 

12. У якій середньовічній школі зміст оволодіння загальною освітою 

був найповнішим: 

а) приходській; б) гільдійській; в) цеховій; г) соборній; д) монастирській. 

13. Середньовічний учень з роду феодалів офіційно мав ймення: 

а) студент; б) паж; в) джура; г) козачок. 



 

 

14. Основою пізнання і навчання Коменського є:  

а) розум; б) чуттєвий досвід; в) паця; г) практична діяльність.  

15. Форма навчання Коменського, яка є неперевершеною до 

сьогодення: 

а) праця; б) урок; в) екскурсія; г) гра. 

16. Поняття «золоте правило дидактики» Коменського – це принцип: 

а) систематичності; б) послідовності; в) наочності; г) доступності. 

17. Усі людські істоти (за Коменським) найкраще піддаються 

вправлянню: 

а) юності; б) отроцтві; в) зрілості; г) ніжному віці. 

18. Школа без дисципліни за Коменським однаково, що: 

а) робота без радощів; б) млин без води; в) корабель без паруса; г) дитина 

без матері. 

19. Коменський порівняв учителя з: 

а) місяцем; б) водою; в) вогнем; г) сонцем. 

20. Основним засобом виховання Ж.-Ж.Руссо є: 

а) навчання; б) праця; в) природа; г) вправи. 

21. Взаємодією між віковою періодизацією і системою шкільництва 

вперше обґрунтував: 

а) М.Ф.Квінтіліан; б) Ж.-Ж.Руссо; в) Д.Дідро; г) Я.Коменський. 

22. Братська школа, яка була першою створена в Україні: 

а) Острозька; б) Київська; в) Львівська. 

23. В яких школах України вперше впроваджена класно-урочна 

система навчання: 

а) полкових; б) січових; в) братських. 

24. В яких школах називали най здібнішого учня аудитором? 

а) у Києво-Могилянській колегії; б) у школі лірників та кобзарів; в) у 

полкових. 

25. Першим ректором Острозької школи був: 

а) К.Острозький; б) Г.Смотрицький; в) І.Федоров. 

26. Петро Могила у Києво-Могилянській академії обіймав посаду: 

а) ректора; б) префекта; в) проректора. 

27. Києво-Могилянська академія мала таку систему організації: 

а) поділялася на факультети; б) мала поділ на молодших і старших 

студентів; в) мала вісім класів. 

28. Середніх класів у Києво-Могилянській академії налічувалось: 

а) клас поетики, клас граматики; б) клас поетики, клас риторики; в) клас 

поетики, клас риторики, клас філософії. 

29. Виборними у Києво-Могилянській академії були: 

а) ректор, префект, учителі; б) ректор; в) ректор, суперінтендант, учителі. 

30.  В якому з колегіумів України Сковорода читав курс «Основи 

християнської моралі»? 

а) Переяславському; б) Чернігівському; в) Харківському. 



 

31. Якою найпоширенішою формою  користувався Г.Сковорода у 

викладі власних педагогічних поглядів: 

а) оповіданням; б) притчею; в) казкою. 

32. Який з виховних принципів є центральним (стрижневим) у 

Г.Сковороди? 

а) науковості; б) системності; в) народності. 

33. В яких творах Г.Сковорода поставив завдання виховання 

особистості: 

а) «Благородний Єродій»; б) «Сад божественних пісень»; в) «Убогий 

жайворонок». 

34. Який вид викладацької діяльності був найпоширенішим у 

Г.Сковороди? 

а) індивідуальна робота з учнями; б) уроки серед природи; в) просвітницькі 

уроки серед простого люду. 
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Додаток 4 

 

Додаткові завдання: 

 

 

 

1. Проаналізуйте різні підходи до класифікації методів навчання. Який з них, 

на ваш погляд, є найбільш оптимальним? Визначте позитивні та негативні 

риси кожної групи методів класифікації, яка розроблена на основі 

діяльнісного підходу. 

2. Порівняти поняття “продуктивні” та “репродуктивні” методи навчання. Які 

відомі методи ви можете віднести до продуктивних та репродуктивних? 

3.Творче завдання: які методи навчання, на Вашу думку, будуть 

розповсюджені у майбутньому? Запропонуйте власні методи! 

