
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

 

О. А. Жирун , Є. В. Пузирьов 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПЕДАГОГІКА 

 

Практикум 

 

 

для  студентів напрямів підготовки:  

6.03010 – соціологія, 6.010203 – здоров’я людини, 6.040203 – фізика,  

6.040201 – математика  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2011 

 



2 
 

УДК 378.14 
ББК 

 
Педагогіка [Текст] : практикум / Уклад. : О.А.Жирун, Є.В.Пузирьов. – К. : НТУУ 

«КПІ», 2011. – 104 с. 
 

 

Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ» 

(Протокол № ___ від «___»________2011 р.) 

 

 

 

Н а в ч а л ь н е   в и д а н н я  

 

 

 

ПЕДАГОГІКА 
 

Практикум 
для  студентів напрямів підготовки: 

6.030101– соціологія, 6.010203 – здоров’я людини, 6.040203 – фізика, 6.040201 – математика 

 

 

 

Укладачі: 

 

Жирун Оксана Анатоліївна, канд. психол. наук  

Пузирьов Євген Володимирович, канд. пед. наук, доц. 
 
Відповідальний 
редактор 

 

 

Винославська О. В., канд. психол. наук, доц. 
 
Рецензенти: 

 
Плахотнік О.В., д-р пед. наук, проф. 
Слободянюк Т.Б. , канд. пед. наук, доц. 
 

 

 

  
 

ISBN 
 

За редакцією укладачів 
Надруковано з оригінал-макета замовника 

 
 

Темплан 2011 р., поз. …… 



3 
 

З М І С Т 

 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 4 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 4 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 4 

ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 5 

ІV.1. Розподіл навчального часу за темами 5 

ІV.2. Лекції 6 

ІV.3. Семінарські заняття 10 

Семінарське заняття 1 10 

Семінарське заняття 2 18 

Семінарське заняття 3 22 

ІV.4. Практичні заняття 27 

Практичне заняття 1 27 

Практичне заняття 2 32 

Практичне заняття 3 66 

Практичне заняття 4 83 

Практичне заняття 5 89 

ІV.5. Індивідуальні завдання  94 

ІV.6. Контрольні роботи 95 

V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 99 

V.1. Організація самостійної роботи студентів 99 

V.2. Методики активізації процесу навчання 100 

V.3. Система поточного і підсумкового контролю 101 

VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 102 



4 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Сучасна ситуація переосмислення орієнтирів розвитку суспільства і окре-

мої людини робить проблеми педагогічної компетенції майбутніх спеціалістів 

особливо значущими і гострими. Вивчаючи дисципліну «Педагогіка», студенти 

отримають систематичні знання з педагогіки, навички організації сприятливого 

робочого клімату, стимулюючого розвиток особистості і високу працездатність 

колективу в цілому, уміння регулювати взаємовідносини в сім’ї, здійснювати 

виховну роботу, займатися самовдосконаленням та самовихованням.      

Мета курсу – дати слухачам основні відомості про педагогіку, ознайомити 

з категоріальним апаратом, методологічними засадами, основними напрямами 

зв’язків педагогіки з іншими науками.  

 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

Розподіл навчальних годин за семестрами і видами навчальних занять 

здійснюється відповідно до робочого навчального плану: 

 

Семестр 
Всього 

кр/годин 

Розподіл за семестрами  

та видами занять 

Атестація   

Лекції 

 

Практичні 

заняття 

 

СРС 

 

6 3/108 36 18 54 залік/екзамен 

 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

Головна мета дисципліни полягає у підвищенні освіченості майбутніх фа-

хівців з питань історії, предмету, завдань, структури і методів педагогіки, а та-

кож з основними проблемами навчання, освіти, розвитку та виховання педагога 

і учня як суб’єктів учбової та педагогічної діяльності, навчально-педагогічної 

співпраці та спілкування. 

Вивчення даної дисципліни дозволяє пізнати закономірності своєї учбової 

діяльності, сформувати потребу в особистому розвитку і самовдосконаленні, 

досягти індивідуальних цілей у процесі навчання. Тим самим створюються 

умови для кращої адаптації студентів до навчання в технічному університеті і 

закладаються основи ефективної майбутньої професійної діяльності.  

 

В результаті вивчення дисципліни студент має 

ЗНАТИ: 

 предмет, завдання та методи педагогіки; 

 характеристику, загальні закономірності та протиріччя педагогічного про-

цесу; 
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 педагогічну характеристику, принципи та методи навчання та виховання; 

 аспекти реалізації індивідуального та диференційованого підходів у навча-

льно-виховному процесі; 

 форми, засоби і методи педагогічної діяльності, особливості педагогічної 

комунікації, майстерності та культури; 

 основи сімейного виховання та самовиховання.  

УМІТИ: 

 різнобічно аналізувати педагогічну діяльність відповідно до конкретних 

проблем та потреб суб’єктів освітнього простору; 

 визначати зону найближчого розвитку особистості, складати педагогічну 

характеристику особистості 

 аналізувати різні навчально-виховні ситуації; 

 правильно визначати систему методів виховного впливу, розв’язувати пе-

дагогічні завдання в сім’ї та організації; 

 ефективно управляти часом, організовувати власну навчальну діяльність; 

 створювати передумови самореалізації та самовиховання учасників педа-

гогічної взаємодії. 

 

ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

IV.1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ 

Найменування розділів, тем 

Розподіл навчального часу 

В
сь

о
го

 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

за
н

я
тт

я
  

(к
о
н

тр
о
л
ьн

і 

р
о
б

о
ти

) 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

за
н

я
тт

я 

С
Р

С
 

Розділ 1. Загальні основи педагогіки 

Тема 1.1. Предмет і завдання педагогіки  8 4 -  2 2 

Тема 1.2. Історія педагогіки: від виховання 

у первісному суспільстві до сучасності 
10 4 - 2 4 

Тема 1.3. Основні етапи розвитку педаго-

гіки 
8 2 - 2 4 

Індивідуальне завдання до розділу 1 6 -  - - 6 

Розділ 2. Теорія навчання та виховання 

Тема 2.1. Загальні принципи дидактики і їх 

реалізація у конкретних предметних мето-

диках навчання 

10 4 4 - 4 

Тема 2.2. Виховання як цілеспрямований 

та організований процес формування осо-

бистості 

10 4 - - 2 

Тема 2.3. Засоби та методи педагогічного 

впливу на особистість 
12 6 4 - 4 

Тема 2.4.Педагогічна культура та її скла-

дові 
8 4 2 - 4 

Індивідуальне завдання до розділу 2 6 - - - 6 
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Розділ 3. Сімейне виховання та самовиховання особистості 

Тема 3.1. Сімейне виховання та сімейна пе-

дагогіка  
10 4 2 - 2 

Тема 3.2. Основи організації самовихован-

ня 
8 4 2 - 2 

Індивідуальне завдання до розділу 3 4 - - - 4 

Разом за семестр 100 36 12 6 46 

Підготовка до заліку/екзамену 8 - - - 8 

Всього  108 36 12 6 54 

 

IV.2. ЛЕКЦІЇ 

 

Розділ 1. Загальні основи педагогіки 

Лекція 1. 

Тема 1.1. Предмет і завдання педагогіки 

Педагогіка як наука, основні її категорії: розвиток, виховання, навчання, 

освіта. Предмет педагогіки. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з 

іншими науками. Цілі освіти, навчання, розвиток і виховання.  

Л і т е р а т у р а 

Основна: 1-3; 5-8. 

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

 

Завдання до самостійної роботи: 

1. Робота з навчальною літературою. 

2. Підготовка до семінарського заняття 1. 

3. Виконання індивідуального завдання 1. 

 

Лекція 2. 

Тема 1.2. 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 Давній 

Греції. Педагогіка епохи Середньовіччя. Педагогічна система Я.А.Коменського. 

Педагогічні погляди французьких філософів. Розвиток педагогіки в Україні (16-

18 ст.), діяльність Г.С.Сковороди. Освіта  України на сучасному етапі. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 2; 3; 7; 8. 

Додаткова: 1; 2; 20; 25; 41. 

 

Завдання до самостійної роботи: 

1. Робота з навчальною літературою. 

2. Підготовка до семінарського заняття 2. 

3. Виконання індивідуального завдання 1. 
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Лекція 3. 

Тема 1.3. Основні етапи розвитку педагогіки 

Основні етапи розвитку педагогіки та освіти. Сучасна педагогіка у пошу-

ках нової моделі освіти. Закономірності та протиріччя педагогічного процесу. 

Реформування системи освіти України, об’єктивні передумови та основні 

напрями реформування. Цілі та ідеї Болонського процесу. Основні принципи 

освіти в Україні.  

Л і т е р а т у р а 

Основна: 1-8. 

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

 

Завдання до самостійної роботи: 

4. Робота з навчальною літературою. 

5. Підготовка до семінарського заняття 3. 

6. Виконання індивідуального завдання 1. 

 
 

Розділ 2. Теорія навчання та виховання 

Лекція 3. 

Тема 2.1. Загальні принципи дидактики і їх реалізація у конкретних 

предметних методиках навчання 

Дидактика – теорія і практика навчання. Основні принципи дидактики та їх 

характеристика. Сучасні дидактичні концепції в освіті. 

Психолого-педагогічні закономірності оволодіння знаннями, уміннями, на-

вичками. 

Реалізація дидактичних принципів у конкретних предметних методиках 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 1- 4; 8. 

Додаткова: 3; 7; 8; 15; 21; 24; 26; 50. 

 

Завдання до самостійної роботи: 

1. Робота з навчальною літературою. 

2. Підготовка до практичного заняття 1. 

3. Виконання індивідуального завдання 1. 

 

 

Лекція 4. 

Тема 2.2. Виховання як цілеспрямований та організований процес форму-

вання особистості 

Виховання в широкому та гранично вузькому значенні. Функції виховання. 

Основні принципи виховання та їх характеристика. Зміст виховання. Умови та 
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шляхи забезпечення єдності складових частин виховного процесу. Виховна си-

стема. Особливості національного виховання в Україні. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 2-8. 

Додаткова: 5; 9-11; 18; 24; 40. 

 

Завдання до самостійної роботи: 

1. Робота з навчальною літературою. 

2. Виконання індивідуального завдання 2. 

 

 

Лекція 5. 

Тема 2.3. Засоби і методи педагогічного впливу на особистість 

Методи навчання: репродуктивні та продуктивні. Взаємозв’язок продукти-

вних та репродуктивних методів. Переваги проблемного навчання. Методи пе-

реконання. Педагогічні вимоги до застосування методів переконання. Вправи та 

їх різновиди. Привчання. Методи стимулювання: змагання, заохочення, пока-

рання. 

Л і т е р а т у р а 

Основна: 2-8. 

Додаткова: 5; 9-11; 18; 24; 40; 41. 

 

Завдання до самостійної роботи: 

1. Робота з навчальною літературою. 

2. Підготовка до практичного заняття 2. 

3. Виконання індивідуального завдання 2. 

 

 

Лекція 6. 

Тема 2.4. Педагогічна культура та її складові  

Специфіка педагогічної діяльності. Вимоги до діяльності педагога. Понят-

тя педагогічної культури та її складові. 

Педагогічна майстерність як сукупність педагогічних знань, навичок, 

вмінь та якостей педагога. Поняття про педагогічний такт, педагогічну техніку 

та педагогічну ерудицію. 

Розуміння педагогом особистості учня. Майстерність педагогічного спіл-

кування. Шляхи формування педагогічної культури.   

Л і т е р а т у р а 

Основна: 1; 2; 5-7. 

Додаткова: 10; 19; 31; 33; 37; 38; 45-48; 51; 52. 
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Завдання до самостійної роботи: 

1. Робота з навчальною літературою. 

2. Підготовка до практичного заняття 3. 

3. Виконання індивідуального завдання 2. 

 

 

Розділ 3. Сімейне виховання та сімейна педагогіка 

Лекція 7. 

 

Тема 3.1. Сімейне виховання та сімейна педагогіка 

Стосунки батьків і дітей як психолого-педагогічна проблема. Типові варіа-

нти відносин у сім’ї. причини сімейних конфліктів та їх профілактика. Раціона-

льні умови відносин батьків і дітей: свідома діяльність з організації сім’ї, педа-

гогічний 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. 

 

Завдання до самостійної роботи: 

1. Робота з навчальною літературою. 

2. Підготовка до практичного заняття 4. 

3. Виконання індивідуального завдання 3. 

 

Лекція 8. 

 

Тема 3.2. Основи організації самовиховання 

Самовиховання як спонукальна сила розвитку особистості. Напрями і за-

соби самовиховання. Самооцінка і самоконтроль як чинники самовиховання. 

Управління самовихованням особистості.  

Л і т е р а т у р а 

Основна: 2; 6; 7. 

Додаткова: 17; 22; 27; 28; 29; 36; 43. 

 

Завдання до самостійної роботи: 

1. Робота з навчальною літературою. 

2. Підготовка до практичного заняття 5. 

3. Виконання індивідуального завдання 3. 
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IV.3. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

 

Семінарське заняття 1. Предмет і завдання педагогіки 

1. Предмет та об’єкт педагогіки. 

2. Основні категорії педагогіки. 

3. Закономірності та протиріччя педагогічного процесу. 

 

План роботи 

1. Обговорення питань семінару. 

2. Підготовка до заняття: самостійна робота з дидактичним текстом. 

Прочитайте наведений нижче дидактичний текст і порівняйте наведені 

концепції співвідношення розвитку і навчання в психолого-педагогічній науці. 

Дайте письмові відповіді на такі запитання: 

1) у чому схожість та відмінність різних концепцій розвитку особистості? 

2) які теоретичні підходи можна віднести до класичних, а які до сучас-

них? 

