Тема 1. Предмет педагогіки та методи педагогічних досліджень
Лекція 1
План
1.
Ґенеза терміну «педагогіка». Предмет, задачі, джерела, функції
педагогіки.
2.
Структура педагогічної науки. Галузі педагогіки. Взаємозв’язок
педагогіки з іншими науками.
3.
Основні категорії педагогіки.
4.
Етапи розвитку педагогічної науки.
5.
Традиційно педагогічні методи дослідження.
Глосарій
Педагогіка — 1) наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку
особистості; 2) сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають
процеси виховання, навчання і розвитку особистості; 3) наука про
закономірності, принципи процесу виховання, структуру, механізми,
технологію його здійснення
Походить від грецьких слів «paidos» — дитина і «аgо» — веду.
Предмет педагогіки — цілісний освітній процес спрямованого розвитку і
формування особистості в умовах її виховання, навчання і освіти.
Функції педагогіки:

Аналітична: теоретичне вивчення, опис, аналіз педагогічних явищ і
процесів, узагальнення та інтерпретація, оцінка педагогічного досвіду

Прогностична: забезпечення наукового обгрунтування цілей,
планування освітнього процесу, ефективного керівництва освітньою
політикою

Проектно-конструктивна: розробка освітніх технологій та втілення
результатів досліджень
Навчання - спеціально організований процес засвоєння індивідом
соціального досвіду, накопиченого людством. Процес взаємодії педагогів і
учнів, спрямований на засвоєння знань, вмінь і навичок.
Виховання:
 у широкому суспільному значенні – забезпечення передачі з покоління
до покоління накопиченого соціально – культурного досвіду, цінностей;
 у широкому педагогічному значенні – процес цілеспрямованого
формування особистості в умовах спеціально організованої виховної
системи;
 у вузькому педагогічному значенні – цілеспрямована взаємодія
вихователя і вихованців, спрямована на формування певних якостей,
властивостей, відносин людини.
Формування – процес і результати цілеспрямованих (виховання) і стихійних
впливів соціальної дійсності, а також спадковості особистості, її активності.

Розвиток – процес кількісних та якісних перетворень, що відбуваються
протягом життя людини.

-

Методи педагогічних досліджень – це шляхи, способи пізнання
педагогічної дійсності. За допомогою методів педагогіка здобуває
інформацію про те чи інше явище, процес, аналізує і обробляє одержані дані,
включає їх в систему відомих знань. Тому темп і рівень розвитку
педагогічної теорії залежить від того, які методи дослідження вона
використовує.
Традиційно-педагогічні методи. Традиційними називають методи, які
педагогіка дістала у спадок від дослідників, що стояли біля витоків
педагогічної науки. До складу традиційних педагогічних досліджень входять:
педагогічне спостереження, дослідницька бесіда, вивчення й узагальнення
педагогічного досвіду, першоджерел, вивчення шкільної документації,
продуктів діяльності учнів.
Педагогічний експеримент (лат. experimentum — проба, дослід). Суть
експерименту як методу дослідження полягає у спеціальній організації
педагогічної діяльності учителів і учнів, вихователів і вихованців з метою
перевірки й обґрунтування наперед розроблених теоретичних припущень,
або гіпотез. Якщо гіпотеза знаходить своє підтвердження в педагогічній
практиці, дослідник робить відповідні теоретичні узагальнення і висновки.
Педагогічне тестування (англ. test -— випробовування, перевірка).
Тестування — цілеспрямоване, однакове для всіх досліджуваних обстеження,
що проводиться в умовах строгого контролю. У навчально-виховній практиці
використовуються різні тести: успішності, інтелектуального розвитку,
діагностики рівня засвоєння знань, умінь, ступеню сформованості багатьох
якостей тощо.
Соціологічні методи. Ця група методів проникла в педагогіку з соціології.
Застосовується для масового опитування учасників процесів виховання,
навчання, освіти, які мають колективний (груповий) характер. Опитування
може бути усним (інтерв’ю) або письмовим (анкетування). До соціологічних
методів дослідження належать також шкалування і соціометричні методики,
порівняльні дослідження.
Методи педагогічного дослідження
(Смирнов В.И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях. –
М., 1999. – С.63)
Конкретно - наукові
Загальнонаукові
Теоретичні
Емпіричні
Загальнотеоретичні: - аналіз літератури,
- спостереження (польові
абстракція і
архівних матеріалів,
й лабораторні);
конкретизація;
документації,
- формалізовані (за
аналіз і синтез;
продуктів діяльності
певною програмою);
порівняння;
людини;
- неформалізовані;
протиставлення;
- аналіз понятійно- включені;
індукція і дедукція
термінологічної
- прямі й непрямі;

-

Соціологічні:
анкетування;
інтерв’ювання;
експертні опитування;
рейтинг
Соціально-психологічні:
соціометрія;
тестування;
тренінг
Математичні:
ранжування;
шкалування;
кореляція

-

-

-

системи;
аналогії, які основані
на спільності
фундаментальних
законів діалектики для
процесів природи;
побудова гіпотез,
побудова уявного
експерименту;
прогнозування;
моделювання

суцільні й вибіркові;
самоспостереження;
бесіда;
педагогічний консиліум;
вивчення й узагальнення
масового й індивідуального педагогічного
досвіду;
- педагогічний експеримент (глобальний, локальний, мікроексперимент, природній і
лабораторний);
- науково-педагогічна
експедиція
-

Тема 2. Становлення та розвиток педагогіки
Лекція 2
План
1. Етапи становлення та розвитку педагогіки.
2. Педагогічні ідеї А.С. Макаренка.
3. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського.

Тема 3. Система освіти України
Лекція 3
План
1.
Сутність поняття «освіта». Засади державної політики України у сфері
освіти.
2.
Види та рівні освіти.
3.
Вища освіта. Освіта дорослих. Післядипломна освіта.
Глосарій
Форми освіти – 1) формальна освіта - освіта, яка здобувається за
освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів
освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення
здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання
відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються
державою; 2) неформальна освіта – освіта, яка здобувається, як правило, за
освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою
освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися
присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх
кваліфікацій. Здійснюється в освітніх установах або громадських
організаціях (клубах, гуртках), під час індивідуальних занять з репетитором,
тренером й зазвичай не супроводжується наданням документа; 3)
інформальна освіта – освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття
особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності,
пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи
дозвіллям; індивідуальна пізнавальна діяльність (життєвий, соціальний
досвід).
Поняття «освіта протягом життя» використовується з 60-х рр. ХХ
ст. поряд з поняттями «неперервна освіта», «освіта, що продовжується»,
«перманентна освіта», «освіта дорослих». В англійській мові прийнято
вживати поняття: „lifelong education”, „recurrent education”, „continuing
education”; в французькій мові : „l’éducation continue”, „l’éducation
permanente”, „l’éducation recurrente”).
Уперше концепція «неперервної освіти» була представлена на форумі
ЮНЕСКО (1965) видатним теоретиком П. Ленграндом.
«Неперервна освіта» – це сукупність засобів, способів і форм
здобуття, поглиблення й розширення загальної освіти, професійної
компетентності, культури, виховання, громадянської і моральної зрілості.
Для кожної людини неперервна освіта є процесом формування й задоволення
її пізнавальних запитів та духовних потреб, розвитку задатків та здібностей у
мережі державно-суспільних навчальних закладів і шляхом самоосвіти. З
поняттям «неперервна освіта» тісно пов’язане поняття «освіта, що
поновлюється». Це означає здобуття освіти «частинами» протягом усього
життя, відхід від практики тривалого навчання в навчальному закладі,
чергування освіти з іншими видами діяльності. Іноді в літературі вживається
ще поняття «освіта протягом усього життя» (англ. lifelong education),
«продовжена освіта» (англ. соntinued education).