 

Завдання для самоконтролю:  

Закінчити речення  

1) Учитель перевіряє і оцінює навчальну успішність учнів, керуючись такими 

вимогами... 

2) Основними етапами проблемного навчання є... 

3) Репродуктивні методи навчання передбачають ...характер мислення. 

4) Продуктивні методи навчання ґрунтуються на... 

5) Критеріями відбору засобів навчання є... 

6) При виборі й поєднанні методів навчання треба керуватися критеріями… 

7) Умови вибору методів навчання полягають у... 

8) За місцем у навчальному процесі розрізняють такі види контролю:… 

 



 

Додаток 5 

 

 

Встановлення відповідності між принципами навчання  
та правилами їх реалізації 

 
Оберіть з наведеного нижче переліку 70 правил ті 10 правил, що 

найбільше сприяють реалізації принципів навчання. Зробіть висновки про те, 

наскільки ці правила реалізуються на практиці. 

 

                   Принципи навчання та їх характеристика: 

1. Принцип свідомості й активності- дійсну сутність людини складають 

глибоко і самостійно осмислені знання, що набуваються шляхом 

інтенсивного напруження власної розумової діяльності. 

2. Принцип наочності – навчання здійснюється успішніше, коли 

ґрунтується на безпосередньому спостереженні та вивченні цих предметів, 

явищ і подій, оскільки у більшості людей органи зору мають найбільшу 

чуттєвість до сприйняття інформації. 

3. Принцип систематичності і послідовності – людина тільки тоді 

володіє дійсним знанням, коли в її мозку відображується чітка картина 

зовнішнього світу, що являє собою систему взаємопов'язаних понять. 

4. Принцип міцності – оволодіння змістом навчання досягається не 

тільки при його всебічному осмисленні, але й тривалим зберіганням у пам'яті 

найважливіших його компонентів. 

5. Принцип науковості – учням потрібно надавати для засвоєння тільки 

дійсні, перевірені наукою і практикою знання. 

6. Принцип досяжності – досяжним для людини є лише те, що 

відповідає її обсягу знань, вмінь, способів мислення. 

7. Принцип зв'язку теорії з практикою. Практика – критерій істини, 

джерело пізнавальної діяльності і галузь застосування результатів навчання, 

тому ефективність і якість навчання перевіряється, підтверджується і 

спрямовується практикою. 
 

Правила реалізації принципів навчання: 

1. У зв'язку з пануванням у сьогоднішньому світі вербальної інформації, 

прагніть до розвитку в учнів абстрактного мислення, знайомте їх із 

сучасними науковими поглядами і теоріями. 

2. У кінці уроку, теми обов'язково узагальніть свої думки, сформулюйте 

підсумки, висновки, періодично проводьте узагальнювальні заняття. 

3. У методах викладання відображайте методи наукового пізнання, 

розвивайте мислення учнів, застосовуйте творчу, пошукову роботу в 

навчанні. 



4. У навчанні потрібно рухатись від легкого до важкого, від відомого до 

невідомого, від простого до складного. 

5. Використовуйте в навчанні схеми і плани. Розподіляйте зміст 

навчального матеріалу на логічно завершені частини, послідовно їх 

реалізуйте, привчайте до цього учнів. 

6. Враховуйте в навчанні той факт, що запам'ятовування ряду предметів, 

поданих у зображенні (на малюнках і моделях) відбувається краще, легше і 

скоріше, ніж того ж ряду, але поданого у словесній формі, усній чи 

письмовій. 

7. Використовуйте наочність не тільки як ілюстрацію, але і як самостійне 

джерело знань. 

8. Використовуйте силу взаємонавчання учнів. Те, що говорить товариш, 

частіше краще і легше сприймається, ніж те, що говорить вчитель. 

9. Використовуйте сучасні засоби (навчальне телебачення, відео-, 

аудіотехніку, проектори, кодоскопи та інше) лише тоді, коли досконально 

ними володієте. 

10. Виховуйте в учнях дидактичний підхід до предметів і явищ, що 

вивчаються, пояснюйте неоднозначність тлумачення багатьох наукових 

понять, багатоваріантність вирішення задач, різноманітність підходів і думок 

до вивчення тих чи інших об'єктів. 

11. Враховуйте індивідуальні можливості учнів і диференціюйте 

завдання для різних категорій учнів. 