3) які теоретичні положення Л. С. Виготського лягли в основу подальшо-

го розвитку психолого-педагогічної науки та отримали найбільшу 

реалізацію у практичній діяльності психологів і педагогів? 

4) чи можна вважати генетичну зумовленість особистості могутнім чин-

ником її розвитку? 

5) чи є освіта єдиним шляхом розвитку особистості, можливо, існують ще 

інші шляхи? 

 

ДИДАКТИЧНИЙ ТЕКСТ 

Концепції співвідношення розвитку і навчання  

в психолого-педагогічних науках 

 

Проблема співвідношення розвитку і навчання завжди була однією зі сте-

ржневих проблем психології та педагогіки. Починаючи з праць 

Я.А.Коменського («Чеська дидактика», «Велика дидактика»), здійснювався 

пошук наукових основ навчання, які брали до уваги індивідуальні можливості 

кожної дитини і їх зміни в процесі вікового розвитку. До таких проблем також 

звертався К.Д.Ушинський, видатний вітчизняний педагог, учений: у його праці 

«Человек как предмет воспитания» детально висвітлені особливості психічного 

розвитку дитини в різні вікові періоди. Він вважав навчання і виховання могут-

німи чинниками розвитку дитини. При розкритті цієї проблеми важливо відмі-

тити, що: 

а) власне розвиток є складним інволюційно-еволюційним поступальним 

рухом, в ході якого здійснюються прогресивні і регресивні, інтелектуальні, 

особистісні, вчинкові зміни в самій людині (Л.С.Виготський, Б.Г.Ананьєв); 
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б) особистісний розвиток відбувається аж до самого моменту закінчення 

життя, змінюючись тільки за напрямом, інтенсивністю, характером та якістю. 

Таким чином, загальними характеристиками розвитку є: незворотність, 

прогрес/регрес, нерівномірність, збереження попереднього у новому, єдність 

мінливості та сталості. 

Процес розвитку особистості має складний характер. Він здійснюється як 

«саморух», якому, на думку Г.С.Костюка, властива єдність зовнішніх і внутрі-

шніх умов. Але напрям цього «руху» є соціально визначеним, детермінованим. 

Суспільство організовує процес розвитку особистості за допомогою істо-

рично створених соціальних інститутів освіти, системи виховання і навчання, 

народних традицій, чого немає у тваринному світі. 

Починаючи з 20-х років XX століття значний внесок у розробку проблеми 

розвитку особистості зробили такі вчені, як Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, 

В.В.Давидов, О.В.Запорожець, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, О.Р.Лурія. 

О.І.Мещеряков, П.Р.Чамата, Д.Б.Ельконін та ін. 

Так, до проблеми співвідношення розвитку та навчання звертався один з 

найвідоміших вітчизняних учених-психологів Л.С.Виготський. Він не погоджу-

вався з теорією відомого швейцарського психолога Ж.П'яже, який відстоював 

ідею про те, що розвиток особистості йде безвідносно до навчання. Зокрема, 

Ж.П'яже розглядав психічний розвиток як процес дозрівання, а навчання й ви-

ховання – як процеси, що використовують і тренують ті здібності, що виника-

ють у період дозрівання. Мислення дитини проходить через відомі фази і стадії, 

незалежно від того, навчається дитина чи ні. На думку Л.С.Виготського, таке 

навчання йде позаду процесу розвитку і мало що дає для психічного розвитку 

дитини. 

Л.С.Виготський виділив та узагальнив такі поширені точки зору на питан-

ня про співвідношення навчання і розвитку: 

 навчання і розвиток – два незалежних один від одного процеси; на-

вчання «надбудовується» над дозріванням; навчання чисто зовні ви-

користовує можливості, які з'являються у процесі розвитку; 

 навчання і розвиток – два тотожні процеси; 

 навчання може йти як слідом за розвитком, так і попереду розвитку, 

рухаючи його далі. 

З розвитком психологічної та педагогічної теорій поступово поняття на-

вчання і розвитку набували статусу міждисциплінарних та базових категорій. 

Розвиток – процес кількісних і якісних змін організму, нервової системи, 

психіки, особистості. 

Навчання – процес цілеспрямованої передачі суспільно-історичного дос-

віду, організація засвоєння знань, умінь, навичок. 

Для пояснення питання про вплив навчання на розвиток Л. С. Виготський 

ввів поняття про два рівні розвитку дитини: 
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1) перший рівень – рівень актуального розвитку (PAP) – це такий дося-

гнутий рівень інтелектуального розвитку дитини, який забезпечує їй повністю, 

без допомоги дорослих можливість самостійно вирішувати задачі; 

2) другий рівень – зона найближчого розвитку (ЗНР) – визначає такий 

рівень розвитку, коли дитина може вирішувати складніші задачі за допомогою 

дорослих або товаришів, який є вищим, ніж перший, бо має забезпечити досвід 

дитини новими знаннями, вміннями, навичками. 

Рівень актуального розвитку дитини показує, які психічні процеси у неї 

вже сформувались, тобто, фактично за її (PAP) ми можемо говорити про вже 

закінчені цикли розвитку. Однак метою освіти є перспективний розвиток ди-

тини. Тому освіта повинна використовувати не тільки досягнуті результати ро-

звитку, а також процеси, які перебувають у становленні. 

Л. С. Виготський зробив такі висновки: 

1) навчання створює «зону найближчого розвитку», яка потім переходить в 

«рівень актуального розвитку»; 

2) навчання рухає вперед розвиток, спираючись не тільки на дозрілі функ-

ції, але й на ті, що будуть сформовані; 

3) навчання повинне йти попереду розвитку; 

4) педагогіка має орієнтуватися не на вчорашній, а на завтрашній день роз-

витку. 

Концепція Л.В.Занкова про навчання на високому рівні труднощів у кінці 

50-х років стала продовженням і розвитком ідей і положень Л.С.Виготського 

про співвідношення навчання та розвитку учнів. Л.В.Занков поставив задачу 

«побудувати» таку систему початкового навчання, при якій би досягався наба-

гато більший розвиток молодших учнів, аніж при навчанні за традиційними ме-

тодиками. Принцип навчання на високому рівні труднощів характеризується, на 

думку Л.В.Занкова, не стільки тим, що перевищує «середню норму» труднощів, 

а перш за все тим, що розкриває духовні сили дитини, дає їм простір і напрям. 

Особливе місце в концепції Л.В.Занкова посідає принцип цілеспрямованої та 

систематичної роботи з розвитку всіх учнів, в тому числі і найбільш «слабких». 

О.М.Леонтьєв конкретизував ряд положень Л.С.Виготського. Зокрема він 

довів, що індивід у психічному розвитку привласнює досягнення попередніх 

поколінь й у своїй власній діяльності відтворює історично сформовані людські 

здібності. Суттєвою характеристикою привласнення здібностей є те, що воно 

здійснюється дитиною тільки у спільній діяльності з дорослими, у спілкуванні з 

ними та під їхнім керівництвом, а також у спільній діяльності з іншими дітьми 

(діяльнісний принцип). 

Концепція В.В.Давидова–Д.Б.Ельконіна. У 60-ті роки XX ст. був створе-

ний науковий колектив під керівництвом психологів В.В.Давидова і 

Д.Б.Ельконіна. Головним завданням колективу було встановлення ролі та зна-

чення молодшого шкільного віку у розвитку дитини. Вченими було виявлено, 

що в сучасних умовах цей вік може вирішувати свої освітні задачі, якщо протя-

гом цього вікового періоду будуть виникати і розвиватись такі психічні ново-
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утворення: абстрактно-теоретичне мислення, здатність до самокерування, акти-

вність дитини в навчальній діяльності. Звідси випливає, що необхідно організу-

вати таке навчання, котре здатне створювати необхідні зони найближчого роз-

витку, які з часом перетворювались б у потрібні новоутворення. Таке навчання 

повинно бути зорієнтованим не лише на ознайомлення з фактами, але й на пі-

знання відношень між ними, причиново-наслідкових зв'язків. 

Д.Б.Ельконін висунув ідею поєднання двох ліній розвитку: пізнавального 

та власне особистісного (від народження до закінчення середньої школи). Згід-

но з його теорією, розвиток пізнавальної сфери дитини та її особистості відбу-

вається у руслі різних провідних діяльностей, що змінюють одна одну в онто-

генезі. Першим видом діяльності є безпосереднє емоційне спілкування дитини з 

матір'ю. Ця діяльність змінюється рольовою грою, спільною навчальною діяль-

ністю, спілкуванням, у процесі яких виникають психічні новоутвори, що є ос-

новою подальшого розвитку. Новоутворення – це ті психічні та соціальні змі-

ни, які вперше виникають на певній стадії розвитку і котрі переважно визнача-

ють ставлення до навколишнього світу, самого себе. 

Кожний вік, або період (за Д.Б.Ельконіним), характеризується такими по-

казниками: 

1)певною соціальною ситуацією розвитку або тією конкретною формою 

відносин, в які вступає дитина з дорослими в даний період; 

2)провідним типом діяльності (це та діяльність, яка характеризує певний 

період дитячого розвитку); 

3)основні психічні новоутворення (ті психічні зміни, які вперше виника-

ють на певній стадії розвитку). 

Д.Б.Ельконін визначив вікові періоди психічного розвитку і шість провід-

них видів діяльності дитини: 

1)безпосередньо-емоційне спілкування з дорослими; 

2)предметно-маніпуляційна діяльність; 

3)рольова гра; 

4)навчальна діяльність; 

5)інтимно-особистісне спілкування; 

6)навчально-професійна діяльність. 

Концепція розвитку особистості Еріксона представлена його 

епігенетичною теорією. Сутність теорії: розвиток особистості – це закономірна 

зміна етапів, на кожному з яких відбувається якісне перетворення світу, стосу-

нків і поведінки людини, в результаті чого вона як особистість отримує щось 

нове, характерне саме для даного етапу розвитку. Еріксон виділяє 8 стадій роз-

витку. Перехід від однієї стадії до іншої характеризується кризами, які обов'яз-

ково переживає кожна людина. У процесі розвитку в людини формуються не 

тільки позитивні якості, але й негативні. Детально представити в єдиній теорії 

інваріантність індивідуального особистісного розвитку зі сполученням позити-

вних і негативних новоутворень практично неможливо. Маючи на увазі такі 

труднощі, Еріксон подав у своїй концепції дві крайні лінії особистісного розви-



14 
 

тку: нормальну й аномальну. В чистому вигляді вони в житті майже не зустрі-

чаються, проте містять різні проміжні варіанти особистісного розвитку людини 

(табл. 1). 

До проблеми співвідношення навчання і розвитку необхідно додати науко-

ві погляди С.Л.Рубінштейна про те, що виховання і навчання впливають на 

психічний розвиток тільки за умови вмілого спрямування дорослими діяльності 

дитини. Він підкреслював, що дитина розвивається у процесі виховання і на-

вчання, а не розвивається, виховується, навчається. Це значить: виховання і на-

вчання включається в самий процес розвитку дитини, а не надбудовується над 

ним. Спроба наділити дитину психічними якостями поза її діяльністю тільки 

підриває основи здорового психічного розвитку. 

 

Таблиця 1 

СТАДІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ (Е. ЕРІКСОН) 

 
Стадії розвитку Нормальна лінія розвитку Аномальна лінія розвитку 

1. Ранній період 

немовляти (від 

народження до  

1 року) 

Довіра до людей, взаємна любов, 

взаємне визнання батьків та дити-

ни, задоволення потреб в спілку-

ванні з іншими, задоволення жит-

тєво важливих потреб 

Недовіра до людей як результат гру-

бого ставлення матері до дитини (іг-

норування, зневага, позбавлення лю-

бові до дитини, емоційна ізоляція) 

2. Пізній період 

немовляти (від  

1 року до 3 ро-

ків) 

Самостійність, впевненість у собі; 

дитина відстоює свою автоном-

ність, але ще залежна від батьків 

Сумніви, почуття сорому, дитина ві-

дчуває свою непристосованість, сум-

нівається у своїх здібностях, відчуває 

недоліки в розвитку елементарних 

рухових навиків, намагається прихо-

вати свої недоліки 

3. Раннє дитин-

ство (від 3 років 

до 5 років) 

Допитливість та активність, жива 

уява та зацікавленість навколиш-

нім світом, «наслідування» дорос-

лих, включення в статерольову 

поведінку 

Пасивність, байдужість до людей, 

відсутність ініціативи, інфантильна 

заздрість до інших дітей, пригніче-

ність, відстороненість, відсутність 

ознак статерольової поведінки 

4. Середнє ди-

тинство (від 5 

років до 11 ро-

ків) 

Працелюбство, виражене почуття 

відповідальності та прагнення до-

сягнення успіху; розвиток пізна-

вальних, комунікативних умінь та 

навичок; ставлення та вирішення 

реальних задач; спрямованість 

ігор та фантазії на кращі перспек-

тиви; активне засвоєння інструме-

нтальних і предметних дій, орієн-

тованих на вирішення задачі 

Почуття власної меншовартості, ма-

лорозвинені практичні навички, ухи-

ляння від складних задач, змагання з 

іншими; гострі почуття власної мен-

шовартості, приреченості на те, щоб 

залишитись на все життя «невда-

хою»; конформність, рабська поведі-

нка; почуття марності зусиль у роз-

в'язанні різних задач 

5. Підлітковий 

період, юність 

(від 11 років до 

20 років) 

Життєве самовизначення, розви-

ток планів на майбутнє; самовиз-

начення в питаннях: яким бути?, 

ким бути?; активний пошук себе 

та експерементування в різних ро-

Невизначеність ролей, невизначе-

ність причиново-наслідкових зв'язків 

між минулим, сьогоденням і майбут-

нім; сильна потреба розібратися в 

самому собі, уникання спілкування з 
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лях; навчання, чітке статерольове 