За Законом України «Про освіту» (ст.. 18), складниками освіти дорослих є:

післядипломна освіта;

професійне навчання працівників;

курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації;

безперервний професійний розвиток;

будь-які інші складники, що передбачені законодавством,
запропоновані суб’єктом освітньої діяльності або самостійно визначені
особою.

Тема 4. Концептуальні засади реформування середньої школи
«Нова українська школа»
Лекція 4
1.
2.
3.
4.

План
Мета і формула нової школи.
Ключові компетентності для життя.
Педагогіка партнерства. Умотивований учитель.
Нова структура НУШ.
Глосарій
Випускник нової школи:

Принципи педагогіки партнерства –
• повага до особистості;
• доброзичливість і позитивне ставлення;
• довіра у відносинах;
• діалог – взаємодія – взаємоповага;
• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за
нього, горизонтальність зв’язків);
• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність
прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між
учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними
цілями та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями,
рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за
результат.
Тема 5. Сутність освітнього процесу, структура та види навчання
Лекція 5
План
1. Дидактика як наука про навчання.
2. Поняття про освітній процес, його функції.
3. Характеристика складових освітнього процесу.
4. Викладання і учіння як складові навчання.
Дидактика вищої школи

Глосарій
Дидактика
Галузь педагогіки, спрямована на вивчення

Галузь

і розкриття теоретичних основ організації

теорію вищої освіти і навчання у

процесу

вищому навчальному закладі.

навчання

(закономірностей,

принципів, методів, форм навчання), а
також на пошук і розроблення нових
принципів, стратегій, методик, технологій і
систем навчання.

педагогіки,

яка

розробляє

Витоки дидактичних ідей
Табл.1 Витоки дидактичних ідей
ЕПОХА
ДОСЯГНЕННЯ
Епоха Античності визначення мети виховання й навчання – розвиток
мислення, почуттів,бажань (Піфагор), емоційної,
почуттєвої, розумової сфер людини, реалізація себе в
професійній
діяльності,
трансляція
культури
(Аристотель). Аристотель бачив у людині три види
душі: рослинний, тваринний і розумний, що дозволило
йому бачити завдання виховання в розвитку
визначених видів душ, чому відповідає фізичне,
моральне, розумове виховання в їх гармонійній
єдності, а мета виховання – розвиток високих сторін
душі – розумової й волевої;
конструювання змісту освіти – включення до програм
навчальних закладів таких дисциплін, як музика,
математика,
геометрія,
медицина,
філософія,
малювання, елементарної логіки і навичок логічного
мислення, риторика, поетика, астрономія, архітектура;
використання різноманітних методів – "сократівської
бесіди", яка стимулювала учнів до самостійних
пізнавальних пошуків, активності, творчості, гри як
виду діяльності (Платон);
організація навчання (три етапи, за Квінтіліаном:
наслідування, теоретична настанова і вправа) і
самонавчання;
єдність виховання й навчання – засвоєння моральних
норм законів, існуючих у сім’ї, державі, у процесі
навчання (Аристотель, Квінтіліан);
розробка питань творчої діяльності (Аристотель), яка
забезпечує цінність інших видів діяльності.
Епоха раннього
Середньовіччя (V –
X ст.)

Ідеалом виховання було формування людини –
християнина. Школи відкривались при церквах,
монастирях. Основною формою роботи з учнем була
індивідуальна робота, спрямована на передачу знань,
повчань. Тому основними методами були словесні,
спрямовані на розвиток пам’яті учня, пануючим
принципом – авторитаризм. Проте мало місце й
використання наочності, учні заводили словничок, де
писали переклад з латинської мови. Згодом
використовували давньоримський абак.
У
період
розвинутого
західноєвропейського
Середньовіччя (XI – XIV ст.) з’являються навчальні
заклади, які за своєю організацією відрізняються від

духовних шкіл. Своєрідною світською освітою була
лицарська освіта для молоді зі знатних сімей, яка
передбачала вправи в турнірному мистецтві,
віршування, знання мов і наук, доброчесність
і
благочестя, що і складало мету освіти. У XII столітті
створюються перші університети в Італії, Франції,
Англії. В XIV ст. відкрито університет у Празі, потім у
Польщі (Краків). Основною формою занять в
університетах була лекція: викладач читав текст і його
коментував. Організовувались також диспути.
Епоха Відродження
Це була епоха відродження наук, мистецтв
(XIV – XVII ст.).
(Рафаель, Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Тиціан),
географічних відкриттів (1492р. – відкриття Америка,
1498р. – морського шляху до Індії та ін.) і епоха
усвідомлення міста і ролі Людини на Землі. Діячи
епохи Відродження – гуманісти, які відстоювали культ
Людини. Педагогіка цього періоду ставила завдання
розумового,
естетичного
виховання,
розвитку,
формування активності особистості. Відбувається
розширення змісту освіти. Граматика стала основою
самостійних наук (літератури, історії, логіки), зростає
роль рідної мови. Суттєві зміни відбулися у формах і
методах навчання, про що свідчать праці й конкретна
фактична діяльність представників цього періоду.
Так, в Італії Вітторино да Фельтре (1378 – 1446)
організував школу – “Дім радості”, в якому панувала
повага до дитини, враховувались її інтереси, потреби,
здібності, індивідуальні особливості. У навчанні
використовувалася наочність, діалог, безпосередні
спостереження дітей, гра.
Період
Відродження
збагатив
дидактику
гуманістичним підходом до Людини, спрямованістю
навчання
на
виховання
всебічно
розвиненої
гармонійної особистості, формування самостійності її
мислення, активності, творчого ставлення до
діяльності.
Питання дидактики в працях класиків педагогіки
АВТОР
Ян Амос Коменський
(1592 – 1670)

ПОГЛЯДИ
Визначив дидактику як універсальне мистецтво
всіх учити всьому з безсумнівним успіхом, вчити
швидко, вчити ґрунтовно. Уточнюючи зміст

Жан-Жак Руссо
(1712—1778)

навчання (“вчити всьому”), педагог застерігає,
що це означає вчити всіх розпізнавати основне,
головне, певні якості, щоб мати можливість
скласти хоча б скромне судження. розкрито
Я.А.Коменським принципи навчання: наочності,
природовідності,
свідомості
навчання,
систематичності
й
доступності,
міцності
засвоєння навчального матеріалу, розвитку
пізнавальних здібностей учнів, урахування їхніх
індивідуальних і вікових особливостей. Уперше
педагог розкрив форми організації навчання,
вимоги
до
них:
доведено
необхідність
визначення
навчального
року,
канікул,
обґрунтовано
класно-урочну
систему,
обов’язкове здійснення обліку знань учнів.
Називає Коменський і методи навчання: переказ,
малювання, спостереження, показ. Заслуга Я.А.
Коменського полягає в тому, що він першим
піднявся до усвідомлення особливих законів у
навчанні та вихованні, науково обґрунтував
класно-урочну, ступеневу систему навчання й
виховання. Педагог вірив у велику силу навчання
й виховання, які можуть змінити людину
незалежно від її божественного начала. За
дидактичне кредо цього визначного мислителя
править завдання розвивати розум, мову, руки.
Він був і залишається одним з небагатьох
педагогом-мислителем, який вбачав у вихованні
підростаючих
поколінь
передумову
прогресивного поступу людства. Науковопедагогічна і практична діяльність Я.А.
Коменського започаткувала дидактично-освітню
революцію, яка охопила системи освіти всіх
країн.
Виступав за освіту для всіх дітей на основі їх
вільного розвитку з урахуванням природних
можливостей особистості. У праці "Еміль, або
Про виховання" (1762 р.) він виклав головні
принципи навчання й виховання підростаючого
покоління: оскільки у природному середовищі
усе є ідеальним, виховання також має бути
природовідповідним, співголосним віку дитини;
дитина має підпорядковуватися не авторитарній
волі старших, а правилам природи; основними
чинниками, що впливають на виховання, є