12. Все, що можливо, слід подавати для сприйняття через почуття, а 

саме: те, що можна побачити – для сприйняття зором, те, що можна почути – 

слухом, пахощі – нюхом, те, що можна скуштувати – смаком, до чого можна 

доторкнутись – шляхом дотику. 

13. Учитель повинен бути ознайомлений з сучасними досягненнями 

педагогіки, психології, методики, а також тієї сфери людського досвіду, яку 

він викладає. 

14. Доводьте практичну необхідність знань, що надаються. Знаходьте і 

демонструйте учням різноманітні сфери застосування змісту навчання. 

Постійно пов'язуйте знання з життям. 

15. Допомагайте учням оволодіти найпродуктивнішими методами 

навчально-пізнавальної діяльності, вчіть їх навчатися. 

16. Домагайтесь від учнів структурованих усних і письмових відповідей. 

17. Домагайтесь всебічного аналізу проблем, вирішення задач різними 

способами, частіше практикуйте творчі завдання. 

18. Домагайтесь розуміння учнями кожного слова, речення, не 

використовуйте понять, на розкриття змісту яких ви не розраховували. 

19. Домагайтесь ясного розуміння учнями цілей і задач подальшої 

роботи. Навчайте так, щоб учень розумів, що, навіщо і як треба робити, і 

ніколи механічно не виконував навчальних дій, попередньо глибоко не 

усвідомивши їх. 



20. Прагніть до ясності свого викладу і мови: чітко і однозначно 

формулюйте поняття, уникайте монотонності, навчайте образно, 

використовуючи яскраві факти, приклади з життя і літератури. 

21. Досяжність не означає легкості навчання, вчитель не повинен 

максимально полегшувати навчання, надавши всі необхідні знання. Завдання 

вчителя – направити учнів на самостійну роботу, пояснивши лише 

незрозумілі та складні моменти. 

22.Дотримуйтеся фізичних норм розумової активності учнів, плануйте її 

спади і підйоми. 

23.Економно ставтеся до пам'яті учнів – не вимагайте від них 

запам'ятовування малоцінної інформації, не допускайте перевантаження 

пам'яті. 

24.Забезпечуйте послідовність між попереднім і подальшим навчанням: 

повторюйте і вдосконалюйте попереднє, показуйте учням перспективи 

їхнього майбутнього. 

25.Заохочуйте наукову роботу учнів, знайомте їх з технікою 

експериментальної і дослідної роботи, алгоритмами вирішення 

винахідницьких завдань, опрацюванням першоджерел, довідкових і архівних 

матеріалів. 

26.Заохочуйте спроби учнів щось змінити, вдосконалити, вигадати, 

спробуйте впроваджувати найцінніші ідеї учнів. 

27. Застерігайте учнів від переоцінювання практики і недооцінювання 

теорії. Постійно підкреслюйте їх взаємозв'язок. 

28.Контролюйте чинники, що відволікають учнів від об'єкта навчання, 

як внутрішні (розпорошеність думки, заняття сторонніми справами), так і 

зовнішні (запізнення, порушення дисципліни). 

29.Навчайте учнів думати і діяти самостійно. Не допускайте постійного 

підказування, переказування і копіювання. Слід якомога частіше 

використовувати запитання «Чому?», щоб навчити учнів віднаходити 

причинно-наслідкові зв'язки. 

30.Навчання потребує певного напруження. Коли воно відсутнє, учні 

відвикають працювати на повну силу. Тому встановіть оптимальний режим 

навчання, щоб не затримувати сильних і розвивати швидкість дії у середніх і 

слабких. 

31.Намагайтеся залучати учнів до виготовлення наочних засобів. Від 

цього навчальні можливості наочності збільшуються. 

32.Намагайтеся, щоб зміст і способи навчання дещо випереджали 

можливості учнів, щоб навчання було важким, але досяжним. 

33.Не допускайте хибного тлумачення наукових термінів. 

Використовуйте незначну їх кількість в однозначному тлумаченні, 

пояснюючи учням їх сутність. 

34.Не забувайте, що поняття й абстракції краще усвідомлюються, коли 

підкріплюються конкретними фактами, прикладами і уявленнями. 

35.Не переходьте до вивчення нового, попередньо не сформувавши 

зацікавленості і позитивного ставлення до нього. 