розмежування у формах міжосо-

бистісних стосунків; становлення 

світогляду, потреба у лідерстві в 

групі однолітків і підпорядкування 

їм за необхідності 

оточенням; статерольова фіксація; 

втрата трудової активності, плутани-

на в морально-етичних та світогляд-

них настановленнях 

6. Рання зрілість 

(від 20 років до 

45 років) 

Бажання присвятити себе людям; 

народження та виховання дітей; 

любов і праця; задоволеність осо-

бистим життям 

Ізоляція від людей, уникання контак-

тів, особливо з близькими людьми; 

труднощі у відносинах, непередбаче-

ність поведінки; невизнання, ізоля-

ція, перші симптоми відхилення у 

психіці; душевні розлади, які вини-

кають під впливом навіяних думок 

про діючі у світі небезпечні сили 

7. Середня зрі-

лість (від 40–45 

років до 60 ро-

ків) 

Творчість. Продуктивна і творча 

праця над собою та з іншими лю-

дьми; зріле, повноцінне та різно-

бічне життя; задоволеність сімей-

ними відносинами; почуття гордо-

сті за своїх дітей; виховання ново-

го покоління 

Застій. Егоїзм і егоцентризм; непро-

дуктивність у роботі, рання інвалід-

ність, поблажливість до себе та тур-

бота виключно про себе 

8. Пізня зрілість 

(понад 60 років) 

Повнота життя, постійні роздуми 

про минуле, спокійна, виважена 

оцінка минулого; прийняття про-

житого життя таким, яким воно є; 

відчуття повноти і корисності сво-

єї особистості; розуміння необхід-

ності та того, що смерть не є 

страшною 

Відчай, відчуття того, що життя мар-

но прожите; залишилось мало часу і 

він летить із шаленою швидкістю; 

усвідомлення марності, без сенсу, 

свого існування; втрата віри у себе та 

інших людей; бажання прожити жит-

тя знов, відчуття того, що у світі не-

має порядку, наявність у ньому не-

зрозумілих сил; страх смерті 

 

Конкретизуючи зв'язок психічного розвитку дитини з вихованням і на-

вчанням, Г.С.Костюк показав складні відносини між ними – залежно від того як 

виховується особистість взагалі, які взаємини складаються в процесі виховання 

та навчання між учителем і учнем, між учнями в колективі, як виховання і на-

вчання пов'язуються із життям. Складність аналізу процесу психічного розвит-

ку (за Г. С. Костюком) полягає в тому, що психічні якості особистості, які фор-

муються під час виховання і навчання, самі по собі є дуже складними утворен-

нями, що поступово виробляються в процесі індивідуального розвитку. Кожна 

така якість має системну побудову і включає структурні компоненти – потреби, 

мотиви, знання, цілі, засоби, емоції. Кожна психічна якість пов'язана з іншими 

якостями, утворює з ними єдність, виступає як елемент цілісної «системи си-

стем», якою є особистість. 

Відповідно до концепції В.А.Козакова про взаємозв'язок розвитку особис-

тості та освіти: 
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1) будь-який розвиток особистості здійснюється в реальному часі і тільки 

час визначає його спрямованість (від минулого до сьогодення і далі у майбут-

нє); 

2) у людини від народження і до смерті розвиваються всі біофізіопсихічні 

властивості (здоров'я, інтелект, знання, навички, вміння, спрямованість); але в 

залежності від якості накопичених кількісних характеристик тієї чи іншої влас-

тивості розвиток може відбуватися у певні періоди життя за різними формами: 

а) інтенсивно-прогресивна; б) еволюційно-прогресивна; в) еволюційно-

регресивна; г) інтенсивно-регресивна; 

3) більшість властивостей людини розвивається внаслідок її освіти, тобто 

суспільного явища, яке пов'язане із засвоєнням культури людства, суспільного 

досвіду. 

Враховуючи те, що освіта людини відбувається щонайменше за двома на-

прямами – напрямом інституційної освіти і напрямом самоосвіти, на певному 

періоді життя будуть переважати різні форми розвитку (рис. 1). 

У запропонованій схемі В.А.Козаков підкреслює, що навчання розуміється 

як головний шлях освіти (людина засвоїть будь-який досвід лише за умов, коли 

навчиться якось діяти, тоді, коли буде вміти діяти на основі набутих навичок та 

засвоєних знань). 

Автор робить висновки: 

 освіта визначає лише можливі тенденції форм розвитку особистості; 

 тенденція форми розвитку – похідна взаємовпливу формування психо-

логічних властивостей і їх становлення (стохастика); 

 освіта може мати лише загальні цілі, стратегічну мету; 

 лише інституційне навчання може сприяти досягненню точних, зопера-

ціонованих (операціоналізованих) цілей. 

На основі положення Л.С.Виготського про зону найближчого розвитку 

В.А.Козаков ввів поняття «зона перспективного розвитку» студентів як можли-

вості та потенціалу до майбутніх досягнень, а також положення про дуальну 

природу людини (схема на рис. 2). 

На думку автора психологічні основи рівня актуального розвитку, зони пе-

рспективного розвитку студентів, перехід ЗПР у PAP найефективніше здійсню-

ється за допомогою індивідуально-кооперативної технології навчання (ІКТН), 

яка базується на дуальній природі людини. 

Дуальна природа людини (за В.А.Козаковим) – це прагнення індивідуаль-

ного – з одного боку, а з другого – бажання спілкуватися, прагнення до соціуму. 

Саме органічне поєднання індивідуального і соціального складає основу ІКТН 

як системного сполучення різних типів самостійної роботи студентів та актив-

них методів навчання (малі групи, сюжетно-рольові ігри, презентації). 

ІКТН створює необхідні умови для розвитку особистості, формування 

здатності самостійно вчитися, працювати в команді та досягати точно визначе-

них цілей кожного заняття. 
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Рис. 1. Освіта людини і розвиток особистості 

 

 

прогресивно-
еволюційний 

прогресивно-
інтенсивний 

регресивно-
інтенсивний 

регресивно-
еволюційний 

 

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 

самоосвіта  цілеспрямованість 

становлення – довільна зміна 
психологічних властивостей 

формування – цілеспрямована 
зміна психологічних властивостей 

 
регуляція – вплив з метою стабі-

лізації, зменшення відхилень 

управління – координація зусиль 
учасників для досягнення спільної 

мети 

 
соціалізація, самовиховання, са-

мовдосконалення, стихійний 
вплив (TV, вулиця, групи, літера-

тура тощо) 
 

Навчання 
предметне 

Навчання со-
ціальне - ви-

ховання 

самонавчання основний шлях освіти - навчання 

самоосвіта Інституційна освіта 

 
ОСВІТА ЛЮДИНИ  
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Людина  

(дуальна природа) 

 

Особистість, індивідуальність 

 

 

• сама збирає, обробляє 

інформацію 

• сама приймає рішення 

• має своє розуміння сві-

ту, свій досвід (знання, 

навички, вміння(ЗНВ) 

 

 

прояв – у рівні актуального 

розвитку (РАР) розвитку ЗПР 

 Соціальна істота 

 

 

• обмін власною інформацією 

• корекція та доповнення ін-

формації 

• набуття соціального досвіду 

(доповнення ЗНВ) 

 

 

 

прояв – у зоні перспективного ро-

звитку 

 

 

 

 

Індивідуально-корпоративне навчання – самостійна робота (РАР) та ко-

оперативна діяльність учіння (ЗПР) з використанням активних методів 

навчання (малі групи, мозковий штурм, презентації, ігри тощо) 

 

 

Рис. 2. Психологічні засади PAP і ЗПР  

 

 

Семінарське заняття 2. Історія педагогіки: від виховання у первісному  

суспільстві до сучасності 

 

1. Виховання і навчання в умовах первісного суспільства та рабовласни-

цького устрою. 

2. Розвиток педагогічної теорії та практики в період феодалізму. 

3. Педагогічна система Я.А.Коменського. 

4. Особливості розвитку педагогіки в Україні. 
 

План роботи 

1. Обговорення питань семінару. 

2. Рішення тестових завдань. 

 

Тестові завдання: 

1. В який історичний період виникає виховання як соціальне явище? 
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а) на етапі патріархату; б) у дородовий період; в) на етапі раннього матрі-

архату. 

 

2. Визначальним законом людського співжиття й керівництвом до реалі-

зації 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, прик-

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

 

4. у якій зі шкіл давньої цивілізації зміст навчання включав: уміння чи-

тання, рахування, письма; знання арифметики, геометрії, астрономії, магії, аст-

рології, 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 не-

сли 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 особис-

тість. 

 

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 вір-

ші і співати; д) читати і писати. 
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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 впе-

рше 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? 
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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 студе-

нтів; 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 христи-

янської 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) просвітни-

цькі уроки серед простого люду. 
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Семінарське заняття 3. Основні етапи розвитку педагогіки 
1. Основні етапи розвитку педагогіки та освіти. 

2. Найважливіші завдання сучасної педагогіки. 

3. Сучасна педагогіка у пошуках нової моделі освіти. 

 

План роботи 

1.  Підготовка до заняття. 

 

Індивідуально та в підгрупі підготуйтеся до проведення заняття.  

Хід виконання: 

1. Індивідуально: на основі виконаних теоретичних завдань підготуйте «те-

зи конференції»: напишіть на окремому аркуші своє бачення перспективного 

напряму розвитку освіти в Україні. Обсяг – 1 сторінка. 

У складі підгрупи: підготуйте «виступ на пленарному засіданні»: напишіть 

аналітичну роботу на тему: «Освіта в ...: історичні аспекти, сучасні тенденції та 

перспективи розвитку», присвятивши її Україні чи на вибір будь-якій іншій 

країні світу. Окремими темами можуть також бути такі: «Університетська пе-

дагогічна освіта як шлях гуманізації суспільства», «Економічна освіта в Украї-

ні: потреби і реалії». Обсяг – до 5 сторінок рукописного тексту. Обов'язковими 

складовими роботи повинні бути план, посилання на першоджерела, перелік лі-

тератури та висновки. Рекомендується також окремо підготувати наочність для 

більшої ефективності подальшого виступу. 

 

2. Прес-конференція на тему: «Освіта XXI сторіччя: якою їй бути?» 

 

Проведіть гру-конференцію за описаними нижче етапами. Письмово зро-

біть висновки про актуальні завдання реформування освіти в Україні. 

Етап 1. Початок конференції. 

Керує конференцією викладач. Він повідомляє тему і цілі конференції, ви-

значає значущість її проведення, вказує на невирішеність і суперечливість пос-

тавлених проблем і т.п. Також він оголошує порядок проведення конференції, 

визначає регламент виступів і т.п. 

Етап 2. Пленарне засідання. 

Складається з основних виступів, підготовлених підгрупами. Кожний ви-

ступ має тривати не більше 5 хвилин. Він повинен включати в себе коротке по-

відомлення про виявлені в ході аналізу особливості певної освітньої системи, 

специфічної освітньої підготовки. Після кожного виступу рекомендується пос-

тавити декілька запитань доповідачу і всім разом обговорити ті аспекти окрес-

леного підходу, що слід впроваджувати чи розвивати у вітчизняній освітній си-

стемі. Наприкінці пленарного засідання мають бути намічені окремі напрями 

вдосконалення системи освіти в Україні. Ці напрями записуються зверху на 

окремих аркушах формату A3. 
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Етап 3. Секційні засідання. 

Секційні засідання проводяться за визначеними напрямами вдосконалення. 

Розподіл на секції здійснюється за тематиками індивідуальних «тез». Секції 

описують конкретні шляхи реалізації певного напряму роботи на аркушах фор-

мату A3. 

Етап 4. Підбиття підсумків конференції. 

Кожна секція подає пропозиції щодо реалізації певного напряму вдоскона-

лення освіти. Всі разом роблять висновки про можливість їх реалізації в сучас-

них умовах. 

 

3. Проектування інноваційного навчального закладу 

 

Розподіліться на 5 підгруп. Оберіть певну освітньо-вікову категорію (мо-

лодші школярі, підлітки, старшокласники, студенти, дорослі). Розробіть проект 

функціонування інноваційного навчального закладу, скориставшись таким пла-

ном: 

1. Назва (повинна у згорнутому вигляді втілювати вашу ідею), девіз, місія, 

фірмовий знак (символ). 

2. Ідеал, цінності та концептуальні основи (сформулюйте, користуючись ди-

дактичними матеріалами). 

3. Вимоги до педагогічного складу. 

4. Вимоги до тих, хто навчається. 

5. Вимоги до умов організації навчального процесу. 

6. Підходи до добору змісту, методів і форм навчання. 

7. Сутність інновацій (табл. 2). 

Підготуйте презентацію розробленого проекту, застосовуючи наочність. 

Оцінювання проектів команд здійснює спеціальна експертна комісія, яка 

розробляє відповідні критерії, на основі яких визначає переможців, переможці 

отримують гранд для втілення свого проекту. 

Усі разом обговоріть найперспективніші напрями інновацій в педагогічній 

діяльності, зробіть письмові висновки. 

Таблиця 2 

Ознаки неінноваційних та інноваційних навчальних закладів 

Неінноваційні навчальні заклади Інноваційні навчальні заклади 

Визначення 

Навчальні заклади, що роками і де-

сятиріччями не практикують нововведень, 

окрім тих, що вимагаються адміністратив-

ною владою вищих керівних органів управ-

ління. Функціонують переважно за інерці-

єю. Безликі. Однакові 

Навчальні заклади, що впроваджують новов-

ведення за власною ініціативою для задово-

лення зростаючих потреб учнів і вчителів, 

переважно за рахунок власних коштів, з ура-

хуванням нових ідей і досягнень педагогіки. 

