Розділ 2. Педагогіка навчальної діяльності
Лекція 9. Дидактика як наука. Сутність навчальної діяльності.
Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток. Створення
Я. Коменським наукових підвалин дидактики. Основні завдання сучасної
дидактики. Основні категорії дидактики. Сутність та завдання навчання.
Процес навчання як основний шлях отримання освіти, засвоєння суспільноісторичного досвіду. Рушійні сили навчального процесу. Процес навчання як
основний шлях отримання освіти, засвоєння суспільно-історичного досвіду.
Протиріччя навчального процесу: між засвоєними знаннями і новими
фактами; науковими знаннями і життєвим досвідом; між методикою
викладання і розумінням навчальної інформації; між прийнятими учнями
пізнавальними і практичними завданнями, що висуваються ходом навчання і
наявним рівнем знань, умінь і навичок учня, рівнем його розумового
розвитку. Методи науково-педагогічних досліджень.
Лекція 10. Закономірності навчального процесу. Принципи
навчання.
Закономірності навчального процесу (за І. П. Підласим). Зовнішні
закономірності (загальні та конкретні). Загальні закономірності навчання
(закономірності мети навчання – залежність навчання від потреб суспільства,
розвитку педагогічної науки і практики; змісту навчання – мети, цілей
навчання, вікових можливостей учнів, матеріально-технічної бази
навчального закладу; якості навчання; управління навчання; методів
навчання; стимулювання навчання). Конкретні закономірності (дидактичні,
гносеологічні, психологічні, кібернетичні, соціологічні, організаційні).
Внутрішні закономірності (залежність навчання від: пізнавальних і
практичних завдань, рівня сформованості знань, умінь і навичок; взаємодії
вчителя і учня; активності учня; структури й послідовності навчальних
завдань тощо).
Поняття та характеристика принципів навчання. Педагогічні умови
реалізації принципів навчання в діяльності викладача.
Освітнє цілепокладання. Індивідуальна освітня траєкторія. Рефлексія в
навчанні.
Лекція 11. Структура навчального процесу.
Основні етапи оволодіння знаннями: сприймання, усвідомлення,
осмислення, запам’ятовування, закріплення, узагальнення і систематизація,
застосування на практиці. Структура навчального процесу: цільовий,
мотиваційний, змістово-операційний, контрольно- регулюючий, оціночнорезультативний компоненти. Аналіз і оцінка навчальної діяльності.
Види навчання (догматичне навчання, пояснювально-ілюстративне
навчання, проблемне навчання, програмоване навчання, модульне навчання).
Лекція 12. Методи навчання.
Поняття про метод навчання. Прийоми та засоби навчання. Основні
функції методів навчання: навчальна (методи сприяють набуттю учнями

знань, умінь, навичок); виховна (методи сприяють формуванню певної
системи емоційно-ціннісних ставлень особистості до навколишнього світу);
розвивальна (полягає у розвитку пізнавальних процесів); спонукальна
(полягає у стимулюванні інтересу учнів до навчання, формуванні позитивних
мотивів навчання); контрольно-коригуюча (дають можливість перевірити
рівень засвоєння учнями знань, сформованості вмінь і навичок).
Різні підходи до класифікації методів навчання:
– за джерелами передачі й характером сприйняття інформації:
словесні, наочні та практичні (С. Петровський);
– за основними дидактичними завданнями, які необхідно вирішувати
на конкретному етапі навчання: методи вивчення нового матеріалу, методи
закріплення, методи формування умінь і навичок, методи застосування знань
на практиці, методи перевірки знань (М. Данилов, Б. Єсипов);
– за характером пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні,
репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі
(М. Скаткін, І. Лернер);
– класифікація методів навчання на основі системного підходу: методи
організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи
стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методи
контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальною
діяльністю (Ю. Бабанський);
– за категоріями теорії пізнання: дедуктивні та індуктивні, чуттєві й
абстрактні, теоретичні і практичні;
Активні та інтерактивні методи навчання, їх характеристика. Вибір методів
навчання. Фактори, що впливають на вибір методів навчання. Основні
вимоги до використання методів навчання.
Лекція 13. Інноваційні технології активізації навчальної діяльності
Технологічний підхід в освіті. Інновації як засіб активізації навчання в
закладах освіти. Інноваційний потенціал педагога. Сутність та поняття
педагогічної технології. Підходи. Співвідношення понять «технологія» та
«методика». Основні якості сучасних освітніх технологій і критерії
технологічності
педагогічного
процесу.
Критерії
технологічності:
системність, можливість управління, ефективність, відтворюваність,
візуалізація. Підходи до класифікації педагогічних технологій. Особистісноорієнтовані технології навчання. Технології розвивального навчання.
Інтерактивні та ігрові технології. Діалогово-комунікаційні технології.
Лекція 14. Форми навчання. Контроль та оцінка як педагогічні
категорії.
Форми організації навчання, їх становлення, характеристика. Загальні
форми організації навчання: за кількістю учнів (фронтальні, групові,
індивідуальні); за місцем навчання (шкільні, позашкільні); за дидактичною
метою (форми теоретичного навчання, форми практичного навчання, форми
трудового навчання, форми змішаного навчання); за тривалістю (класичний
урок, спарені уроки, спарені скорочені уроки, уроки-модулі). Спеціальні