природа, люди, предмети. Ж.-Ж. Руссо визначив
чотири періоди розвитку дитини й напрями
навчально-виховної роботи з певними віковими
групами.
швейцарський
педагог-демократ,
Іоганн Генріх
Песталоцці (1746—1827) основоположник
дидактики
початкового
навчання. У педагогічних працях "Лінгард і
Гертруда", "Як Гертруда навчає своїх дітей",
"Лебедина пісня" та ін. розробив чітку систему і
дидактичні принципи навчання дітей. У процесі
навчання він виділяв чотири аспекти: 1)
сприймання предметів; 2) формування уявлень
про предмети; 3) зіставлення предметів і
формування понять; 4) називання предметів
(словом), розвиток мови. Особливу увагу
Песталоцці приділяв активній діяльності учнів,
підготовці їх до практичної роботи.
Іоганн Фрідріх Гербарт Німецький філософ, педагог і психолог у працях
(1776—1841)
"Загальна педагогіка, виведена з мети виховання"
(1806), "Педагогічні лекції" (1835) обґрунтував
систему навчання, яка ґрунтувалася на психології
й етиці. У підвалини виховання він покладав три
провідні засоби: управління дітьми, дисципліну й
виховуюче навчання. Під впливом ідей
Песталоцці й Гербарта у Європі в XIX ст.
сформувався
тип
школи,
яку
назвали
традиційною.
Пропагував ідеї гуманізму, демократизму,
Г.С.Сковорода
(1722-1794)
високої моральності. Головним педагогічним
принципом вважав, як і Я.А.Коменський,
принцип природо-відповідності.
Обґрунтував дидактичну систему, спираючись на
К.Д.Ушинський
(1824-1870/71
освітні філософські ідеї, психологію, фізіологію.
Навчання він розглядав як важливий засіб
виховання. В працях К.Д.Ушинського знайшли
висвітлення питання принципів навчання
(наочності, активності, системності), змісту
освіти (розкрив однобокість формальної і
матеріальної освіти); обґрунтував схожість і
різницю процесів пізнання й учіння; питання
сприймання, засвоєння, закріплення, уваги,
розвитку
мислення,
формування
мотивів
навчання, самостійної діяльності.
У педагогічній системі К.Д.Ушинського
значне місце відведено уроку, методам навчання.







Освітній процес:
система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на
розвиток особистості шляхом формування та застосування її
компетентностей (Закон «Про освіту», ст.1)
інтелектуальна творча діяльність у сфері
вищої освіти і науки, яка здійснюється в Університеті через систему науковометодичних і педагогічних заходів і спрямована на передачу, засвоєння,
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб,
які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості
(Закон “Про вищу освіту, ст.47)
динамічна взаємодія викладачів і студентів, спрямована на досягнення
освітньої мети
здійснюється у ході навчання, яке виконує певні функції: освітню, виховну,
розвивальну.
Підходи до визначення змісту освіти

Теорія формальної освіти
Висунута в працях Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо,
Й.-Г. Песталоцці, Й.-Ф. Гербарта, І. Канта та
ін. Згідно з нею основним завданням освіти є
розвиток розумових сил, логічного мислення,
уяви, пам'яті, інтелекту учнів. А зміст освіти
має базуватися на предметах гуманітарного
циклу, математиці й логіці. За цією теорією
працювали класичні гімназії, ліцеї в Росії та
Англії. У наш час на цій основі організовано
навчальний процес у гімназіях, окремих
ліцеях
гуманітарного
напряму,
деяких
школах.Теорія
матеріальної
освіти.
Засновником є англійський філософ Герберт
Спенсер (1820—1903). Зумовлена швидким
розвитком
техніки,
промисловості,
транспорту, зв'язку. Прихильники її основним
завданням вважали здобуття прикладних
знань, зосередження на вивченні предметів
природничо-математичного циклу, в процесі
засвоєння яких має відбуватися розвиток
мислення, розумових здібностей. Раніше такі
підходи сповідували реальні та комерційні
училища, у наш час — коледжі, деякі ліцеї.

Педоцентрична теорія
Сформулював
американський
філософ,
педагог Джон Дьюї (1859—
1952). Згідно з нею зміст
освіти
визначається
інтересами та здібностями
дітей, а не соціальноекономічними умовами й
потребами суспільства. На
практиці це виражається в
організації
замість
систематичного
навчання
бесід,
ігор,
занять
за
інтересами.

Схема. Підходи до визначення змісту освіти

Елементи змісту освіти (І.Я Лернер, М.М.Скаткін)
Табл.1 Елементи змісту освіти
ЕЛЕМЕНТ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Цілісна система відомостей, пізнання, які накопичені
Знання
людством. У навчанні повинні бути засвоєні основні поняття, терміни, факти повсякденної дійсності й науки, її
закони.
Виділяється досвід здійснення відомих способів діяльності,
Способи
який втілюється в уміннях і навичках суб’єкта, який засвоїв
діяльності,
досвід їх
цей досвід. Уміння — свідоме оволодіння сукупністю
здійснення
певних навчальних операцій. Навички — усталені способи
діяльності, автоматизовані вміння. Уміння і навички — це
способи діяльності на основі набутих знань. Розрізняються
уміння і навички спеціальні і загальнонавчальні.
Спеціальні, предметні уміння, формуються на матеріалі
конкретного предмета. Серед загальнонавчальних умінь і
навичок виділяють (Ю.К. Бабанський): 1) навчальноорганізаційні — уміння раціонально планувати діяльність,
визначати її завдання, уміння створювати умови діяльності;
2) навчально-інформаційні — уміння працювати з книгою,
вести бібліографічний пошук; 3) навчально-інтелектуальні
— уміння виділяти головне.
Досвід творчої Діяльность, в результаті якої створюється об'єктивно чи
суб'єктивно нове завдяки специфічним процедурам:
діяльності
 самостійного переносу раніше засвоєних знань і вмінь у нову ситуацію;
 знаходження оригінального розв'язання проблеми в умовах,
коли відомі інші;
 виділення нової проблеми в знайомій ситуації або нової
функції об'єкта.
Досвід
емоційноціннісного
ставлення

Передбачає наявність знань, умінь, але не зводиться до них і
полягає у формуванні ставлення суб’єкта до світу,
діяльності, наукових знань, моральних норм, ідеалів.

Тема 6. Закономірності та принципи навчання
Лекція 6
План
1. Закон і закономірність, співвідношення понять.
2. Закономірності зовнішні й внутрішні.
3. Система дидактичних принципів. Співвідношення принципів та правил
навчання.
Характеристика принципів навчання
Під «принципами навчання» (принципами дидактики) розуміють
визначену систему вихідних, основних дидактичних вимог, установок до
процесу навчання, виконання яких забезпечує ефективність практичної
діяльності.
Ці вихідні положення обумовлені:
1) законами, закономірностями процесу навчання, що випливають із
законів теорії пізнання, і передбачають вияв у відповідних умовах постійних
стійких зв'язків і залежностей між трьома елементами навчання —
діяльністю викладання, діяльністю учіння й об'єктом засвоєння, тобто
змістом навчання» (І.Я. Лернер);
2) метою і завданнями, які висуває перед школою суспільство.
Принципи навчання:
У різних посібниках з педагогіки так визначаються дидактичні
принципи навчання:
1. Науковості; науковості і доступності; науковості і посильної трудності;
науковості змісту виховання і навчання; науковості і врахування вікових та
індивідуальних можливостей особистості.
2. Доступності навчання; доступності і посильності; доступності,
врахування вікових і індивідуальних особливостей особистості; доступності,
або подолання труднощів суб’єктом у пізнанні й перетворенні дійсності.
3. Наочності в навчанні; наочності навчання і розвитку теоретичного
мислення; наочності, або заповнення простору між конкретним і
абстрактним.
4. Зв'язку теорії з практикою; зв'язку навчання з життям, з продуктивною
працею; зв'язку навчання з життям; зв'язку теорії з практикою, навчання з
життям; зв'язку навчання і виховання з суспільно-корисною продуктивною
працею; зв'язку навчання з життям, з розв'язанням завдань прискорення
розвитку країни.
5. Систематичності навчання; систематичності в засвоєнні знань;
систематичності й послідовності навчання; систематичності й послідовності.
6. Системності; системності, або упорядкування знань.
7. Свідомості і активності суб’єкта в навчанні; свідомості й активності в
навчанні за керуючою роллю педагога; свідомого навчання і творчої
активності суб’єкта; свідомого засвоєння знань; свідомості, активності і
самостійності суб’єкта в навчанні; свідомості, активності, самодіяльності,
творчості особистості; свідомості й активної участі суб’єкта в процесі
навчання.