Мають своє обличчя (назву, девіз) 

Призначення 

Передача знань, водночас з вихованням, 

ознайомлення з існуючою культурою, за-

Сприяння самореалізації і самоствердженню 

особистості (як учня, так і вчителя), вдоско-
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своєння соціального досвіду. Ідеологія, по-

літика, держава визначають цілі і статус на-

вчального закладу 

налення міжособистісних і суспільних стосу-

нків. Моделювання перспективних життєвих 

ліній. Гуманізація стосунків. Цілі і статус ви-

значаються особистими вимогами 

Вид 

Переважно державно зорієнтовані Особистісно і суспільно зорієнтовані 

Характер 

Відтворювальний, нетворчий Творчий, продуктивний 

Мета 

Засвоєння предметно-

дисциплінарних знань 

Розвиток особистості, попередження глухих 

кутів розвитку 

Зміст 

Розрізнені предмети зі слабко вираженими 

міжпредметними зв'язками 

Цінності (відносини, переконання, мотиви 

діяльності). Інтегровані курси 

Навчальний процес 

Переважання фронтальних форм і репроду-

ктивних знань, дії за зразком 

Переважання індивідуально-диферен-

ційованих форм, творчого підходу 

Технологія 

Застаріла, трудомістка, повільна і ма-

лоефективна 

Нова, зорієнтована на полегшення учнівської 

і вчительської праці 

Управління 

Учень – об'єкт управління Учень – суб'єкт діяльності. Об'єкт управління 

– цілісна педагогічна ситуація. Підтримка 

особистої ініціативи тих, хто навчається 

Стиль 

Авторитарно-репресивний Демократичний, заохочуючий 

Організація 

Традиційна, тяжіє до адміністрування і під-

корення 

Ґрунтується на знанні і врахуванні закономі-

рностей життя особистості, що зростає і роз-

вивається 

Учень 

Об'єкт впливу. Цілі діяльності задаються 

вчителем 

Джерело власного розвитку. Суб'єкт діяльно-

сті 

Вчитель 

Службовець. Транслятор знань. Організатор 

навчального процесу. Основна функція – 

інформаційно-контролююча. «Закритий» 

для учнів 

Друг. Гуманіст. Відкритий для учнів. Зорієн-

тований на співробітництво. Фасилітатор 

(сприяє розвитку особистості) 

Контроль 

Зовнішній, операційний Внутрішній, цілісний 

Наслідки 

Відчуження і учня, і вчителя від навчальних 

цінностей, школи, вчителів. Ворожнеча, су-

перництво 

Любов до школи, бажання навчатись, викла-

дати, співпрацювати, розвиватися. Згуртова-

ність, взаєморозуміння, впевненість 

Результати 

Безініціативна,   малоактивна,   мало адап-

тована до життя особистість, з уривками 

знань 

Активна, ініціативна, розвинена, розкута, 

життєстійка особистість, що довіряє собі й 

оточуючим, упевнена в собі 
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Педагогічні інновації – від англ. innovation – нововведення – це зміни в 

навчально-виховному процесі педагогічної системи з метою її оновлення, пок-

ращення, вдосконалення. Сьогодні назва «інноваційні» часто надається всім 

тим навчальним закладам, що починають вводити нововведення або їх елемен-

ти. Але при цьому потрібно пам’ятати, що нововведення можуть не лише пок-

ращити хід і результати навчально-виховного процесу, але й погіршити його. 

Тому при оцінці інноваційності певних педагогічних систем необхідно 

пам’ятати про такі ознаки і критерії інновацій навчальних закладів: 

1. Навчально-виховний процес базується на принципі природної доцільності 

і підпорядкованих йому принципах класичної педагогіки. 

2. Педагогічна система еволюціонує в гуманістичному напрямі. 

3. Організація навчально-виховного процесу не веде до перевантажування 

учнів і педагогів. 

4. Високі результати навчально-виховного процесу досягаються не за раху-

нок селекції (відбору) учнів і викладачів, а за рахунок використання не-

розкритих і незадіяних можливостей системи. 

Продуктивність навчально-виховного процесу не є прямим насідком впрова-

дження дорогих засобів і медіа-систем. 

 

4.Вивчення проміжних матеріалів 

 

Характеристика сучасних освітніх парадигм у контексті культурно-

історичного досвіду та народної мудрості (етнопедагогіки) 
 

Ознайомтесь з характеристиками основних освітніх парадигм (табл. 3). 

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 по-

кладена в основу вирішення теоретичних і практичних проблем. Сьогодні в ро-

звитку світової освіти переважають три основні парадигми: авторитарна, тех-

нологічна і гуманістична. 

Таблиця 3 

Характеристики основних освітніх парадигм 
 

Параметри 

освітньої діяль-

ності 

Основні освітні парадигми 

авторитарна технологічна гуманістична 

1. Основне при-

значення люди-

ни (сенс людсь-

пізнання навколишньо-

го середовища  

цілеспрямована зміна 

навколишнього середо-

вища 

пізнання і вдоскона-

лення самого себе і 

навколишнього сере-
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кого буття) довища в їх взає-

мозв’язку  

2. Завдання осві-

ти 

наділення учня широ-

ким 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 життє-

вий шлях, вдоскона-

лювати себе і своє 

оточення 

3.Пріоритетні 

методи 

природничо-наукові методи практичної дія-

льності 

методи самопізнання, 

саморозвитку, самов-

досконалення 

4. Можливість 

духовного фор-

мування особис-

тості 

тільки окремо, через 

гуманітарну освіту 

можливе і бажане в 

процесі діяльності (гу-

манітаризація освіти) 

необхідне і пріоритет-

не (гуманізація освіти) 

5. Навчання – 

це: 

складний процес, який 

потребує самовідданос-

ті, значних зусиль, що 

окупається набутими 

знаннями 

складний процес, який 

потребує самовіддано-

сті, значних зусиль, що 

окупається подальшою 

практичною діяльністю 

природний процес ро-

звитку особистості, 

радісний, цікавий і 

захоплюючий  

6. Цінність у 

прийнятті рі-

шення має 

 

лише кінцевий результат 

 

процес прийняття рі-

шень 

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, необ-

хідна складова проце-

су навчання 

9. Критерії оцін-

ки якості прийн-

яття рішення 

тільки один – правиль-

но/неправильно 

безліч критеріїв корис-

ності, ефективності, 

нешкідливості 

основний критерій – 

реалізація вищих ду-

ховних цінностей 

10. Роль етико-

моральних 

принципів у 

прийнятті рі-

шення 

в них немає потреби необхідні, бажані є основоположними, 

пріоритетними 

11. Педагог – це Вчитель з великої літе-

ри, джерело знань, в 

спілкуванні з учнями 

переважає монолог 

тренер, наставник, в 

спілкуванні з учнями 

переважає показ, де-

монстрація 

організатор, фасиліта-

тор , координатор, в 

спілкуванні з учнями 

переважає діалог 

12. Тривалість 

навчання 

жорсткі часові рамки 

навчання (в молоді ро-

ки) 

періодичне навчання 

(перекваліфікація, під-

вищення кваліфікації) 

постійне самонавчан-

ня і само-

вдосконалення 

13. Форми і ме-

тоди навчання 

пояснювально-

ілюстративні,  репро-

дуктивні  методи, інди-

практичні, пошукові, 

дослідницькі методи, 

індивідуально-групове 

проблемні, пошукові, 

творчі методи, групо-

ве навчання 
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відуально-групове нав-

чання 

навчання 

14. Умови на-

вчання 

класичні навчальні за-

клади й організаційні 

умови (аудиторії, кла-

си) 

майстерні,  

виробництво 

атмосфера комфорту і 

психологічної безпеки 

 

 

IV.4. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Практичне заняття 1. Загальні принципи дидактики 
 

План роботи 

1.Аналіз реалізації дидактичних принципів у методиках викладання навча-

льних дисциплін студентам. 

 

Дидактична гра «Встановлення відповідності  

між принципами навчання та правилами їх реалізації» 

 

Студентам пропонується розбитись на 7 команд (по партах) і позмагатись 

у швидкості визначення правил реалізації того чи іншого принципу. Кожна ко-

манда отримує один принцип навчання й обирає з наведеного нижче переліку 

70 правил ті 10 правил, що найбільше сприяють реалізації даного принципу. 

Час виконання завдання – 5 хвилин. Потім кожна група доповідає про свої пра-

вила (перед цим викладач перевіряє кількість помилок). Разом робляться ви-

сновки про те, наскільки ці правила реалізуються на практиці. Робляться відпо-

відні записи у зошиті. 

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 ґрунтуєть-

ся на безпосередньому спостереженні та вивченні цих предметів, явищ і подій, 

оскільки у більшості людей органи зору мають найбільшу чуттєвість до сприй-

няття 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 найваж-

ливіших його компонентів. 

5. Принцип науковості – учням потрібно надавати для засвоєння тільки 

дійсні, перевірені наукою і практикою знання. 
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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, дже-

рело 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, розви-

вайте 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 навчаль-

ного матеріалу на логічно завершені частини, послідовно їх реалізуйте, прив-

чайте 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-, аудіоте-

хніку, проектори, кодоскопи та інше) лише тоді, коли досконально ними воло-

дієте. 

10.  Виховуйте в учнях дидактичний підхід до предметів і явищ, що вивча-

ються, пояснюйте неоднозначність тлумачення багатьох наукових понять, бага-

товаріантність 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 доторкну-

тись – шляхом дотику. 
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13.  Учитель повинен бути ознайомлений з сучасними досягненнями педа-

гогіки, психології, методики, а також тієї сфери людського досвіду, яку він ви-

кладає. 

14.  Доводьте практичну необхідність знань, що надаються. Знаходьте і де-

монструйте учням різноманітні сфери застосування змісту навчання. Постійно 

пов'язуйте знання з життям. 

15.  Допомагайте учням оволодіти найпродуктивнішими методами навча-

льно-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 використо-

вуйте 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 механі-

чно не виконував навчальних дій, попередньо глибоко не усвідомивши їх. 

20.  Прагніть до ясності свого викладу і мови: чітко і однозначно форму-

люйте поняття, уникайте монотонності, навчайте образно, використовуючи яс-

краві факти, приклади з життя і літератури. 

21.  Досяжність не означає легкості навчання, вчитель не повинен максима-

льно 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'ятову-

вання 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 експеримен-

тальної і дослідної роботи, алгоритмами вирішення винахідницьких завдань, 

опрацюванням першоджерел, довідкових і архівних матеріалів. 

26. Заохочуйте спроби учнів щось змінити, вдосконалити, вигадати, спро-

буйте впроваджувати найцінніші ідеї учнів. 

27. Застерігайте учнів від переоцінювання практики і недооцінювання тео-

рії. 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 використову-
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вати запитання «Чому?», щоб навчити учнів віднаходити причинно-наслідкові 

зв'язки. 

30. Навчання потребує певного напруження. Коли воно відсутнє, учні від-

викають працювати на повну силу. Тому встановіть оптимальний режим на-

вчання, щоб не затримувати сильних і розвивати швидкість дії у середніх і сла-

бких. 

31. Намагайтеся залучати учнів до виготовлення наочних засобів. Від цьо-

го навчальні можливості наочності збільшуються. 

32. Намагайтеся, щоб зміст і способи навчання дещо випереджали можли-

вості учнів, щоб навчання було важким, але досяжним. 

33. Не допускайте хибного тлумачення наукових термінів. Використовуйте 

незначну їх кількість в однозначному тлумаченні, пояснюючи учням їх сут-

ність. 

34. Не забувайте, що поняття й абстракції краще усвідомлюються, коли пі-

дкріплюються конкретними фактами, прикладами і уявленнями. 

35. Не переходьте до вивчення нового, попередньо не сформувавши заці-

кавленості 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 уче-

них, їх внеском у розвиток науки. 

39. Не слід вимагати від учнів запам'ятовування матеріалу, що має допо-

міжний характер. Краще привчити їх використовувати різні довідники, словни-

ки, 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, підкрі-

плюйте абстрактну інформацію образними порівняннями і стимулюйте позити-

вні 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 про-

порційною часу, що минув після її вивчення. 

45. Пам'ятайте, що краще дати менше матеріалу, але досягти максимально-

го засвоєння його учнями. 
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46. Пам'ятайте, що наочність – сильнодіючий засіб, який потребує уважно-

го 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 запо-

бігання 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 навча-

льно-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. Показуй-

те, що наука розвивається під впливом практичних потреб, а практика вимагає 

наукових знань. 

52. При вивченні нового і складного матеріалу спирайтеся на сильних уч-

нів, при повторенні, закріпленні – на слабких. 

53. При застосуванні наочних засобів не обмежуйтесь спостереженням яв-

них ознак предметів і явищ, а звертайте увагу учнів на основні, суттєві власти-

вості. 

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 ті-

єю 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 до-

сяжній формі пояснюючи їх сутність. 

59. Привчайте учнів до послідовної, організованої і дисциплінованої на-

вчальної 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 зна-

чення і належать до сфери їх інтересів. 

62. Розвивайте пам'ять учнів, навчайте їх використовувати різні мнемотех-

нічні прийоми, що полегшують запам'ятовування. 
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63. Розкривайте ґенезу наукового знання, пояснюйте хід відкриття і пі-

знання 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 систе-

мою 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 інфор-

мація запам'ятається краще. Взагалі, ретельно структурована інформація запа-

м'ятовується краще. 

68. Широко використовуйте аналогію, порівняння, зіставлення, протистав-

лення: 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 за-

звичай відчуває учень перед контролем викладачем. Це сприяє кращому повто-

ренню навчального матеріалу. 

 

                              

Практичне заняття 2. Засоби і методи педагогічного впливу  

на особистість у навчанні  

Тренінгові вправи, спрямовані на формування навичок визначення та ди-

ференціації методів педагогічного впливу. Визначення системи раціональних 

методів психолого-педагогічного впливу на особистість у конкретних педагогі-

чних ситуаціях. 