36.Не повинно бути жодного заняття, жодного завдання, яке б не мало 

практичного значення. 

37.Не порушуйте систему ані в змісті, ані в засобах навчання Терміново 

ліквідуйте порушення або змінюйте саму систему. 

38.Не пропускайте нагоди ознайомити учнів з біографіями видатних 

учених, їх внеском у розвиток науки. 

39.Не слід вимагати від учнів запам'ятовування матеріалу, що має 

допоміжний характер. Краще привчити їх використовувати різні довідники, 

словники, енциклопедії і т. п. 

40.Ніколи не обмежуйтесь лише наочністю. Тільки в сукупності зі 

словом наочність являє собою джерело чітких і правильних уявлень про 

предмети і явища, що вивчаються. 

41.Нічому не слід навчати, спираючись лише на авторитет, всьому треба 

вчити за допомогою доказів, що ґрунтуються на почутті і розумі. 

42.Оскільки емоційна й образна пам'ять часто глибші за словесну, 

підкріплюйте абстрактну інформацію образними порівняннями і стимулюйте 

позитивні емоції учнів під час навчання. 

43.Пам'ятайте, що в ході практичної діяльності засвоюється 80–85 % 

знань. Тому надавайте можливість учням відрізу ж перевірити набуті знання 

на практиці. 

44.Пам'ятайте, що забування того, що вивчалося, є найбільшим одразу ж 

після вивчення, тому кількість повторювань інформації має бути зворотно 

пропорційною часу, що минув після її вивчення. 

45.Пам'ятайте, що краще дати менше матеріалу, але досягти 

максимального засвоєння його учнями. 

46.Пам'ятайте, що наочність – сильнодіючий засіб, який потребує 

уважного планування, ретельного дозування. За умов частого використання 

наочності може увести учнів від головного, підмінити ціль яскравим засобом. 

47.Пам'ятайте, що сформована система знань – найважливіший засіб 

запобігання їх забування. Забуті знання швидше відтворюються в системі, 

аніж поза нею. 

48.Запобігайте закріпленню в пам'яті неправильно сприйнятої 

інформації або того, що учень не зрозумів. Пам'ятайте, що надовго 

запам'ятовується і може бути за необхідності пригадана лише добре 

осмислена інформація. 

49.Плануйте навчання не лише на одне заняття, а й на весь період 

навчально-виховного процесу. 

50.Покажіть, що навчальний предмет – зменшена копія науки, 

практичної діяльності. Постійно використовуйте міжпредметні зв'язки. 

51.Постійно розкривайте діалектичний зв'язок науки і практики. 

Показуйте, що наука розвивається під впливом практичних потреб, а 

практика вимагає наукових знань. 

52.При вивченні нового і складного матеріалу спирайтеся на сильних 

учнів, при повторенні, закріпленні – на слабких. 



53.При застосуванні наочних засобів не обмежуйтесь спостереженням 

явних ознак предметів і явищ, а звертайте увагу учнів на основні, суттєві 

властивості. 

54.Вивчайте та добре розумійте рівень підготовленості і розвитку учнів, 

спирайтеся на їхні можливості. 

55.Використовуйте всі види і форми пізнавальної діяльності, поєднуючи 

їх і враховуючи вікові можливості учнів. 

56.За надмірного захоплення створенням загальних уявлень учнів це 

стає перепоною глибокому оволодінню знаннями, розвитку абстрактного 

мислення учнів. 

57.При повторі навчального матеріалу не намагайтеся проводити це за 

тією ж схемою, що і навчання. Надайте можливість учням розглянути 

матеріал з різних боків, під різними кутами зору. 

58.Залучайте учнів до обговорення дискусійних наукових проблем, в 

досяжній формі пояснюючи їх сутність. 

59.Привчайте учнів до послідовної, організованої і дисциплінованої 

навчальної діяльності, формуйте в учнів свідоме і позитивне ставлення до 

праці, необхідності докладання зусиль для набуття практичних вмінь і 

навичок. 

60.Привчайте учнів перевіряти і застосовувати свої знання на практиці. 

Постійно використовуйте навколишній світ і як джерело знань, і як сферу їх 

практичного застосування. 

61.Пропонуйте учням для вирішення завдання, що мають практичне 

значення і належать до сфери їх інтересів. 