8. Міцності засвоєння знань; міцності засвоєння знань і їх зв'язку із
всебічним розвитком пізнавальних сил людини; міцності знань, умінь і
навичок; міцності знань.
9. Індивідуального підходу до суб’єкта за умов колективної навчальної праці;
фронтальності, колективності і індивідуалізації навчання в їх оптимальному
сполученні; колективного характеру навчання і враховування індивідуальних
особливостей людини; індивідуального підходу; сполучення індивідуального
підходу і колективізму в навчанні або зв'язку інтересів особистості і
суспільства; колективного характеру виховання і навчання.
10. Самостійності й активності суб’єкта в навчанні; самостійності або
обмежування залежності того, хто навчається, від педагога; переходу від
навчання до самоосвіти.
11. Виховання в процесі навчання; виховуючого навчання; виховуючого
характеру навчання.
12. Позитивного емоційного фону навчання; емоціональності навчання.
13. Поваги до особистості людини в сполученні з розумною вимогливістю.
14. Оперативності знань.
15. Цілеспрямованості педагогічного процесу, ефективності або зв'язку між
метою і результатами навчання.
16. Навчання на високому рівні труднощів; швидкого темпу у навчанні;
провідної ролі теоретичних знань; усвідомлення суб’єктом мети, сутності
процесу навчання; цілеспрямованої і систематичної роботи педагога над
розвитком усіх індивідів, у тому числі і найбільш слабких.
Від дидактичних принципів слід відрізняти правила, які виходять із
принципів. Правила вказують, як слід у практичній роботі здійснювати той
чи інший дидактичний принцип.

Тема 7. Форми, методи, засоби навчання

1.
2.
3.
навчання.
4.
навчання.
5.
6.
7.

Лекції 7, 8
План
Зміст поняття «форма навчання». Класифікація форм навчання.
Загальні вимоги до уроку. Типологія уроків.
Допоміжні форми навчання. Самостійна робота учнів як форма
Сутність, функції, структура, проблеми класифікації методів
Загальна характеристика основних груп методів навчання.
Активні та інтерактивні методи навчання, їх характеристика.
Засоби навчання.

Глосарій
•
•
•
•
•

Суттєві ознаки поняття «організаційна форма»:
характер спілкування;
кількісний та якісний склад учнів;
розподіл навчально-організаційних функцій (хто і що повинен робити?);
відбір і послідовність ланок навчальної роботи (коли робити?);
режим – часовий і просторовий (час, місце, тривалість).
Форми організації навчання – цілеспрямована взаємодія вчителя і учнів,
що характеризується: кількістю учнів, розподілом функцій, часовим і
просторовим режимом навчальної діяльності, а також порядком її здійснення.

3)
4)
5)

1.
2.
3.
4.

Урок — форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з
групою учню постійного складу, одного віку й рівня підготовки впродовж
певного часу й відповідно до розкладу.
Типи:
1) урок засвоєння нових знань;
2) урок формування вмінь і навичок;
урок застосування знань, умінь і навичок;
урок узагальнення і систематизації знань;
урок перевірки, оцінювання та корекції знань, умінь і навичок;
6) комбінований урок.
З-поміж загальних вимог, яким повинен відповідати сучасний урок,
виділяються такі:
Побудова уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу.
Оптимальне поєднання і реалізація на уроці всіх дидактичних принципів і
правил.
Забезпечення умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з
урахуванням їхніх інтересів, нахилів і потреб.
Встановлення міжпредметних зв'язків, усвідомлених учнями.

5. Зв'язок з раніше засвоєними знаннями й уміннями, опора на досягнутий
рівень розвитку школярів.
6. Стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості.
7. Логічність і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної
діяльності.
8. Ефективне використання педагогічних засобів.
9. Зв'язок з життям, особистим досвідом учнів.
10. Формування практично-необхідних знань, умінь, навичок, раціональних
прийомів мислення та діяльності.
11. Формування уміння вчитися, потреби постійного поповнення своїх знань.
12. Діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.
Кожний урок реалізує триєдине завдання: навчити, розвинути,
виховати. За цим критерієм загальні вимоги до уроку конкретизуються
дидактичними, розвиваючими і виховними вимогами.
3. До дидактичних (освітніх) вимог належать:
а) чітке визначення освітніх завдань кожного уроку;
б) раціональне визначення змісту уроку з урахуванням соціальних і
особистісних потреб;
в) впровадження новітніх технологій пізнавальної діяльності;
г) раціональне поєднання різноманітних форм і методів навчання;
ґ) творчий підхід до побудови структури уроку;
д) поєднання різних форм колективної діяльності з самостійною
діяльністю учнів;
е) забезпечення оперативного зворотного зв'язку; дієвого контролю й
управління.
4. До розвиваючих вимог належать:
а) формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчальнопізнавальної діяльності, творчої ініціативи й активності;
б) вивчення й урахування рівня розвитку та психічних властивостей
учнів, проектування «зони найближчого розвитку»;
в) стимулювання нових якісних змін у інтелектуальному, емоційному,
соціальному розвиткові учнів.
5. Виховні вимоги до уроку включають:
а) визначення виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності
на уроці;
б) постановку і формування виховних завдань, зумовлених цілями і
змістом навчальної роботи;
в) формування в учнів життєво необхідних якостей: старанності,
відповідальності, ретельності, охайності, самостійності, працездатності,
уважності, чесності та ін.;
г) формування світоглядної, моральної, правової, політичної, художньоестетичної, економічної, екологічної культури;
ґ) співробітництво і партнерство з учнями, зацікавленість у їхніх
успіхах.

Метод — шлях до чогось, спосіб пізнання.
Метод навчання — шлях навчально-пізнавальної діяльності учнів до
результатів, визначених завданнями навчання.
Класифікація методів навчання — це впорядкована за певною
ознакою їх система. Дидактами розроблено десятки класифікацій методів
навчання. Учителю потрібні лише ті, які погоджуються з практикою
навчання і слугують основою для її ефективності.
«Засіб навчання» - те, за допомогою чого здійснюється навчання.
В.Оконь називає такі засоби:
А. Прості, - до яких відносить: а) словесні (вербальні): підручники,
друковані тексти; б) візуальні : оригінальні предмети, моделі, картини,
діаграми, карти, муляжі.
Б. Складні засоби: механічні, візуальні, які забезпечують передавання
зображення за допомогою технічних устроїв (фотоапарат, мікроскоп,
телескоп та ін.); аудіальні, що передають звуки, шум; аудіовізуальні, котрі
поєднують відображення і звуки; засоби, що автоматизують процес навчання
(дидактичні машини, лінгвістичні кабінети, комп’ютери та ін.)