 

План роботи 

1. Самостійна робота з дидактичними текстами 
 

 

Дидактичний текст №1 

Прочитайте наведений нижче дидактичний текст і надайте письмові відпо-

віді на наступні запитання: 

1. Чому доцільно розробляти мотиваційний цикл усієї теми, а не елементи 

мотивації та стимулювання окремих етапів вивчення теми? 

2. Якими засобами можна отримати інформацію про мотиви навчання тих, 

хто навчається? 

3. Яким етапам мотиваційного циклу педагоги традиційно приділяють бі-

льшу увагу? 
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4. Як ви розумієте вислів: «"Кермо мотивації" тримають у своїх руках од-

ночасно педагоги та учні»? 

5. Які методи МтаСН належать до прямої, а які – до непрямої мотивації? 

6. Які способи активізації навчання найчастіше застосовуються педагога-

ми? 

7. Яким чином ви можете проранжувати прийоми мотивації й стимулюван-

ня за ефективністю їх впливу на власну мотивацію до навчання? 

 

Мотиваційні процеси у навчанні 

В основі успішної діяльності, зокрема й навчання, закладені мотиви та мо-

тивація. Мотив (від лат. moveo – рухаю) – це внутрішній потяг людини до дія-

льності, особисті причини, що спонукають людину до дій, вчинків, те, заради 

чого діяльність відбувається. 

Кожна діяльність зумовлює певні мотиви, які можуть називатись і класи-

фікуватись по-різному. У навчанні також виділяють певну сукупність мотивів 

та пропонують їх класифікації. За видами виділяють соціальні і пізнавальні мо-

тиви, що, у свою чергу, поділяють за рівнями (К. А. Маркова, М. І. Алексєєва): 

 широкі соціальні мотиви (борг, відповідальність, розуміння соціальної 

значущості навчання); 

 вузькі соціальні (або позиційні) мотиви – прагнення підвищити свій соці-

альний статус, зайняти певну посаду в майбутньому, отримати визнання ото-

чуючих, отримати гідну винагороду за свою працю; 

 мотиви соціального співробітництва – орієнтація на різні способи взає-

модії з оточуючими, затвердження своєї ролі і позиції у групі; 

 широкі пізнавальні мотиві/ – орієнтація на ерудицію, задоволення від 

самого процесу навчання та його результатів; 

 навчально-пізнавальні мотиви – орієнтація на способи добування знань, 

засвоєння конкретних навчальних предметів; 

 мотиви самоосвіти – орієнтація на здобуття додаткових знань. 

До цих мотивів можна додати ще особистісні мотиви, до яких належать 

мотиви саморозвитку, самоствердження, ідентифікації з іншою людиною, вла-

ди, досягнення та інші. 

У практиці навчання ці мотиви поєднуються у групи за спрямованістю і 

змістом: 

 соціальні (соціально-ціннісні); + пізнавальні; 

 професійно-ціннісні; 

 естетичні; 

 комунікаційні; 

 статусно-позиційні; 

 традиційно-історичні; 

 утилітарно-практичні (меркантильні). 
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В якості мотивів діяльності можуть також виступати потреби, бажання, ін-

тереси, цілі, наміри та інше. Сукупність внутрішніх чинників, що зумовлюють 

поведінку і діяльність людини і підтримують її на необхідному рівні, назива-

ється мотивацією. 

Про наявність мотивації до якої-небудь діяльності свідчить прагнення до її 

здійснення. Якщо учень постійно і систематично самостійно навчається, ка-

жуть, що в нього спостерігається мотивація до навчання. У спортсмена, який 

прагне досягти високих результатів, високим є рівень мотивації досягнень; ба-

жання керівника всіх підкорити свідчить про наявність високого рівня мотива-

ції до влади. 

Більшість складових мотивації особистості не є стійкими утвореннями і 

постійно змінюються. Найстійкішими є мотиви, які можуть проявлятись одна-

ково у різних ситуаціях і обставинах. Наприклад, мотив матеріального благопо-

луччя може однаково визначати і прагнення людини до професійного вдоскона-

лення, і потяг до спілкування із багатими людьми. 

Інтереси, смаки, бажання, наміри – можуть змінюватись під впливом різ-

них обставин. Наприклад, учень вирішував завдання із захопленням, доки не 

стикнувся із досить складним, і далі втратив до роботи інтерес. Робітник отри-

мав незрозумілі вимоги і втратив бажання до роботи. Дівчина зустрічалася з 

хлопцем, доки він не відгукнувся погано про її матір. 

На зміну мотивації впливають такі чинники, як стан здоров'я, складність 

завдання, тиск з боку керівника чи оточуючих, вимоги і т. д. Отже, певний мо-

тив (або ж сукупність мотивів) однозначно не визначають мотивацію учня. Не-

обхідно враховувати також внесок чинників конкретної ситуації та, за можли-

вості, послабляти негативні і підсилювати позитивні чинники. 

У мотивації діяльності, як правило, присутні декілька мотивів, які утво-

рюють мотиваційний комплекс (ієрархію). Одні мотиви у цій системі мають 

провідне значення і більшу збуджувальну силу (здійснюють більший вплив на 

діяльність, частіше активізуються). Роль інших мотивів –- нижча. Сила дії того 

чи іншого мотиву залежить від конкретних обставин життя, впливу інших лю-

дей, часових чинників і т. п. Тому ієрархія мотивів хоч і є відносно стійкою, час 

від часу змінюється. Нижчі мотиви можуть набувати більшої активізуючої сили 

і навпаки. Наприклад, не відчуваючи раніше потреби у психологічних знаннях, 

студент все ж прийшов на декілька занять з психології і раптово відкрив для се-

бе цікавий і привабливий світ цієї науки. Надалі студент починає регулярно ві-

двідувати заняття, читати основну і додаткову літературу з дисципліни і т.п. 

(пізнавальний мотив набуває більшої актуальності). 

Встановлено, що у різні періоди життя суспільства переважають ті чи інші 

мотиви навчання. Наприклад, у 70-х роках XX ст. перевагу мали широкі соціа-

льні мотиви, як-то: служіння суспільству, батьківщині, участь у спільному бу-

дівництві комунізму і т. п. Сьогодні на перший план виходять інші мотиви, і це 

необхідно враховувати. Провідними мотивами навчання у сучасних умовах 

стають особисті мотиви: в інформації, професійному становленні, саморозвит-
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ку, самореалізації і т.п. Але переорієнтація педагогічної теорії і практики на но-

ві мотиви трохи відстає, тому часто викладачі спрямовують свої зусилля не на 

справжні (дійсні, реальні) мотиви учнів, а на мотиви мнимі, ілюзорні, надумані. 

Невід'ємним від процесу мотивації є й стимулювання діяльності. Поняття 

«стимул» хоч і позначає аналогічно до мотиву рушійну силу людини до діяль-

ності, значно відрізняється від того за своїм смислом. У давні часи так називали 

довгу загострену палицю, якою поганяли биків та мулів. У перекладі це слово 

позначає «підштовхувати, поганяти». Отже, на відміну від мотиву, який означає 

внутрішній потяг людини до діяльності, стимул є зовнішнім спонуканням акти-

вності. 

Дія під впливом стимулу – вимушена, неприродна, і хоч продуктивність 

роботи під час дії стимулу може бути дуже високою, при найменшому послаб-

ленні його дії ми починаємо відволікатись, уникати роботи, продуктивність різ-

ко знижується. 

Здавалося б, від застосування стимулів варто відмовитись. Але досить час-

то наша мотивація до діяльності – недостатня. Лінощі та звичка до байдикуван-

ня призводять до загального зниження життєвого тонусу і байдужості навіть до 

цікавих занять. У таких випадках стимулювання необхідне. Тим більш, що час-

то початкове стимулювання спричинює і формування необхідних мотивів, поя-

ву мотивації. 

Стимули також можна класифікувати. Часто їх розрізняють за спрямовані-

стю дії на такі види: 

1) позитивні підкріплення: схвалення, позитивні відмітки (бали, тести пока-

зники), матеріальні винагороди (призи, подарунки, гроші, цукерки, премії, ме-

далі і т. п.), привілеї, можливість підвищення статусу і т. п. за гарну діяльність 

та її результати; 

2) негативні підкріплення: вербальне (словесне) покарання (осуд, заува-

ження і т. п.), негативна оцінка, відмітка, матеріальні санкції (штраф, позбав-

лення привілеїв, стипендії), соціальна ізоляція (зневага, ігнорування), позбав-

лення волі, фізичні покарання, погрози у випадку нездійснення діяльності або її 

недостатньої якості. 

В. М. Вергасов пропонує класифікувати стимули навчання таким чином: 

1) збуджувальні (інтерес, довіра, пріоритет, важливість, професія); 

2) динамічні (час, швидкість); 

3) загрозливі (контроль, оцінка, важкість, відповідальність). 

Стимул довіри полягає у привертанні учнів до спільного вирішення про-

блем, ситуацій, самостійного здобуття знань, їх обговорення, процесу викла-

дання. Довіру можна створити ситуацією вільного вибору завдання, участі у 

контролі й оцінюванні своїх робіт, залученням до науково-дослідної діяльності 

викладача, проханнями допомогти, щось підказати, підрахувати, пригадати. 

Стимул інтересу – надання можливості задоволення пізнавальних потреб. 

Інтерес може бути викликаний: 
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 цікавою проблемною ситуацією, пов'язаною з захопленнями учня, його 

особистими проблемами; 

 цікавими історичними відомостями; 

 інформацією про актуальні події; 

 наочною демонстрацією цікавого факту; 

 розповіддю нового про відомі факти, особисте життя відомих осіб; 

 створенням атмосфери очікування незвичайного, оригінального, ново-

го. 

Стимул пріоритету полягає у наданні можливості учням проявити себе 

краще за інших. Викликається ігровими ситуаціями, змаганнями. Може бути 

підсилений ще й оцінками, коли викладач ставить відмінну оцінку першому, 

хто виконав завдання. 

Стимул важливості – підкреслення важливості якоїсь події, формули, 

теорії тощо. 

Стимул професії – вказування на професійну необхідність знання. 

Стимул часу і швидкості – обмеження дій учня часом. Може бути також 

скомбінований з оцінкою. Наприклад, зниження оцінки на бал у випадку не-

своєчасного виконання завдання. 

Стимул контролю – створення загрозливої ситуації – непередбаченість 

проведення контрольної роботи, вибору питання, білета. Систематичне викори-

стання такого стимулу може викликати негативне ставлення учнів. 

Стимул оцінки – заохочення оцінкою. 

Стимул посильної важкості – диференційований розподіл завдань для 

сильних і слабких студентів. 

Стимул відповідальності – спонукання відповідального ставлення до на-

вчання взагалі, покладання певних обов'язків на студентів (почергове) – допо-

мога викладачу в підготовці і розподілі роздаткових матеріалів, наочних засо-

бів. Добре поєднувати зі стимулом довіри. 

Роль стимулів у діяльності і навчанні є досить значною. На Заході існує 

психологічний напрям – біхевіоризм, представники якого запропонували таку 

формулу діяльності, як «стимул – реакція». Відповідно до цієї формули будь-

яка дія – це лише реакція на зовнішній подразник, ситуацію – стимул, і достат-

ньо лише чітко встановити, яку реакцію викликає той чи інший стимул, щоб 

можна було ефективно управляти людиною, пред'являючи їй стимули у необ-

хідній послідовності. З часом досвід переконав біхевіористів, що діяльність 

важко звести до формули «стимул – реакція», і тоді Б. Скіннер запропонував 

удосконалену формулу «стимул – підкріплення – реакція». Підкріплення може 

бути як позитивним, так і негативним. У сучасних працях біхевіористів підкре-

слюється, що в основі успішного навчання і виховання має бути закладене по-

зитивне підкріплення, а негативне повинне бути мінімізоване. 

Забезпечення мотивації до навчання здійснюється педагогами не завжди, 

що підкріплюється певними аргументами: молодші школярі ще не мають стій-

ких мотивів, підлітки – слабко цікавляться навчанням незалежно від зусиль ви-
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кладачів, а старші школярі і студенти вже вважаються настільки дорослими і 

свідомими, що цілком здатні до самоуправління своєю мотивацією. Разом з тим 

людина будь-якого віку не буде навчатись успішно, якщо вона слабко розуміє, 

заради чого вона навчається. Відірваність навчання від практичної діяльності 

призводить до того, що у людини з'являється справжній мотив до навчання ли-

ше після його завершення, і вона починає жалкувати за змарнованим часом. 

Допомогти у виникненні і підсиленні необхідної мотивації учнів будь-якого ві-

ку здатний і зобов'язаний викладач. 

Для того, щоб підсилити мотивацію своїх підлеглих (учнів), керівнику 

вчителю) необхідно працювати щонайменше у трьох напрямах: 

1) задіяти (актуалізувати) якомога більшу кількість мотивів; 

2) збільшити збуджувальну дію найзначущих мотивів; 

3) забезпечити необхідні ситуативні чинники. 

Таким чином, запорукою успішного управління навчанням є з'ясування 

викладачами (вчителями) дійсних мотивів навчання учнів і спирання на ці мо-

тиви, врахування і підсилення наявної мотивації. 

Мотивацію особистості можна розглядати не тільки як сукупність певних 

спонукальних причин наших дій, але і як процес розгортання активності інди-

віда у часі, від початку до завершення. Схематично процес мотивації можна 

представити так, як показано на рис. 3. 