62. Розвивайте пам'ять учнів, навчайте їх використовувати різні 

мнемотехнічні прийоми, що полегшують запам'ятовування. 

63.Розкривайте ґенезу наукового знання, пояснюйте хід відкриття і 

пізнання того чи іншого явища. 

64.Розповідайте учням про нові сучасні технології, прогресивні методи 

праці, сучасні виробничі відносини. 

65.Систематично інформуйте учнів про нові досягнення в науці, техніці, 

культурі, застосовуйте нову термінологію, пов'язуйте нові досягнення з 

системою знань, що формується. 

66.Складайте з учнями структурно-логічні схеми навчального матеріалу, 

що полегшують процес засвоєння знань. 

67.Скорочуйте кількість одиниць інформації, що запам'ятовується. Учню 

важко запам'ятати 10 речень, але якщо їх поділити на 3 абзаци, основна 

інформація запам'ятається краще. Взагалі, ретельно структурована 

інформація запам'ятовується краще. 

68.Широко використовуйте аналогію, порівняння, зіставлення, 

протиставлення: надайте поштовх думці учня. 

69.Ширше використовуйте в навчанні практичні ситуації, що вимагають 

від учнів самостійного бачення, виявлення, розуміння і пояснення 

розбіжності між фактами, що спостерігаються, і їхнім науковим поясненням. 



70.Ширше використовуйте форми взаємоперевірки навчального 

матеріалу – це дозволяє позбавитись зайвого емоційного напруження, що 

зазвичай відчуває учень перед контролем викладачем. Це сприяє кращому 

повторенню навчального матеріалу. 

Додаток 6 

 

 

 Навчальна гра-вправа “Виховні задачі ”. 

Тема: “Вивчення учнів і планування виховної роботи ”. 

Мета – виробити уміння ставити педагогічні задачі, добирати методи, 

шляхи й засоби із розв’язання. 

Хід гри: студенти діляться на мікрогрупи по 2-3 чоловіка. Кожна 

група формулює 2-3 задачі на клас і окремих учнів і визначає їх розв’язок у 

самому загальному вигляді: діяльність учнів, прилучення батьків, різні 

форми діяльності. Усередині мікрогрупи студенти однаково виконують 

функції класного керівника. 

Перевірка результатів: групи виступають з обґрунтуванням своїх 

рішень, проходить обговорення роботи, правильності добору методів і 

прийомів виховання. 

 

  Аналіз ситуацій 

Ситуація 1 

Четвертокласник, якого вже двічі виключали зі школи за різні 

провини, прийшов у клас до нової вчительки. Володя свідомо запізнився на 

перший урок, зайшов у клас, не спитавши дозволу, тримаючи руки в 

кишенях. Він чекав звичних докорів, а може, й критику, приготувався до 

самозахисту. І як розгубився хлопчик, коли звичний арсенал засобів, який 

використовувався раніше з “виховною” метою, не був застосований. 

– До нас прийшов новий учень, – сказала Тетяна Трохимівна. – Ми 

раді йому і намагатимемось не осоромитися. Декому в класі доведеться 

підтягнутися і не давати привід для жодних зауважень на свою адресу.  

Потім учителька з привітною посмішкою звернулася до хлопчика: 

– Сідай, Володю, ми звільнимо тобі, як гостю, місце за першою 

партою. 

Хлопець, приголомшений несподівано доброзичливим ставленням до 

нього, без заперечень сів за першу парту, чого він, звичайно, не зробив би в 

інших умовах. 

Чим можна пояснити результативність застосованих засобів 

педагогічного впливу на учня і колектив класу? Від чого залежить вибір 

методів виховання? 

Ситуація 2 

Наталку К. ровесники вважали “ невмійкою ”. “ Їй нічого не можна 

доручити, у неї все валиться з рук ”, – казали третьокласники Вірі Андріївні, 



коли та, організувавши у групі подовженого дня театр казок, вирішила 

запропонувати дівчинці роль. 

– Такого не може бути, – відповіла Віра Андріївна. 

 – А якщо вона буде феєю? 

Треба було бачити, як зраділа Наталка, як старалася на репетиціях. Це 

змінило ставлення однокласників до неї, сприяло її самоутвердженню. 