Тема 8. Контроль успішності навчання
Лекція 9
План
1. Поняття про сутність контролю, його компоненти.
2.
Загальна характеристика функцій, принципів контролю.
3.
Методи, форми та види контролю (попередній, поточний, тематичний
або періодичний, комбінований, підсумковий).
4.
Основні параметри якості знань: міцність, повнота, глибина, гнучкість,
конкретність, системність, інші.
5.
Рівні знань: розпізнавальний, репродуктивний, продуктивний або
реконструктивний, творчий.
6.
Педагогічне тестування.
7.
Самоконтроль та самооцінка.
Глосарій
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю
складова частина навчального процесу, що передбачає перевірку, оцінку
(вимірювання знання, умінь, навичок), облік (фіксацію результатів
оцінювання у вигляді балів).
Функції контролю
1. Контролююча. Для здійснення цілеспрямованого керування
процесом навчання необхідний оперативний зворотний зв'язок. Перевірка
знань дає викладачу інформацію про хід пізнавальної діяльності студентів,
про те, як іде засвоєння для визначення можливостей подальшого просування
в оволодінні змістом освіти. Перевірка одночасно є засобом виявлення
ефективності методів і прийомів навчання, що застосовуються самим
викладачем.
2. Навчальна. Перевірка сприяє більш глибокому засвоєнню
програмового матеріалу, тобто в процесі слухання відповідей товаришів,
доповнень викладача здійснюється систематизація знань, їх закріплення.
Студент вчиться критично аналізувати відповіді однокурсників, свої знання.
3. Діагностично-керуюча функція забезпечує виявлення причин
труднощів, які виникають у студента у навчанні, прогалини у знаннях і
вміннях, визначення конкретних шляхів усунення недоліків.
4. Стимулюючо-мотиваційна. Оцінювання навчальних досягнень
повинно стимулювати бажання студентів поліпшувати свої результати,
самореалізовуватися в навчанні.
5. Розвивальна функція вимагає спрямування оцінювання на
формування самостійного творчого мислення студентів, умінь робити
висновки, узагальнювати, застосовувати знання у змінених або нових
ситуаціях, визначати головне та ін.
Для цього необхідно враховувати наявний рівень розвитку студента.
Якщо викладач ставить надто високі вимоги, то це гальмує розвиток. Знижені

вимоги також гальмують розвиток, тому що вони не активізують їхньої
розумової діяльності. Щоб успішно стимулювати розвиток студентів у ході
контролю, необхідно: а) щоб студент не мав сумнівів у необхідності знань; б)
щоб студент був упевнений, що може осягнути необхідне, що бажаний рівень
залежить лише від нього самого, його старанності.
6. Виховна. Контроль привчає студентів до систематичної роботи,
сприяє формуванню дисциплінованості, відповідальності, активності,
самостійності, допомагає розібратись у собі. Разом з тим, як зазначає
Ш.О.Амонашвілі, контроль сприяє розвиткові й негативних рис особистості
(догоджування, лицемірство, брехливість, пристосовництво). Тому контроль
потребує розумного педагогічного керівництва, певної майстерності, такту.
Отже, педагогічно обґрунтована організація контролю має великий вплив на
формування моральних якостей студентів, їхньої самосвідомості, на основі
якої створюється адекватна самооцінка, критичне ставлення до своїх
досягнень і досягнень однокурсників, що сприяє формуванню таких якостей,
як правдивість, чесність, працелюбство. Все це вимагає виховання
позитивних мотивів діяльності, бо саме вони визначають ставлення суб'єкта
до світу. Для того, щоб знання виховували, як зазначав О.М.Леонтьєв, слід
виховувати ставлення до самих знань. І необхідно моделювати, створювати
умови для взаємодії суб'єктів процесу. Так, наприклад, перевіряючи знання й
певні уміння студентів, викладач пропонує рецензування відповідей
однокурсників. У цій ситуації виявляється не тільки рівень знань, а й ступінь
оволодіння засобами діяльності того, хто рецензує, його людські якості,
повага до чужої думки, прагнення не принизити гідність товариша, визнати
свої помилки; уміння прийняти точку зору іншого, тобто відбувається
засвоєння певних правил моральної поведінки.
Методи і форми контролю
Методи і форми контролю – це способи, за допомогою яких
забезпечується зворотній зв’язок між студентом і викладачем у навчальному
процесі.
1. Спостереження за навчальною роботою студентів. Враховуються
увага, старанність студента, його реакція на запитання викладача, відповіді
студентів, бажання взяти участь у роботі щодо доповнення, рецензування
відповідей однокурсників, характер запитань викладачу, товаришам,
загальний інтерес до пізнавальної діяльності, участь у підготовці дослідів,
наочних посібників, систематичність виконання домашніх завдань.
2. Усне опитування. Воно може бути індивідуальним і фронтальним.
При індивідуальному опитуванні викладач формулює питання з найбільш
суттєвих проблем того, що вивчається, а потім називає того студента, який
буде відповідати. Студент викладає суть питання у формі розповіді,
повідомлення про виконаний дослід, доповіді про спостереження. Це вимагає
активності студента, який відповідає, і викладача, який його слухає.
Для активізації пізнавальної діяльності студентів можна практикувати:

А) рецензування відповідей, яке оцінюється як і відповідь студента на
запитання.
Для рецензування можна запропонувати такий план:
 Чи все суттєве висвітлено (коротко сказати, що саме)?
 Чи зумів студент додати щось до підручника? Конспекту? (Що?)
 Наскільки послідовно, логічно викладено матеріал?
 Характер аргументації.
 Чи вірно зроблений висновок?
 Мова студента;
Б) складання студентами плану відповіді однокурсника, тез, коротких
записів, які викладач вибірково може оцінювати (тут важливо врахувати
зміст матеріалу, характер запитань і рівень знань студента);
В) використання проблемних запитань і завдань для перевірки, що підвищує
інтерес студентів до самого процесу перевірки, розвиває їхню самостійність,
активність, творче мислення;
Г) використання засобів наочності (коментар діафільму, фільму, аналіз
відповіді, що записана на магнітофонній стрічці);
Д) організація взаємоперевірки. Взаємоконтроль сприяє тому, що вимоги до
знань, які висуває викладач, стають вимогами самих студентів. Це розвиває
критичність думки, підвищує інтерес до перевірки, розвиває певні уміння
(аналізувати відповідь, оцінювати її, вміти формулювати питання).
3. Письмовий контроль: відповіді на запитання, розв’язання задач,
виконання вправ, лабораторних і графічних робіт (таблиць, схем, графіків),
написання рефератів, аналіз проведеної практичної роботи тощо. Цікава
форма письмового контролю – рецензування робіт однокурсників.
4. Комбіноване опитування (ущільнене), при якому викладач
одночасно запрошує для відповіді одразу кількох студентів, один з яких
відповідає усно, один-два готуються для відповіді біля дошки (робота за
картками, складання плану відповіді), три-чотири чоловіки працюють за
картками на місцях. З рештою студентів проводиться інший вид роботи або
подібний тому, що роблять біля дошки, але на іншому матеріалі. Перевага
цього виду опитування в тому, що дозволяє охопити контролем велику
кількість студентів, вада – в тому, що знижується навчальна функція
перевірки. Тому ущільнене опитування доцільне тоді, коли матеріал засвоєно
і необхідно зафіксувати рівень засвоєння його окремими студентами.
5. Тестовий контроль. Тест у вузькому значенні розуміється як
короткочасний, технічно просто поставлений експеримент, комплекс завдань,
що відповідають змісту навчання і забезпечують виявлення ступеня
оволодіння навчальним матеріалом.
Тест (від англійського test – проба, іспит) у педагогіці означає
стандартизовані завдання, що вимагають або короткої відповіді або вибори
вірного варіанту відповіді.