В основі процесу мотивації лежать потреби. Потреби – це стан деякої не-

стачі чогось, яку організм прагне компенсувати, це внутрішня напруженість, 

яка динамізує і спрямовує активність на отримання того, що необхідне для но-

рмального функціонування організму і особистості в цілому. 
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Рис. 3. Схема процесу мотивації 

 

Потреба – це необхідна умова будь-якої діяльності. Однак сама по собі по-

треба не здатна надати діяльності чіткого напряму. Основна відмінність проце-

су і мотиву: потреба збуджує активність, а мотив – спрямовує діяльність на її 

задоволення. Одна і та ж потреба може зумовлювати різні мотиви, як і різні по-
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треби можуть викликати однаковий мотив. Наприклад, потреба людини у соці-

альному визнанні може викликати і мотив служіння суспільству, і мотив при-

гнічення іншої людини. У першому випадку людина може створити чудовий 

твір мистецтва, у другому – піти на злочин. 

Звичайно нами рухають декілька потреб і мотивів. Для здійснення діяльно-

сті певний мотив повинен актуалізуватись, «перемогти» у боротьбі з рештою 

мотивів, і визначити появу цілі діяльності і відповідних дій. У результаті спо-

стерігається або задоволення потреби і підсилення відповідного мотиву, або не-

задоволення потреби і підсилення іншого мотиву. 

Процес стимулювання здійснюється дещо інакше. Як правило, людина зра-

зу ж підштовхується до виконання необхідних дій, що повинні забезпечуватись 

необхідним мотивом. Якщо цей мотив у людини присутній і актуалізований, 

виконувана діяльність отримає підкріплення у необхідній мотивації. Якщо ні – 

дії будуть вимушені, неприродні. Процес забезпечення активності при цьому 

нібито змінює свій напрям – від дій до цілі, мотиву, потреби. Зовнішній харак-

тер стимулювання і зумовлює меншу ефективність процесу стимулювання у ра-

зі відсутності відповідної мотивації. 

Розрізняють такі види мотивації та стимулювання навчання (МтаСН), як 

пряме та непряме. 

Пряме МтаСН – чітке, зрозуміле повідомлення про необхідність засвоєн-

ня навчального матеріалу. 

Непряме МтаСН – це натяк на необхідність засвоєння навчального мате-

ріалу, при якому учні самі доходять такого висновку, або створення специфіч-

них умов автоматичного включення учнів до виконання навчальних завдань. 

У навчанні процес мотивації є безперервним, оскільки вивчення якогось 

навчального матеріалу закладає основу для викладання нового матеріалу, ви-

вчення дисципліни – для викладання нової дисципліни. Тобто мотивація не по-

винна завершуватись при проходженні чергового відтинку навчання, а зберіга-

тись і підсилюватись для подальшого навчання. Отже, процес мотивації у на-

вчанні має характер певного циклу, він повторюється на кожному навчальному 

відтинку на вищому рівні. У схематичному вигляді реалізацію мотиваційного 

циклу на певному етапі навчання можна представити так (рис. 4). 

 

Вступний моти-

ваційний етап – 

формування пер-

винної мотивації 

учнів 

 Етап підтримки 

та підсилення 

мотивації 

 

 Завершальний етап 

– забезпечення мо-

тивації до подаль-

шого навчання 

      

 

Рис. 4. Схема мотиваційного циклу в навчанні 
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Забезпечення викладачем кожного етапу мотиваційного циклу в навчанні 

може здійснюватись за допомогою спеціальних прийомів і методів. Метод – це 

спосіб викладацької роботи вчителя й організації навчально-пізнавальної діяль-

ності учня з вирішення різних дидактичних завдань, спрямованих на оволодін-

ня матеріалом, що вивчається, а прийом, як правило, є складовою частиною або 

окремою стороною методу. 

Єдиної класифікації методів та прийомів мотивації та стимулювання на-

вчання в сучасній дидактиці ще не розроблено, але аналіз великої кількості 

психолого-педагогічної літератури та досвід викладання дозволив виділити на-

ступні методи та прийоми (табл. 4). 

Таблиця 4 

Характеристика методів і прийомів МтаСН 

 

М
ет

о
д

и
  
С

М
Н

   

 

 

Призначення 

 

 

 

Прийоми СМН 

 

 

 

Умови викорис-

тання 

 
К

о
м

ун
ік

а
т

и
вн

а
 а

т
а
к
а
 

Швидке включення, мо-

білізація аудиторії до на-

вчання; зацікавлення; 

активізація емоційної 

сфери – викликання по-

диву, захоплення через 

використання ефекту но-

визни, несподіваності 

• ефектна цитата; 

• незвичайна дія; 

• розповідь казки, анекдо-

ту, притчі; 

• цікаве запитання; 

• парадокс; 

• особисте зацікавлення 

(щось, близько пов’язане 

з інтересами учнів, пи-

тання до аудиторії); 

• приклад, опис ситуації з 

власного життя виклада-

ча; 

• театралізація 

На початку навча-

льного циклу. 

 

Висока емоцій-

ність, допитливість 

учнів, мимовіль-

ність їх уваги. 

 

Артистизм викла-

дача.  

 
Д

о
к
а
з 

т
а
 п

ер
ек

о
н

ув
а
н
н
я
 

 

 

 

Активізація вольових 

зусиль через пояснення 

учням необхідності на-

вчального матеріалу для 

життєдіяльності. 

 

Аргументація в разі ви-

никнення сумнівів ауди-

торії 

• посилання на взаємоза-

лежність причини та на-

слідку (негативні нас-

лідки незнання, позити-

вні наслідки знання); 

• використання індукції 

(від конкретних прикла-

дів до загального твер-

дження про необхід-

ність); 

• використання дедукції 

(від загального твер-

дження про необхідність 

 

Високий рівень са-

мосвідомості учнів, 

логічне мислення, 

розвинена сила во-

лі, довільність ува-

ги. 

 

Наявність сумнівів 

аудиторії, висунен-

ня критичних за-

уважень. 
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 до конкретних прикла-

дів); 

• наведення несуперечли-

вих фактів та відомос-

тей; 

• посилання на авторитет 

та авторитетні джерела в 

даній галузі; 

• використання аналогій 

та порівнянь; 

• підкреслення актуально-

сті та практичності (діє-

вість, актуальність знань 

з теми у житті, можли-

вість на практиці переві-

рити свої знання, легке 

впровадження; засіб ви-

рішення особистих про-

блем; складова профе-

сійності, компонент ді-

лової кар’єри); 

• виявлення суперечнос-

тей у критичних заува-

женнях аудиторії; 

• прийом «так, але…» 

(прийняти думки ауди-

торії з наступним повер-

танням до думки викла-

дача); 

• прийом «бумерангу» - 

відповідь запитанням на 

запитання, аргументом 

на аргумент 

Впевненість викла-

дача. 
 

С
уг

ес
т

ія
  
(н

а
ві

ю
ва

н
н
я
) 

Опосередковане форму-

вання думки про необ-

хідність навчання 

• періодичне повторення 

однієї і тієї ж думки; 

• висування вимог до ба-

жаної емоційної реакції 

слухачів (думаю, що ви 

погодитеся зі мною, 

що…) 

• автоматичне включення 

до певної роботи, коли 

не надається час на об-

мірковування її необхід-

ності 

Не усвідомлення 

аудиторією впливу, 

що здійснюється. 

 

Впевненість викла-

дача, невимуше-

ність його поведін-

ки, динамізм впли-

ву. 
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М

ет
о
д

 д
о
ла

н
н
я
 п

ер
еш

к
о
д
 

 

 

Активізація розумової 

діяльності  

• завдання на вирішення 

певних навчальних за-

дач, ситуацій, виконання 

тестів, яке неможливо 

виконати без вивчення 

матеріалів теми; 

• стимулювання часом 

(обмеженість в часі чи 

нагорода за швидкість); 

• удавана недовіра до слу-

хачів (підкреслюється 

складність завдання та 

низька ймовірність його 

виконання) 

•  

 

 

Свідомість та зрі-

лість учнів 

 
М

ет
о
д

 д
ел

ег
ув

а
н
н
я
 

Залучення учнів до будь-

якого етапу управління 

процесом навчання 

• особистісно-довірливе 

звертання до аудиторії; 

• домовленість з аудиторі-

єю; 

• звертання за порадою до 

аудиторії; 

• формування почуття 

«ми»; 

• гра, конкурс, змагання; 

• спільне планування на-

вчання (відбір змісту; 

форм і методів навчання, 

контролю); 

• взаємоперевірка; 

• взаєморецензування; 

• взаємовикладання («ме-

тод змінних пар»); 

• індивідуальний відбір 

завдань; 

• самоперевірка; 

• мікровикладання (інди-

відуальне ті в підгру-

пах); 

• організаційно-

мотиваційна гра; 

• участь студентів у ство-

ренні навчально-

методичної літератури, 

підручників, методичних 

посібників 

Свідомість та зрі-

лість учнів, здат-

ність до самоорга-

нізації. 

 

Керівництво ви-

кладача. 
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М

ет
о
д

  
за

к
р
іп

л
ен

н
я
 п

о
зи

ти
в
н

о
го

 

в
р
аж

ен
н

я
 

 

 

Залишити добре вражен-

ня у слухачів. 

Спрямувати їх на пода-

льшу роботу. 

• узагальнення основних 

думок, підбиття підсум-

ків, резюме; 

• заклик до дії («запро-

шення» до подальшого 

вивчення теми); 

• комплімент слухачам, 

подяка; 

• викликання сміху (особ-

ливо потрібно, якщо 

слухачі помітно стоми-

лись); 

• ефектна цитата (приму-

шує замислитись про її 

зміст); 

• нагнітання та кульміна-

ція – розрядження (на-

самкінець залишається 

найважливіше); 

• встановлення зв’язку з 

наступними та поперед-

німи темами (включа-

ється асоціативне за-

пам’ятовування); 

• «навчальне коло» - по-

вторення початку занят-

тя, але на глибшому рів-

ні (наприклад, те ж пи-

тання, але слухачі самі 

знаходять відповідь); 

• ефект «Шахерезади» - 

відстрочення закінчення 

(почати цікаву розпо-

відь, пов’язану з темою 

заняття, і пообіцяти її 

завершити на наступно-

му занятті)  

 

 

Наприкінці навча-

льного циклу. 

 

 
І стимулювання, і мотивація навчання забезпечують активність особистос-

ті, її дії, поведінку і діяльність як вищий прояв активності. Але поняття актив-

ності має і спеціальне значення.       

Слово активність походить від латинського activus і означає діяльний, 

енергійний, ініціативний. Дуже часто термін «активний» використовують як 

протилежний «пасивному» (активний – отже діючий) або як протилежний реак-

тивному (активний – отже самостійний, цілеспрямований, діючий незважаючи 

на обставини). Людині притаманні декілька видів активності:  

1) природна, абсолютна і незмінна активність людини як біологічної істо-

ти, що реагує на навколишнє середовище, фізіологічно змінюється та інше;  
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2) активність як риса особистості – відносна, змінна з розвитком людини, 

зміною обставин її життя і діяльності; 

3) активність як ситуативний стан людини в певний момент діяльності, що 

проявляється у готовності людини реагувати. 

Ми будемо розглядати активність саме у третьому значенні. У процесі на-

вчання така активність учня називається пізнавальною активністю і означає 

психічну готовність учня до навчання, знаходження його психіки у стані актуа-

лізації. Пізнавальна активність виражається в тому, що всі психічні процеси уч-

ня (відчуття, сприйняття, пам'ять, уява, мислення, мова), його увага, емоційно-

вольова сфера готові до активного опрацювання навчального матеріалу. 

Забезпечення пізнавальної активності учня є однією із найважливіших 

складових активізації навчальної діяльності. Педагогічна практика використо-

вує різні шляхи активізації, основний серед яких – різноманітність форм, мето-

дів, засобів навчання, вибір таких їх сполучень, які відповідно до ситуації сти-

мулюють активність і самостійність учнів. Активізація ж пізнавальної сфери 

учня відбувається на основі розуміння основних властивостей психічної сфери 

людини, що навчається, і використання спеціальних прийомів управління пси-

хічною діяльністю. Початком і необхідною умовою процесу засвоєння навча-

льної інформації є увага. Саме це психічне явище забезпечує вибір з навколиш-

нього середовища особистісно значущих сигналів і відкидає зі сфери психічно-

го аналізу все неактуальне в даний момент. Враховуючи те, що навчальна інфо-

рмація, яка надається в навчальному процесі, як правило, складна і велика за 

обсягом, навіть лише саме усвідомлення її значущості і необхідності у майбут-

ньому не може забезпечити тривалу константність її сприйняття і опрацювання 

психікою. Будь-які сильніші й актуальніші подразники відволікають увагу уч-

ня. В зв'язку з цим першим завданням будь-якого вчителя є забезпечення уваж-

ності учня, що побудоване на усвідомленні особливостей цього психічного 

явища. Рекомендуються такі прийоми привертання уваги: 

 забезпечувати різноманітність, насиченість інформації, що надається; 

 постійно чергувати і дозувати інформацію, забезпечуючи u послідовне 

опрацювання учнями (великий обсяг – розпорошення уваги); 

 запобігати монотонності, стандартності, стереотипності операцій, що 

виконуються (і рухових, і інтелектуальних). 

 при одноманітній роботі – попереджати стомлення від монотонії: періо-

дично на короткий час переключати роботу аналізаторів (слухової інформації 

на зорову), змінювати темп роботи, використовувати гумор для зняття втоми; 

 при усних повідомленнях забезпечувати інтенсивність сигналу: 

 чинники «новизни», «неочікуваності» (ефектна розповідь, виклад якого-

небудь парадоксального випадку або суперечливого твердження); 

 інтонаційне виділення найсуттєвіших аспектів повідомлення (гучність, 

паузи, темп промови, повторення); 
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 гучні звуки (голосне звертання до аудиторії, стук ручкою по парті з на-

ступним проханням уваги, плескіт у долоні, голосне зачинення двері та інше – 

чим більший гомін в аудиторії – тим голосніше повинен бути звук); 

 пересування по аудиторії ( але не занадто динамічно і довго); 

 актуалізуючі слова («Послухайте!», «Це цікаво!», «Запишіть, будь лас-

ка!»). 