– Я ще раніше помітила, що дівчинка дуже пластична, граціозна, – 

розповідала Віра Андріївна. – Необхідно було тільки вселити у неї 

впевненість, примусити однокласників повірити в її здібності. 

Дайте оцінку діям учителя. Яка роль ігрових ситуацій у вихованні 

дітей? Які якості особистості формуються з допомогою методу створення 

виховуючих ситуацій? 

Ситуація 3 

...Музика була неголосна, але чітка. Студентка, що вела урок, 

розгубилася. Діти пожвавішали – дивувалися, хитро посміхались... 

Лідія Іванівна мовчки встала і підійшла до парти Руслана. Вона 

тихенько щось сказала тільки йому. Хлопець вийняв з кишені маленький 

радіоприймач. Він був чудовий. Звук йшов чистий, голосний. Діти із 

заздрістю дивилися на річ, з неприхованою повагою – на Руслана. Потім, 

схаменувшись, поглянули на вчительку. Що ж вона зробить? 

– Сам зробив? – спокійно спитала Лідія Іванівна. Хлопець мовчки 

кивнув головою. 

– Молодець. Але зараз будь уважним. 

Яку роль він відіграв у вихованні всіх дітей класу? Чи існує 

взаємозв’язок між методами виховання і навчання? 

 

Перший рівень складності 

Проаналізувати дану ситуацію, рівень взаємодії вчителя і учнів у 

даній ситуації. Дати оцінку діям вчителя. Перерахувати методи педагогічного 

впливу, застосовані вчителем. 

 

Другий рівень складності 

Проаналізувати ситуацію, спланувати виховну та навчальну дію у 

даній ситуації. Чим можна пояснити результативність застосованих заходів 

педагогічного впливу на учня і колектив класу? Яка роль ігрових ситуацій у 

вихованні дітей? Розробити свою програму розв’язків даної ситуації, 

змоделювати план взаємодії вчителя і учнів у конкретній ситуації. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 7 

 

 

 

1. Доведіть та обґрунтуйте твердження  про те, що «Педагогічна культура 

вчителя є системним утворенням. її головними структурними 

компонентами є: педагогічні цінності, творчі способи педагогічної 

діяльності, досвід створення учителем зразків педагогічної практики з 

позицій гуманізму».  

Показниками високого рівня сформованості педагогічної культури 

слід вважати: 

1. гуманістичну спрямованість особистості педагога; 

2. психолого-педагогічну компетентність і розвинуте 

педагогічне мислення; 

3. освіченість у галузі предмета, який учитель викладає, 

володіння педагогічними технологіями; 

4. досвід творчої діяльності, уміння обґрунтовувати 

власну педагогічну діяльність як систему (дидактичну, виховну, 

методичну); 

5. культуру професійної поведінки (педагогічного 

спілкування, мови, зовнішнього вигляду). 

 

2. Дайте коротку характеристику основним освітньо-віковим 

категоріям. Визначте психологічні особливості кожної вікової групи.  

Творче завдання. 

Оберіть тему заняття. Продумайте алгоритм його проведення 

відповідно до особливостей певної вікової категорії. Які особливості 

необхідно врахувати під час викладення навчального матеріалу? Які методи 

та засоби навчання доцільно використати відповідно до кожної вікової 

групи? 

Студенти розподіляються на групи. Кожна група обирає певну вікову 

категорію. (Таблиця 2)  

 

Таблиця 2 
Освітньо-

вікова 

категорія 

Загальна характеристика Психологічні особливості  

Молодший 

шкільний 

вік (6-10 

років) 

Відбуваються зміни у діяльності, 

спілкуванні, відносинах з людьми. 

Провідна  діяльність – навчання.  

Змінюється уклад життя, з’являються 

Увага недостатньо стійка, обмежена 

за обсягом. Довільна увага 

розвивається разом з іншими 

функціями, насамперед з 



нові обов’язки, змінюються відносини 

дитини з оточуючими. 

 

мотивацією навчання, почуттям 

відповідальності за успіх 

навчальної діяльності. 

Пам’ять переважно наглядно-

образна характер. Безпомилково 

запам’ятовується матеріал цікавий, 

конкретний, яскравий.  

Вчитель приділяє увагу  

виробленню вмінь самоконтролю 

при заучуванні, навиків 

самоперевірки, знань раціональної 

організації навчального труда. 