Етапи розробки тестових завдань: вибір змісту завдань, вибір форми
завдань, створення інструкції і опис тесту, апробація тесту, обробка зібраних
емпіричних даних, інтерпретація результатів обробки, експертиза якості
тесту.
6. Програмований контроль, під час якого використовуються
перфокарти, сигнальні картки, посібники з друкованою основою, машиниконтролери.
7. Контроль за допомогою комп’ютера.
Комп'ютерний контроль характеризується універсальністю і має
важливі особливості, які визначаються програмою, яка створена з цією
метою. Головна складність у створенні комп'ютерних програм контролю
полягає у виході за межі можливостей традиційної вибіркової відповіді на
питання контролюючої програми. Якщо залишатися у межах звичайних
(інтелектуальних) комп'ютерних програм, то під час переходу до
комп'ютерного контролю з'являються додаткові можливості організації вводу
відповіді (крім вибіркової), розширюються способи постановки
контролюючих питань (завдань).
8. Практичний контроль дозволяє впевнитися в тому, наскільки
студент опанував знаннями і вміннями, як він використовує одержані знання
в практичній роботі (проведення дослідів, робота в майстернях, розв’язання
економічних задач).
9. Самоконтроль забезпечує внутрішній зворотній зв’язок: одержання
студентами інформації про свої навчальні досягнення, про труднощі, які
виникли. Значення самоконтролю в тому, що він може самостимулювати
навчання, формувати критичність думки. Формою виявлення самоконтролю
можуть бути авторецензування виконаних робіт.
10.Заліки та екзамени – це форми здійснення підсумкового
оцінювання навчальних досягнень студентів, суспільного і державного
контролю за роботою студентів, викладачів, навчальних закладів у цілому.
11.Модульно-рейтинговий контроль.
У чому суть рейтингової системи оцінки знань? Насамперед, це певна
оціночна шкала, розряд, ранг (англ. – rating). Це комплексний показник
успішності, своєрідний індекс (інтегральний), клас.
В основі рейтингової системи лежить накопичення оцінок за певний
період навчання (модуль, семестр, рік, 5 років) і за різнобічну діяльність.
Сума цих оцінок виступає в ролі кількісного показника якості роботи
студента порівняно з успіхами його товаришів. Однак вона відображає не
тільки якість знань і вмінь, а й точність у роботі, активність, самостійність,
творчість. Проводиться періодичне ранжування студентів (а також кінцеве –
випускників).

Тема 9. Сутність процесу виховання та його структура
Лекція 10
План
1.
Процес виховання: сутність, основні проблеми в історії людства та
сучасні, розгляд їх науковцями. Цілі та задачі виховання.
2.
Закономірності, принципи й рушійні сили процесу виховання.
Характеристика основних принципів виховання.
3.
Загальна характеристика структурних елементів вихованого процесу.
Самовиховання як вища форма розвитку особистості.
Глосарій
Процес виховання як систему взаємодії суб’єктів, що забезпечує розвиток
особистості, формування її ставлення до дійсності (людей, до себе, сім'ї,
праці, держави, природи, світу речей тощо), передбачає послідовну зміну
мети, завдань, змісту, методів, форм, умов, необхідних для досягнення
конкретних визначених позитивних результатів.
“Виховання” як педагогічна категорія має своє лексичне наповнення і
тлумачиться у залежності від сфери використання з різними специфічними
відтінками. Виховання як процес впливає на збереження життєвої
наступності між минулим і прийдешніми поколіннями, особливо у напрямку
засвоєння різнорідного досвіду попередників і використання його в
осучасненому вигляді в умовах реального життя на конкретному
історичному етапі, трактується як взаємодія того, хто виховує та вихованця з
метою цілеспрямованого формування цілісної особистості тощо.
Процес виховання - система взаємодії суб’єктів, що забезпечує
розвиток особистості, формування її ставлення до дійсності (людей, до себе,
сім'ї, праці, держави, природи, світу речей тощо), передбачає послідовну
зміну мети, завдань, змісту, методів, форм, умов, необхідних для досягнення
конкретних визначених позитивних результатів.
Виховання - процес: цілеспрямований, орієнтує вихователя і
вихованця на досягнення визначеної мети.
Мета виховання: всебічний розвиток особистості, що передбачає
«розвиток різних боків особистості, її фізичних і духовних сил, всіх її
творчих здібностей та обдарувань».
Цілі виховання:

національні та загальнолюдські: розвиток ціннісно-важливих
якостей, притаманним усім людям; формування національної свідомості;
утвердження принципів вселюдської моралі;

індивідуальні: виховання певної особистості з урахуванням її
індивідуальних особливостей

перспективні : формування всебічно розвинутої особистості

реальні: допомогти кожній людині сформувати базові культурні
цінності та орієнтації .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сучасний український ідеал виховання: всебічно, гармонійно розвинена
особистість, національно свідома особистість, соціально активна особистість,
людина з високою громадянською відповідальністю,
особистість з
глибокими духовними, громадянськими, патріотичними почуттями,
особистість, здатна до неперервного розвитку і вдосконалення.
Принципи виховання - система вимог, які визначають мету, зміст,
методи і форми організації виховання. Серед них:
принцип гуманізації
принцип народності
принцип індивідуально-ососбистісної орієнтації
принцип виховання в діяльності і спілкуванні
принцип стимулювання людини до самовиховання
принцип безперервності і наступності виховання
принцип професійної спрямованості виховання
принцип опори на позитивне в людині
принцип єдності педагогічних вимог вищого навчального закладу та
громадськості
принцип поваги до особистості студента, поєднаної з розумною
вимогливістю до нього
принцип демократизації
Таблиця
Характеристика принципів виховання
ПРИНЦИП
ХАРАКТЕРИСТИКА
Передбачає визнання цінності кожної людини як
Принцип
особистості, її прав на свободу, щастя, захист і охорону
гуманізації
життя, здоров'я, створення позитивного емоційного фону,
атмосфери емоційного натхнення, умов для розвитку
дитини, її творчого потенціалу, схильностей, здібностей,
надання їй допомоги у життєвому самовизначенні,
повноцінної самореалізації.
Спрямований на врахування індивідуального рівня
Принцип
індивідуально- вихованості культури майбутнього спеціаліста, що вимагає
створення умов для його фізичного і духовного розвитку,
особистісної
визначення змісту, форм і методів виховної роботи у
орієнтації
залежності від реальних досягнень окремих студентів або
груп.
Процесу спрямований на забезпечення демократичних
Принцип
демократизації норм у відношеннях студентів з адміністрацією ВНЗ,
викладачами, товаришами; розвиток самоврядування в усіх
сферах життєдіяльності студентської молоді; ініціювання,
стимулювання й підтримку студентських ініціатив,
пов’язаних з оволодінням професійною культурою,
підтриманням професійних традицій, організацією
дозвілля, побуту та ін.

Принцип цілісного підходу до виховання
Постановка Визначення
Відбір
Вибір форм, Урахування Вивчення
мети
завдань
змісту
методів,
умов, які
результатів
засобів,
забезпечую і корекція
видів
ть успіх
виховної
діяльності, досягнення діяльності
форм
мети
спілкування
Зв’язок конкретної мети
- координація зусиль усіх
із суспільно обумовленими Єдність морального,
учасників процесу;
і особистісними
естетичного, фізичного,
- врахування різних
потребами
трудового, екологічного,
факторів, які впливають
економічного, статевого, на особистість;
розумового виховання
- врахування
індивідуальних
особливостей студента;
- творчий підхід до
організації виховного
процесу;
- врахування конкретної
виховної ситуації;
- врахування
закономірностей,
принципів і особливостей
виховного процесу;
- безперервність,
систематичність
виховання;
- варіативність форм,
методів, засобів
виховання.

Критерії оцінки вихованості учнів
Назва якості
Критерії вихованості
особистості
Любов
до
Знання історії, повага до історичного минулого, традицій
школяра
Батьківщини
народу; турбота про інтереси, історичну долю країни;
почуття гордості за великих людей країни, її культуру,
досягнення; прив'язаність до місця мешкання (місто, село,
область, країна в цілому); дбайливе ставлення до природи,
Інтернаціоналізм
Інтерес
донадбань;
культури,
мистецтва
інших
народів;подій.
дружба з
народних
знання
сучасних
важливих
людьми різних національностей; добровільна участь у
заходах інтернаціонального характеру.