Первинним комплексним психічним процесом, який зустрічає навчальну 

інформацію, до якої була привернута увага, є сприйняття. 

Сприйняття – це психічний процес цілісного відображення предметів і 

явищ об'єктивного світу при їх безпосередньому впливі на органи відчуття. Це 

результат поєднання окремих почуттів. Воно припускає виділення з комплексу 

окремих відчуттів основних і найбільш суттєвих, з одночасним відвертанням 

від несуттєвих. Хоч відчуття також пов'язане з певним психофізичним станом 

людини, сприйняття – більш суб'єктивне. Воно залежить від попереднього дос-

віду людини. Існують декілька закономірностей сприйняття, про які корисно 

пам'ятати: 

1) людина завжди сприймає більше, ніж усвідомлює, або, якщо людина 

чогось не усвідомлює, то це не значить, що вона цього не сприймає; 

2) людина сприймає знайомі об'єкти; 

3) людина сприймає оточуючі її знайомі об'єкти як незмінні; 

4) людина часто сприймає те, що очікує сприйняти; 

5) при сприйнятті доповнюється нестача певних почуттів; 

6) сприйняття завжди прагне виділити знайоме в незнайомому; 

7) сприйняття може бути помилковим (ілюзорним); 

8) сприйняття залежить від уважності людини. 

Існують і певні принципи досягання ефективного сприйняття будь-якої ін-

формації: 

1. Активність. Вона забезпечує різноманіття відчуттів, які надходять до 

нервової системи людини, а відтак й повноцінність сприйняття. Крім того, 

практична діяльність служить засобом зворотного зв'язку з об'єктом сприйнят-

тя, перевірки правильності образів, що сформувалися. 

2. Оптимальний обсяг інформації, яка надходить до мозку з зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Недостатня кількість інформації з зовнішнього се-

редовища може викликати явище «сенсорного голодування», а надто велика – 

перевантаженість нервової системи. 

3. Використання максимальної кількості інформаційних каналів. У реаль-

ному житті людина відчуває інформаційне навантаження майже на всі сенсорні 

канали, що формує комплексний, багатоканальний засіб сприймання. А напри-

клад в навчанні слуховий канал використовується частіше, ніж зоровий. Разом 

із цим відомо, що зоровий аналізатор має в декілька разів більшу, ніж у слухо-

вого, пропускну здатність, а зорові уявлення дуже стійкі. 
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4. Організація процесу сприймання. Формування цілісного образу об'єкта 

сприйняття – процес складний. Досвід свідчить про те, що на початку сприй-

мання корисно організувати детальне, всебічне і послідовне обстеження об'єкта 

(його виявлення). Надалі процес сприймання повинен доповнюватись підклю-

ченням механізмів мислення і пам'яті, коли серед великої кількості зовнішніх 

ознак об'єкта починають виділятись знайомі властивості (впізнавання), відбува-

ється узагальнення первісних ознак і встановлюється приналежність даного 

об'єкта до певного типу об'єктів (ідентифікація). 

До прийомів активізації сприймання відносять: 

1) використання різноманітних засобів прямої наочності  

- натуральних – реальні предмети і явища;  

- змодельованих – штучні копії реальних об'єктів – макети, моделі та ін.;  

- зображених, які, в свою чергу, поділяються на: образні – показують пред-

мети і явища в реальному вигляді (кінофрагменти, телебачення, фотографії, ка-

ртини, малюнки); умовно-схематичні – передають головне, основне в предметі 

чи явищі, при відомій логічній обробці і використанні умовних графічних зна-

ків і символіки (діаграми, графіки, таблиці, схеми, формули, математичні моде-

лі економічних процесів, географічні карти та інше). 

2) Помірне і доречне застосування засобів наочності (у разі втоми слухо-

вого сприйняття для його полегшення, для реалізації цілей навчання, а не від-

волікання від них). 

3) Використання всього спектра відчуттів (зорових, слухових, кінестетич-

них, нюхових, смакових, тактильних) або окремих їх комбінацій. 

4) Врахування розміру аудиторії при розробці засобів наочності за такими 

їх ознаками: яскравості; контрастності; оптимальних розмірів об'єкта в цілому і 

окремих його елементів. 

5) Висока якість виконання змодельованих і зображених засобів наочнос-

ті. 

6) Динамічність засобів, що використовуються (наприклад, зображення 

схеми на дошці дозволяє прослідкувати за етапами її утворення і логікою ви-

кладача). 

7) Вдалий словесний супровід засобів наочності (незаважання спостере-

женню). 

8) Наведення прикладів, яскравих фактів (розмовний тон, життєвість си-

туацій). 

9) Використання епітетів, порівнянь і аналогій. 

10) Ілюстрація положень науки подіями сучасності, з використанням при-

кладів з техніки, літератури, історії, повсякденного життя. 

11) Словесний опис ситуації, пейзажу, людини, картини та ін. 

12) Екскурс в історію науки, терміна. 

13) Розумові експерименти на основі уявних ситуацій. 
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Сьогодні в концепції навчання відбуваються певні зміни стосовно значу-

щості пам'яті в процесі навчання. Якщо раніш якість навчання вимірялася об-

сягом і міцністю набутих учнями за роки навчання знань про об'єкти і явища 

навколишнього середовища, то сьогодні першочергове значення в формуванні 

пізнавальних здібностей займає розвиток мислення учня, а в структурі знань – 

формування досвіду його творчої діяльності й емоційно-ціннісного ставлення. 

Разом із цим запам'ятовування навчальної інформації все ж має велике значен-

ня для учнів. Зберігання інтересу до навчального матеріалу, а також ефектив-

ність його сприйняття залежить від минулого досвіду індивіда, встановлення 

зв’язків між актуальною інформацією та інформацією, що зберігається у його 

пам'яті. Крім того, саме пам'ять забезпечує дотримання найбільш загальних 

правил та послідовності при виконанні завдань. Тобто в завдання вчителя вхо-

дить організація ефективного запам'ятовування учнем навчального матеріалу, 

при якій необхідно також враховувати дію психічних механізмів протікання 

цього процесу. 

При реалізації процесу запам'ятовування, збереження і відтворення інфор-

мації корисно пам'ятати такі закономірності: 

 трансформація зорових образів при збереженні їх у пам'яті: спрощення 

(зникнення деталей), перебільшення окремих деталей, перетворення фігури у 

більш симетричну (одноманітну); 

 найкраще запам'ятовування і відтворення образів незвичних, неочіку-

ваних, а також близько пов'язаних з інтересами того, хто запам'ятовує; 

 менша точність відтворення в образній пам'яті і довільність керування 

нею на відміну від символічної, але даний вид пам'яті допомагає у функціону-

ванні інших її форм (наприклад, пригадуванню інформації з конспекту часто 

допомагає уявлення цього конспекту, потрібної сторінки, розташування тексту 

на ній тощо) – доповнення словесної образною; 

 особливостями словесно-логічної пам'яті є більша довільність запам'я-

товування і точність відтворення навчального матеріалу. Однак і при словесно-

му збереженні інформації може спостерігатись її викривлення. Краще запам'я-

товується початок і кінець повідомлення. Найбільш цікаві відомості у подаль-

шому переказі переносяться на початок. Обсяг тексту, що переказується, – ско-

рочується, в ньому зберігається тільки головне і цікаве для людини; 

 емоційна пам'ять забезпечує запам'ятовування і пригадування почуттів 

при повторному впливові тієї ситуації, в якій відповідна емоційна реакція ви-

никла вперше. Особливості цієї пам'яті – в швидкості формування відбитків, 

особливої їх міцності і мимовільності відтворення. Глибокі, емоційно забарвле-

ні враження людина зберігає найтриваліше. Поряд зі збереженням почуттєвого 

стану, який супроводжує певну інформацію, емоційна пам'ять забезпечує шви-

дке і міцне запам'ятовування і самої інформації, але не гарантує її точність. То-

му сильні, яскраві враження в нормальних обставинах сприяють запам'ятову-
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ванню. Глибоке ж потрясіння, яке може викликати загроза покарання у випадку 

невдач, здатне значно послабити або навіть повністю знищити те, що запам'я-

товувалося;  

 відділ короткочасної пам'яті обмежений за обсягом. Експе-

риментальними дослідженнями встановлено, що для осмисленого запам'ятову-

вання обсяг інформації повинен знаходитися в межах 5–9 значущих одиниць           

(7 ± 2). Це підтверджується і народною мудрістю, що з давніх часів виділяла 

число 7: «Семь раз отмерь, один отрежь», «Семь бед, один ответ», «Семеро од-

ного не ждут», «Семь пятниц на неделе», «Семи пядей во лбу», «Седьмая вода 

на киселе», «Семь чудес света», «Семь дней недели» і т. д. 

Вчитель може значно допомогти учням в організації процесу за-

пам'ятовування і відтворення навчального матеріалу: підготувати відповідним 

чином навчальний матеріал, надати спеціальні завдання, що створюють умови 

для збереження навчальної інформації у пам'яті, навчити учнів прийомам ефек-

тивного запам'ятовування та інше. Прийоми організації процесу запам'ятову-

вання інформації: 

 повторення: підкріплення не пізніше, ніж через 40–50 хв. після вивчення 

і подальше періодичне відтворення у різних формах (механічного відтворення, 

переказу, переформулювання); 

 розбиття складної інформації на структурні одиниці, порції, логічно по-

в'язані між собою, і їх засвоєння в межах одного заняття, без тривалої перерви; 

 довільне запам'ятовування через вольові зусилля: чітке завдання щось 

запам'ятати, нагадування про різні переваги запам'ятовування (штучне підви-

щення цінності), встановлення часових меж запам'ятовування (розрахунок на 

триваліше запам'ятовування, як правило, забезпечує його міцність); 

 досягання повного і глибокого розуміння матеріалу, логіки його побудо-

ви через упорядковування засвоюваного матеріалу, виділення і запам'ятовуван-

ня суттєвого, не перевантажуючи пам'ять другорядними деталями; 

 досягнення мимовільного запам'ятовування через емоційне забарвлення 

матеріалу – висловлювання деякої незгоди з інформацією, подиву, задоволення; 

 привнесення штучних зв'язків у нелогічний матеріал, який важко запа-

м'ятати (іноземні слова, номери телефонів, важковимовлювані поняття та ін.): 

 метод локального прив'язування (матеріал асоціюється з певним розта-

шуванням у просторі); 

 метод словесних посередників (матеріал прив'язується до ряду осмисле-

них слів); 

 метод розбиття на групи (розбиття ряду об'єктів на частки ' поєднання 

часток в ритмічну структуру при вимові назв об'єктів через інтонаційне виді-

лення або виклад у формі віршів); 
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 запам'ятовування опорних слів, дат, з якими пов'язується те, що заучу-

ється (при цьому подальше пригадування залежить від того, наскільки часто зу-

стрічалося дане слово чи дата у минулому досвіді людини); 

 метод асоціацій – утворення зв'язків матеріалу, що запам'ятовується, з 

зоровими образами (умовами завчання, уявленнями, що викликав матеріал, та 

іншим). 

Необхідною основою для сприйняття і засвоєння навчального матеріалу, 

його переходу в знання є розумова діяльність, або мислення. Саме мислення ві-

діграє провідну роль у процесі навчання. 

Як відомо, мислення забезпечує вищий рівень пізнання людиною об'єктив-

ної реальності і свого внутрішнього світу. Завдяки мисленню забезпечується 

одержання нового пізнавального результату, пізнання виходить за межі безпо-

середнього почуттєвого сприйняття і наявного в людини індивідуального дос-

віду, виявляються і враховуються глибинні, приховані зв'язки і відношення в 

предметах і явищах об'єктивної і суб'єктивної реальності, у практичній діяльно-

сті. З мисленням пов'язана й уява – психічний процес, який полягає у створенні 

нових образів (уявлень) на основі попереднього досвіду. Це своєрідна форма 

відображення дійсності, що полягає у розумовому відході від того, що безпосе-

редньо сприймається, сприяє передбаченню майбутнього. 

Для забезпечення ефективності реалізації мислення й уяви необхідно усві-

домлювати особливу роль самоорганізації, знати прийоми і правила активізації 

розумової діяльності: 

• Спонукання учнів до осмислення логіки і послідовності у викладі навча-

льного матеріалу, до виділення в ньому головних і найбільш суттєвих положень 

(з обов'язковим навчанням логічним прийомам виконання відповідних завдань): 

- пояснення, побудоване на логічних методах індукції (приклад – теорія) та 

дедукції (теорія – приклад), висновки, підсумки, теоретичне завбачення, анало-

гія, підтвердження прикладом; 

- звертання уваги учня на логіку у викладі матеріалу, його структурування, 

висновки; 

- навчання учнів тезовому конспектуванню, аналізу літератури, прийомам 

аналізу, синтезу, порівняння, класифікації інформації. 

• Надання учню пізнавальних завдань, які можуть бути вирішені у ході 

прослуховування викладу: 

- сформулювати основні питання, тобто скласти план матеріалу; 

- самостійно сформулювати висновки; 

- навести приклади для ілюстрації засвоєних положень; 

- знайти факти-докази до засвоєних положень; 

- побудувати блок-схему основних понять теми; 

- сформулювати питання до теми (наприклад, типу «якщо то»); 

- порівняти нові факти і положення з тими, що вивчалися раніш. 
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 Надання різноманітних пізнавальних завдань за наочним матеріалом: 

- пояснити схему, малюнок чи інший засіб; 

- завдання, що починаються дієсловами: «показати», «підкреслити», «знай-

ти схожість чи відзнаку»; 

- скласти розповідь за малюнком; 

- створити опорну схему, малюнок, таблицю. 