Середній 

шкільний 

вік (від 10-

11 до 15 

років) 

Характеризується загальним підйомом 

життєдіяльності та глибокою 

перебудовою усього організму. 

Проходять найсильніші зміни у фізіології 

підлітка, тому необхідно враховувати це 

і підготувати дитину до змін. 

 

Сприйняття більш цілеспрямоване, 

планомірне та організоване. Часто 

виражене невміння зв’язати 

сприйняття оточуючого життя з 

учбовим матеріалом. 

Увага вибіркова, довго можуть 

зосереджуватися на одному 

матеріалі або явищі, але легка 

збудливість, інтерес до 

незвичайного, яскравого часто стає 

причиною переключення уваги. 

Мислення більш систематизоване, 

послідовне та набуває критичності. 

Підліток намагається мати свою 

думку, схильний до суперечок та 

заперечень. Сприятливий період для 

розвитку творчого мислення.  

Учень середнього шкільного віку 

здатен зрозуміти аргументацію, 

впевнитися в ній обґрунтованості, 

погодитися з розумними доводами. 

Старший 

шкільний 

вік (15-18 

років). 

Це період вироблення світогляду, 

переконань, характеру та життєвого 

самовизначення. Юнацтво - час 

самоствердження, бурхливого росту 

самосвідомості, активного осмислення 

майбутнього, час пошуку, надій, 

сподівань. У старшокласників звично 

яскраво виражено вибіркове відношення 

до навчальних предметів. Потреба в 

значущих для життєвого успіху знань - 

одна із найхарактерніших рис 

теперішнього старшокласника. Це 

визначає розвиток і функціонування 

психічних процесів. Сприйняття 

характеризується цілеспрямованістю, 

Період розквіту всієї розумової 

діяльності. Старшокласники 

намагаються проникнути в суть 

явищ природи та суспільного життя, 

пояснити їх взаємозв’язки та 

взаємозалежності. Виражене 

прагнення створити власну точку 

зору, яка не завжди співпадає із 

загальноприйнятою. 

Мислення характеризується 

самостійністю, яка  необхідна для 

самоствердження. особистості 



увага - довільністю та стійкістю, пам’ять 

- логічним характером. Мислення 

старшокласників відрізняється більш 

високим рівнем узагальнення та 

абстрагування, поступово набуває 

теоретичну та критичну направленість. 

Кожна група повідомляє власні підходи.  

Проводиться обговорення.  

 

Додатково 

Тестові завдання 

1. Професійна придатність вчителя – це: 

а) необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття вищої 

освіти; 

б) показник рівня засвоєння вчителем спеціальних знань; 

в) необхідний комплекс здібностей, фізичних, нервово-психічних і 

моральних якостей, що потрібні для набуття певних робочих функцій і 

успішної діяльності у сфері освіти. 

 

2. До основних функцій педагога відносяться: 

а) навчальна, виховна, психолого-педагогічна та соціальна; 

б) навчальна та виховна; 

в) морально-формуюча, навчаюча, суспільно-ідеологічна; 

г) соціально-політична та навчаюча. 

 

3. Суспільство ставить до вчителя такі морально-педагогічні вимоги: 

а) наявність певних моральних цінностей, вміння спілкуватися; 

б) висока ерудиція та культура, високий рівень моральних взаємин з людьми, 

педагогічна самоактуалізація; 

в) висока фахова підготовка, ерудиція і культура поведінки; 

г) комунікабельність, організаційні вміння. 

 

4. Стосовно ставлення учителів до новацій їх можна умовно поділити на 

кілька груп, а саме: 

а) новатори, умовні новатори, консерватори; 

б) передові, умовно передові, відсталі; 

в) новатори, передові, помірковані, глибоко помірковані, інертні; 

г) педагоги-майстри, педагоги-методисти, стажисти. 

 

5. До практично-соціальних вимог до вчителя відносяться: 

а) відповідний рівень освіти, фах, ерудиція та культура; 

б) вимога постійної самоосвіти, виконання норм поведінки; 

в) вимога постійної самоосвіти, загальнопедагогічні та загально трудові 

вимоги; 

г) самостійність і діловитість, наявність педагогічних здібностей, 



цільність характеру. 

 

 



 

 