Ставлення до однокласників,
ровесників
Гуманність

Участь у справах свого класу; звичка надавати безкорисну
допомогу; дружні стосунки з хлопцями і дівчатами;
вимогливість і повага до ровесників.

Доброзичливе ставлення до людей, турбота про них;
допомога, чуйність, повага, довіра; уважне ставлення до
інтересів, бажань людей, питань, які їх турбують, до думок,
почуттів оточуючих; розуміння мотивів, якими керуються
люди у своїй поведінці; тактовне ставлення до їх
самолюбства, гордості, гідності; виключає грубість,
Чесність
Правдивість, щирість; виконання обіцянок; звичка не брати
чванство, пихатість, нетерпіння, недовіру.
без дозволу чужі речі; нетерпимість до брехні, крадіжки,
обману, добровільне визнання своїх помилок, вчинків;
говорити істину, не приховувати дійсний стан справ.
Ставлення до праці Любов, потреба і звичка до праці; сумлінність, старанність у
(працелюбність)
праці; постійна зайнятість корисними справами; звичка
якісно і своєчасно виконувати роботу; насолода від самого
трудового процесу; зацікавленість у досягненні позитивних
результатів; допомога членам сім'ї у господарстві.
Дисциплінованість Дотримання встановлених у суспільстві правових,
моральних, політичних, естетичних норм поведінки, правил
для учнів, певних звичаїв, традицій; швидке і точне
Відповідальність
Сумлінне
своїхвчителів.
обов'язків, зроблених пропозицій,
виконаннявиконання
вимог батьків,
зобов'язань; звичка доводити почату справу до кінця;
готовність відповідати за свої вчинки.
Активність
Прагнення відповідати на уроках, доповнювати відповіді
інших; знайомство з допоміжною літературою; добровільна
участь у різних видах діяльності; ініціативність,
Допитливість
Систематичне
самостійність. читання літератури з різних галузей науки і
техніки, постійна потреба розширення і поглиблення своїх
знань; звичка користуватися словниками, довідниками;
участь у роботі факультативів, гуртків, секцій; добра
Сміливість
Здатність до подолання почуття остраху; готовність
успішність.
допомогти з ризиком для себе; готовність відстоювати свою
Сила волі
Здатність
примусити себе виконувати те, що потрібно, а не
думку.
лише те, що подобається. Звичка доводити розпочате до
кінця; настирливість у досягненні поставленої мети;
прагнення і здатність до подолання труднощів; успіхи у
Скромність
Не визнає за собою виняткових достоїнств (зовнішність,
самовихованні.
поведінка, одяг) або особливих прав; добровільно підкоряє
себе вимогам суспільства; обмежує свої потреби у
відповідності до певних умов; відсутні хвастощі; ставиться
до всіх людей з повагою, проявляє терпимість до незначних
недоліків людей, якщо вони стосуються лише їх особистих
інтересів; критично ставиться до своїх особистих заслуг і
недоліків; визнає свої обов'язки перед суспільством,
оточуючими людьми.

Гідність,
достойність
Любов до
прекрасного
(естетична
вихованість)
Прагнення до
фізичної
досконалості

Ставлення до себе і до інших як до певної цінності;
усвідомлення позитивних рис, що не дозволяє поступатися
ними, самоповага, яка викликана усвідомленням досягнутих
успіхів; вимога від інших поваги до себе, своїх прав.
Інтерес до уроків літератури, співів, малювання; знання і
розуміння
творів
літератури,
музики,
живопису,
кіномистецтва; відвідування театрів, музеїв; охайний
зовнішній вигляд; участь у художній самодіяльності;
бажання
творити
Прагнення
бути прекрасне.
сильним, спритним, здоровим; правильна
осанка; звичка щоденно робити фіззарядку; участь у
спортивних іграх, змаганнях, походах, секціях.

Тема 10. Зміст виховання
Лекція 11
План
1. Зміст виховання як суспільна проблема. Основні компоненти виховного
процесу.
2. Напрями виховання.
Глосарій
Основними компонентами виховного процесу є:
— цільовий, який передбачає визначення мети;
— змістовний, що включає в себе основні напрями виховної діяльності;
— операційно-діяльнісний, який визначає комплекс педагогічних засобів для
розв'язання мети, завдань;
— аналітико-результативний, у процесі реалізації якого виявляються зміни
в рівні вихованості індивіда
Напрями виховання
До основних напрямів виховання відносимо виховання розумове,
духовно-моральне, громадянсько-правове (громадянське), працелюбності,
економічне, свідомої дисципліни, естетичне, етичне, фізичне, екологічне,
санітарно-гігієнічне.

Громадянська позиція - система цілісних і соціальних орієнтацій,
настанов, що характеризують людину як громадянина країни, для якого
моральним принципом є громадянський обов’язок. Громадянин - особа, яка
належить до постійного населення конкретної держави, користується її
захистом і має сукупність політичних та інших прав і обов’язків. інтегральна
риса особистості, що характеризується відчуттям себе громадянином
конкретної держави, лояльним ставленням до її інституцій і законів,
почуттям власної гідності у стосунках з представниками держави, знаннями і
поважаннями справ людини, чеснот громадянського суспільства,
відповідальним ставленням до своїх обов’язків перед державою,
патріотизмом.

Громадянськість - інтегральна риса особистості, що характеризується
відчуттям себе громадянином конкретної держави, лояльним ставленням до її
інституцій і законів, почуттям власної гідності у стосунках з представниками
держави, знаннями і поважаннями справ людини, чеснот громадянського
суспільства, відповідальним ставленням до своїх обов’язків перед державою,
патріотизмом.
Виховання особистості через формування тріади рис особистості (за
В. Гнатюком):

Тема 11. Форми та методи виховання
Лекції 12, 13

1.
2.
3.
4.

План
Поняття про організаційні форми виховного процесу.
Класифікація виховних форм.
Сутність, загальна характеристика методів виховання.
Вибір методів виховання та самовиховання.

Рис. Форми виховання

Рис. Методи виховання

Тема 12. Особливості педагогічної діяльності
Лекція 14

1.

План
1.
Педагогічна діяльність як професія. Структура і функції педагогічної
діяльності.
2.
Компоненти педагогічної діяльності.
3.
Поняття індивідуального стилю педагогічної діяльності. Класифікація
стилів педагогічної діяльності.
4.
Імідж викладача.
Глосарій
Педагогічна діяльність –
діяльність педагога в навчально-виховному процесі, спрямована на
формування і розвиток особистості вихованців (С.У.Гончаренко)
2.
Складно організована система низки діяльностей:
•
практична діяльність викладача з навчання і виховання людини;
•
методична діяльність фахівця (пов’язана з методикою навчальної
дисципліни або з методикою виховної роботи);
•
управлінська діяльність керівника освітньої системи;
•
науково-педагогічна діяльність (науково-дослідна робота) (Євтух М.).
Викладацька діяльність (Закон України «Про освіту») – діяльність, яка
спрямована на формування знань, інших компетентностей, світогляду,
розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та/або
фізичних якостей здобувачів освіти (лекція, семінар, тренінг, курси, майстерклас, вебінар тощо), та яка провадиться педагогічним (науково-педагогічним)
працівником, самозайнятою особою (крім осіб, яким така форма
викладацької діяльності заборонена законом) або іншою фізичною особою на
основі відповідного трудового або цивільно-правового договору.
Педагогічна діяльність (Закон України «Про освіту») - інтелектуальна,
творча діяльність педагогічного (науково-педагогічного) працівника або
самозайнятої особи у формальній та/або неформальній освіті, спрямована на
навчання, виховання та розвиток особистості, її загальнокультурних,
громадянських та/або професійних компетентностей.