форми організації навчання: урок, семінар, лекція, консультація,
факультатив, домашнє завдання, додаткове заняття, залік, екзамен.
Класно-урочна форма навчання в її історичному розвиткові. Вимоги до
сучасного уроку. Типи уроків: набуття нових знань, формування нових умінь,
узагальнення і систематизація вивченого, контролю і корекції знань і умінь,
практичного застосування знань і умінь, комбінований; їх структура.
Нестандартні уроки. Підготовка вчителя до уроку. Педагогічний аналіз
уроку. Основні критерії ефективності уроку.
Сучасні форми навчання. Системи навчання, спрямовані на
модернізацію класно-урочної системи: белл-ланкастерська система взаємного
навчання (Е. Белл, Дж. Ланкастер), мангеймська система (Й. Зікінгер),
спеціалізоване навчання, групове навчання, пінетка-план (К. Уошберн),
батавія-план (Дж. Кеннеді), дальтон-план (Е. Паркхест), бригаднолабораторна система, система Трампа, система не градуйованих класів,
система відкритих шкіл тощо.
Контроль та оцінка як педагогічні категорії. Психолого-педагогічні
вимоги до перевірки та оцінки знань, умінь і навичок. Види контролю:
попередній, поточний, періодичний та заключний. Методи контролю: усний,
письмовий, графічний, програмний. Основні параметри якості знань:
міцність, повнота, глибина, гнучкість, конкретність, системність, інші. Рівні
знань:
розпізнавальний,
репродуктивний,
продуктивний
або
реконструктивний, творчий. Стимулююча та корекційна роль оцінки.
Врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі оцінювання їх
навчальних досягнень. Позиція В. Сухомлинського щодо оцінювання.
Методика перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок Ш. О. Амонашвілі
й В. Ф. Шаталова, та ін. Ідея безоціночного навчання (вальдорфські школи
тощо). Самоконтроль та самооцінка. Ефекти суб’єктивізму оцінки. Аналіз
основних причин суб’єктивного оцінювання педагогом знань, вмінь і
навичок учнів.
Лекція 15. Ефективні стратегії самонавчання
Стратегії та технології ефективного самонавчання сучасних студентів.
Система успішного самонавчання. Метод інтервальних повторень. Метод
архівування. Технологія роботи з інформацією “SQ3R” (Survey, Question,
Read, Recite, Review) Кодування. Скечноутинг. Розвиток навичок
самонавчання сучасних студентів. Відпрацювання теоретичного матеріалу.
Тренінгове заняття з розвитку навичок продуктивного самонавчання.
Лекція 16. Педагогічна майстерність.
Специфіка професії вчителя. Вимоги до особистості педагога. Поняття
педагогічної діяльності та її структура (конструктивний, організаторський,
комунікативний,
інформаційний,
розвивальний,
мобілізаційний,
дослідницький елементи в структурі педагогічної діяльності).
Компоненти педагогічної діяльності: діагностичний, орієнтовнопрогностичний,
конструктивно-проектувальний,
організаційний,
інформаційно-роз’яснюючий, комуникативно-стимулюючий, аналітикооціночний, дослідницько-творчий. Поняття педагогічної майстерності.

Професійна придатність. Критерії педагогічної майстерності. Структура.
Гуманістична спрямованість особистості. Професійні знання. Педагогічні
здібності. Педагогічна техніка та її структура. Майстерність вчителя в
керуванні собою. Керування внутрішнім емоційним станом. Імідж вчителя.
Шляхи підвищення педагогічної майстерності.
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