Тема 13. Педагогічна майстерність
Лекції 15, 16
План
1.
Педагогічна культура: компоненти, зміст.
2.
Характеристика структурних компонентів педагогічної майстерності.
3.
Сутність поняття «педагогічна техніка», її компоненти.
4.
Мовне мистецтво педагога, технічні показники виразного мовлення.
5.
Внутрішня техніка викладача, як здатність володіти собою.
Глосарій
За визначенням науковців ХНУ ім. В.Н. Каразіна педагогічна культура
конкретного викладача – прояв загальної культури в умовах педагогічного
процесу, що визначається як високий рівень духовного розвитку педагога та
його професійної майстерності. Структуру педагогічної культури викладача
складають такі компоненти:
– педагогічні знання;
– педагогічні почуття та мотиви;
– педагогічні переконання;
– педагогічні вміння та навички;
– організаторсько-педагогічні здібності;
– культура спілкування та педагогічний такт.
Кожен з компонентів педагогічної культури утримує велику кількість
взаємопов’язаних елементів:
1.
Педагогічні знання:

історія розвитку педагогічної науки,

предмету, мети та завдань загальної педагогіки,

актуальних проблем зарубіжної педагогіки,

вітчизняної педагогіки співробітництва,

методів педагогічних досліджень,

теорії, принципів та методів виховання,

теорії, принципів та методів навчання,

шляхів формування та вдосконалення педагогічної культури
викладача.
2.
Педагогічні почуття та мотиви:

інтерес до педагогіки та педагогічної роботи,

почуття гуманізму,

почуття честі та достоїнства викладача,

почуття справедливості та принциповості,

почуття педагогічного задоволення,

почуття високої естетики та краси слова,

почуття оптимізму та працездатність,

педагогічна інтуїція,

потяг до самоосвіти.
3.
Педагогічні переконання:


упевненість в моральній цінності та соціальній корисності
педагогічної праці.

упевненість в силі педагогічного впливу на особистість,

установа на всебічний розвиток особистості,

установа на добросовісну працю та систематичний розвиток у
учнів здібностей до навчання.
4.
Педагогічні уміння:

об’єктивно оцінювати рівень знань , умінь та навичок,

оцінювати рівень розвитку індивідуальних якостей та
властивостей особистості,

керуватися в навчально-виховній роботі принципами педагогіки,

проводити індивідуальну виховну роботу,

надавати індивідуальну допомогу у ході навчання,

стимулювати самоосвіту та самовиховання,

розвиток риторичних здібностей, просто й дохідливо викладати
навчальний матеріал,

проводити педагогічні дослідження.
5.
Організаторсько-педагогічні здібності:

організовувати та проводити групову оцінку знань,

організовувати та проводити виховні заходи,

виховувати особистість в колективі та за допомогою колективу,

організовувати та методично правильно проводити навчальні
заняття,

формувати в колективі здорову та працездатну атмосферу,
підвищувати інтерес до навчання.
6. Культура спілкування та педагогічний такт.
Уміння:
 встановити контакт зі студентом, створити умови для бесіди;
 чітко формулювати питання та уважно вислуховувати відповіді;
 ставити себе на місце учня та розуміти його емоційний стан;
 вимагати без грубощів;
 беззлобно критикувати помилки студента та надавати йому поради
щодо виправлення недоліків;
 виявляти увагу до всіх учнів;
 поважати особистість студента, визнавати його права та інтереси .
Педагогічна культура (за В.І. Лозовою): педагогічна система (ця система є
відкритою) і водночас елемент її; єдність педагогічних цінностей, між якими
існують певні зв’язки і відношення
За твердженням В.І. Лозової педагогічна культура викладача – це
професійна культура, гармонія педагогічного мислення та творчої діяльності,
що сприяють якісній організації навчального процесу.
В.І. Лозова стверджує, що професійно-педагогічна культура діалектично
пов’язана з усіма елементами особистісної культури: моральною,

естетичною, розумовою, правовою, політичною, екологічною та ін., оскільки
вона є інтегральним показником інших видів культур, їх складовою і в той же
час уключає їх у себе. Установлено, що результатами процесу формування
професійно-педагогічної культури є розвиток педагогічної етики,
професійної майстерності, творчої індивідуальності та професійної
компетентності .
Основними складовими педагогічної культури слід вважати
педагогічну майстерність, духовне багатство, наукову та загальну ерудицію,
культуру спілкування та мовлення, педагогічну етику, постійну
спрямованість до педагогічного, методичного, морального та духовного
самовдосконалення.
Компоненти педагогічної майстерності викладача:
– професійна компетентність – знання педагогіки, психології, логіки,
принципів, форм і методів навчання і виховання, змісту предмета та
індивідуальних особливостей студента; уміння спілкуватися, дохідливо
викладати навчальний матеріал, вести полеміку, керувати дискусією,
використовувати наочні посібники і технічні засоби навчання, зацікавлювати
і підтримувати увагу, аналізувати та оцінювати знання та вміння студентів,
володіти комп'ютером; навички усного мовлення, розподілу власної уваги,
орієнтування в часі;
– особисті якості – науковий світогляд, висока моральність, широкий
кругозір та ерудиція, духовна культура, оптимізм, емоційна стійкість,
витримка, наполегливість, співчуття, терплячість і доброзичливість;–
педагогічна техніка – комплекс умінь та навичок, що дають змогу досягнути
оптимальних результатів у навчанні і вихованні студентів (міміка, жести,
техніка мовлення, техніка педагогічного спілкування, вміння контролювати
власні емоції, настрій тощо);
– педагогічний такт – уміння встановлювати відповідний тон і
обирати стиль спілкування зі студентами, колегами;
– педагогічна творчість – заснована на повноті інформації, науковому
прогнозі, умінні педагога кожного разу по-новому й ефективно застосовувати
в навчально-виховному процесі різні комбінації форм і методів педагогічного
впливу. Розмаїття педагогічних ситуацій, виникнення проблем, прагнення
підійти до їх вирішення нестандартно на основі своєї уяви, обумовлюють
педагогічну творчість. Робота “за шаблоном” значно збіднює педагогічний
процес і негативно впливає на авторитет педагога;
– гуманістична спрямованість – одна з визначальних характеристик
майстерності. Спрямованість – це прагнення особистості до визначеного
роду занять, що базується на стійкому інтересі до нього. Основою її є ідеали,
інтереси, ціннісні орієнтації. Гуманістична спрямованість – це спрямованість
на особистість іншої людини, затвердження духовних цінностей, моральних
норм поведінки і відносин тощо;
– культура мовлення – майстерне володіння словом, уміння точно,
доступно, емоційно, образно висловлювати свої думки, тому що всі

педагогічні задуми, цілі і завдання реалізуються в педагогічній взаємодії –
спілкуванні зі студентами;
– педагогічні здібності – це особливі якості особистості викладача, що
зумовлюють успішність педагогічної діяльності.
З метою подолання труднощів педагогічної праці викладачеві необхідно
володіти складовими педагогічної техніки:
– техніка і культура мовлення: граматична правильність; виразність;
образність; гумор; техніка мовлення (постановка голосу, тембр голосу,
емоційність, переконливість, багатство інтонацій, дикція, темп, багатство
відтінків);
– зовнішнього вигляду: уміння правильно сидіти, стояти, виявляти
впевненість, спокій, доброзичливість (постава, одяг, зачіска, міміка,
пантоміміка, емоційна виразність);
– техніка педагогічного спілкування: уміння слухати; ставити
запитання; аналізувати відповідь; бути уважним, спостережливим; розуміти
інших; встановлювати контакт; бачити і розуміти реакцію аудиторії;
передавати своє ставлення до того, про що йдеться; зацікавити, захопити
поясненням, розповіддю, повідомленням; орієнтуватися в ситуації;
– психотехніка: уміння створювати необхідний настрій; знімати зайву
напругу, хвилювання; долати власну нерішучість і мобілізувати себе;
стримувати себе в стресових ситуаціях; здатність до перевтілення, керування
своїм настроєм, до гри.
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Рис. Структура техніки мовлення