 У методах самостійного опрацювання навчального матеріалу при роботі з 

підручником – завдання на осмислення логіки викладу: 

- виділити основну думку; 

- прослідкувати за переконливістю її обґрунтування; 

- скласти план тексту; 

- знайти необхідний матеріал в тексті; « визначити логіку роздумів; 

- визначити послідовність і етапи доказу формули; 

- співвіднести з положенням, що доводиться, конкретні приклади і факти; 

- законспектувати основні положення.  

• Стимулювання обговорення навчального матеріалу: 

- запитання до аудиторії: прямі – потребують відповіді конкретного учня; 

проблемні – викликають дискусію, не мають однозначної відповіді; риторичні – 

не потребують відповіді, бо відповідь – загальновідома; навідні – потребують 

не односкладних стверджувальних або заперечних відповідей, а розгорнутих 

міркувань, певних висновків і порівнянь, у результаті яких учні відрізняють іс-

тотні ознаки досліджуваних предметів і явищ і таким шляхом набувають нові 

знання; 

- висунення проблемних ситуацій або пізнавальних задач, вирішення              

яких – пошук виходу з проблеми; 

- умисна помилка – пропущене слово у визначенні, неправильна формула і 

т. ін. (учні не повинні здогадуватись про умисність помилки); 

- роздуми вголос (викладач коментує свої дії); 

- дискусія – провокування обміну думками поміж слухачами (викладач ві-

діграє роль керівника обговорення, не дає обговоренню вийти за межі теми); 

- ігрова ситуація – утворення змагання поміж учнями, наприклад, поперед-

ній розподіл навчального матеріалу поміж учнями, які і проводять заняття (рід-

ко застосовується при наданні інформації, бо потребує багато часу, але така си-

туація здатна значно активізувати слухачів); 

- експрес-опитування – швидке повторення щойно викладеного матеріалу 

без оцінювання. 

Емоційний компонент безпосередньо впливає на формування так званих 

оцінних знань, тобто таких, які характеризують суспільне або особисте значен-

ня для людини навчального матеріалу. В будь-якій формі із наданням навчаль-

ного матеріалу поряд зі знанням про поняття, терміни і факти повсякденної дій-

сності і науки, теорії та засоби виконання пізнавальних дій, передається і досвід 
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емоційно-ціннісного ставлення, тобто ставлення самого вчителя до світу, дія-

льності, наукових знань, моральних норм, ідеалів. Крім того, емоційне реагу-

вання супроводжує процес навчально-пізнавальної діяльності учня, повідомля-

ючи вчителю і оточуючим про особисте ставлення учня до навчальних завдань і 

матеріалу, тобто забезпечує зворотний зв'язок, повідомлення про хід і результа-

ти учіння. Разом із цим емоційне реагування може мати і негативний вплив на 

процес навчання. Для управління своїми емоціями доцільно враховувати насту-

пні правила: 

1)  Правило створення оптимального емоційного стану Иоркса-Додсона: 

«Людина не досягає успіху у своїй діяльності, якщо вона цього зовсім не хоче, 

або хоче цього занадто». Наявність деякого передстартового хвилювання до-

зволяє мобілізувати свої сили. Надмірне ж хвилювання – заважає роботі всіх 

психічних процесів. 

2)  Максимально зібрати інформацію про ситуацію, що викликає хвилю-

вання. Відповідно до інформаційної теорії емоцій П. В. Симонова сила емоцій 

зворотно пропорційна наявності попередньої інформації. 

3)  В ситуаціях підсиленого хвилювання доцільно дещо знизити                        

мотивацію – довільно перевести увагу учнів на щось інше, відволікти їх від ду-

мки про значущість результату або спробувати правильно оцінити його індиві-

дуальну цінність, проаналізувати причини, технічні деталі, тактичні прийоми 

поведінки, в тому числі й у випадку невдачі. Східна мудрість каже: «Господи, 

надай мені мужність, щоб виконати те, що я зможу виконати, дай мені сили, 

щоб змиритись з тим, що я не зможу виконати, і надай мені мудрість, щоб від-

різнити одне від іншого». 

4) У разі невдачі інколи – змиритись з поразкою, визнати її, відмовитись 

від негайного досягнення цілі і зберегти сили для наступної спроби, переоціни-

ти ситуацію – «Не дуже і хотілося». 

5) Для заспокоєння дуже схвильованої людини не застосовувати прямих 

наказів чи прохань заспокоїтись, не приводити логічні доводи, не ігнорувати її 

емоційний стан, оскільки це може сприйматись як нерозуміння її проблем. 

Краще дати людині «перегоріти», виговоритись, розрядитися. Коли її збуджен-

ня знизиться, тоді можна наводити аргументи. Правило Д. Карнегі: «Якщо лю-

дина невпевнена в собі і, занадто хвилюючись, не може включитись у роботу, 

корисно попросити її допомогти вам з якого-небудь питання. Намагаючись до-

помогти вам, вона забуде про своє хвилювання». 

6) Коли людина, навпаки, в апатії, втратила сенс життя – стимулювати її до 

будь-якої діяльності, навіть недоцільної, показати їй нову перспективу, викли-

кати вихід емоції на поверхню, навіть через істерику, руйнування чогось. Добре 

допомагає колективне співпереживання. 



51 
 

7) Добре дозволяють досягти оптимального емоційного стану свіже повіт-

ря, прогулянка, зайняття спортом, розмова з друзями про щось приємне, релак-

сація (аутогенне тренування). 

Рекомендації і прийоми роботи вчителя з активізації емоційної сфери учня: 

 Прогнозування можливих емоційних реакцій учнів на запропонований 

навчальний матеріал і завчасне запобігання виникненню негативних емоцій, 

зайвого напруження, надаючи учням всю необхідну інформацію про свої вимо-

ги, шляхи отримання певної інформації, критерії оцінювання і т. п. 

 Актуалізація пізнавальної потреби і забезпечення її задоволення. 

 Використання різноманітних прийомів покращання настрою аудиторії, 

зняття втоми: відступів, епітетів, порівнянь, жестів, міміки, посмішки, гумору, 

схвалень, змін інтонації, створення творчої обстановки і т. п. 

 При надто великому хвилюванні учнів перед контрольною роботою, іс-

питом можна дещо принизити особисту значущість цієї контрольно-оцінкової 

ситуації для учнів (повідомленням про можливість покращення негативної оці-

нки в майбутньому, позитивним сприйманням особистого тлумачення навчаль-

ної інформації та інше). 

 Уникання нецікавих способів навчання, несправедливого розподілу від-

повідальності та навчального навантаження між учнями, уникнення навчальних 

завдань, що потребують занадто великої перенапруженості психічних процесів 

(уваги, пам'яті, мислення) та інше. 

 Запобігання розвитку конфлікту. Треба або ліквідувати джерело конфлі-

кту (надати відповідну інформацію), або створити умови перетворення негати-

вної енергії у позитивну (відволікти виконанням цікавого завдання). І вчителю і 

учням корисно оволодіти методикою релаксації (вчитель може розповісти уч-

ням про цю методику і надавати декілька хвилин на розслаблення для зняття 

втоми на занятті). 

 Запобігання виникненню негативних емоцій, які можуть створюватись 

перешкодами типу питального слова «що», використовуваного не до місця, ча-

стим повторенням «так сказати» і т. п. 

 Емоційне забарвлення матеріалу, що надається (наприклад, при викладі 

певної інформації можна продемонструвати певну незгоду з нею або подив, за-

доволення). 

Активізація вольових зусиль – найбільш безпосередньо пов'язана з пере-

творенням навчальної діяльності у навчально-пізнавальну, де учень стає суб'єк-

том пізнання. Вольова сфера поєднує вищі прояви психічної активності: дові-

льні увагу, сприйняття, запам'ятовування та опрацювання навчальної ін-

формації. Тільки оволодівши прийомами довільної організації свого психічного 

життя, учень стає дійсним суб'єктом пізнання, використовуючи власні психічні 

«інструменти пізнання» найбільш оптимально. Вольові прийоми достатньо ві-
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домі і широко впроваджуються у виховному процесі (самодисциплінування, 

самовідповідальність тощо). Але слід пам'ятати, що в умовах навчання, коли 

учні відчувають постійну втому (особливо в період екзаменаційної сесії), їх 

здатність до здійснення цілеспрямованого вольового зусилля може суттєво 

зменшуватись. На жаль, на сьогодні механізми волевиявлення найбільш екс-

плуатуються в навчально-виховному процесі. Значна кількість вчителів вважа-

ють, що саме воля є провідним чинником навчання. Експлуатація здатності лю-

дини до підвищення ефективності діяльності через вольовий імпульс призво-

дить до перевантаження захисних механізмів організму, розвитку хронічної 

втоми, зниження мотивації навчання. Саме активізація, стимулюючи додаткові 

резерви організму, дозволяє покращити умови навчання, зберігати енергоресу-

рси, підтримувати оптимальний рівень працездатності. Серед прийомів, що до-

зволяють активізувати вольові зусилля учня без насильства над його особисти-

ми бажаннями та інтересами, застосовуються такі. 

 «Натяк» – прийом, який зберігає самолюбство та використовується при 

незначних порушеннях, що не підлягають відкритому засудженню. Інформація 

педагога подається таким чином, що показує учню його недоліки та можливі 

шляхи їх подолання, без прямого апелювання до нього нерозпізнаним. Учню 

надається можливість врятувати своє обличчя в очах товаришів. 

 «Удавана недовіра» застосовується до учня з метою зачепити його само-

любство, викликати у нього прагнення довести зворотне в свою адресу. Напри-

клад: «Це завдання не дуже тяжке... Але у вас може не вистачити терпіння до-

вести його до кінця...» Важливо, щоб учень не здогадався про справжню мету 

впливу. 

 «Удавана заборона» – прийом, ефективний при необхідності привернути 

зацікавлення до повсякденного. Вчитель навмисне драматизує ситуацію, підк-

реслює її неповторність і важкодосяжність цілі. Заборонений плід завжди соло-

дкий, спрацьовує механізм задоволення потреб і от уже всі самі прагнуть, на-

приклад, прочитати цю книгу, оволодіти цим навиком і т. д. 

 «Схвалення» і «похвала». Схвалення виражається короткими ствер-

дженнями типу «молодець», «правильно». Похвала – оцінка з аналізом діяльно-

сті. Застосовується в індивідуальній бесіді, у ході занять. Обов'язково має бути 

аналіз опрацьованої учнем роботи. 

 «Довіра» – пропозиція вчителя учню тимчасово діяти за себе в розраху-

нку на його ініціативу і компетентність. Стимулюючий ефект даного прийому 

заснований на підвищенні задоволеності працею і стосунків із педагогом. 

 «Стимулювання часом» полягає в наданні можливості прискореними 

темпами виконати завдання, а залишок часу використовувати для себе. Надання 

такої довіри, надання «свободи дій» сприяє активізації творчих можливостей 

учня, підвищенню його особистої відповідальності. 

 



53 
 

Дидактичний текст № 2 

Опрацюйте нижчеподаний дидактичний текст, склавши допоміжну табли-

цю класифікацій методів навчання. Порівняйте наведені класифікації. Зробіть 

висновки про доцільність їх використання у педагогічному процесі. 

 

Класифікація методів навчання 

Питання про вибір методів проведення навчальних занять має як теоретич-

ний, так і практичний характер. У його вирішенні викладачеві, вчителю необ-

хідно виявити максимум самостійності, бо ніяких «методичних вказівок» «зве-

рху» давати недоцільно (В. І.Загвязинський). Це пояснюється тим, що існує ро-

змаїття конкретних навчальних ситуацій (зовнішніх умов) та розмаїття індиві-

дуально-психологічних особливостей суб'єктів навчальної діяльності (внутріш-

ніх умов). 

Спеціалісти-дослідники налічують безліч методів навчання: розповідь, бе-

сіда, робота з книгою, демонстрації, вправи, самостійна робота, дидактична гра, 

диспут, метод конкретних ситуацій та інше. Але кожен метод в конкретних на-

вчальних ситуаціях реалізується у своєрідних сполученнях декількох прийомів 

(способів). Прийом (спосіб) найчастіше визначається як складова або різновид 

методу. Наприклад, метод розповіді, в залежності від цільового призначення та 

способів його реалізації, може використовуватися при описі, поясненні, доказі, 

елементах драматизації. 

Як багатовимірне утворення методи навчання мають багато сторін та 

ознак. У зв'язку з цим існує безліч класифікацій методів навчання, у які вони 

об'єднуються на основі однієї або декількох загальних ознак. При цьому вини-

кає справедливе питання – наскільки доцільна та чи інша класифікація. Лише ту 

класифікацію можна визначити доцільною, яка узгоджується з практикою на-

вчання та слугує основою для "її оптимізації (І. П. Підласий). 

Розглянемо суть і особливості найбільш обґрунтованих класифікацій мето-

дів навчання. 

1. Традиційна класифікація методів навчання, витоки якої беруть початок з 

давніх філософських та педагогічних систем – адаптована для нинішніх умов. 

За загальні ознаки беруться джерела знань: практика, наочність, слово.        

В ході культурно-освітнього розвитку приєднується ще одна ознака – книга, а в 

останні десятиріччя – потужні електронні джерела інформації – «відео» в спо-

лученні з сучасними комп'ютерними системами. Цю класифікацію можна зо-

бразити у вигляді таблиці (табл. 5). 
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Таблиця 5 

Традиційна класифікація методів навчання 

Практичні Наочні Словесні Робота з книгою Відеометоди 

досліди, 

вправи, на-

вчально-

виробнича 

практика 

ілюстрація, 

демонст-

рація, спо-

стереження 

учнів 

пояснення, роз-

повідь, бесіда, ін-

структаж, лекція, 

дискусія, диспут 

читання, вивчення, ре-

ферування, пере-

глядання, цитування, 

нотування, конспек-

тування 

перегляд 

 

2.  Класифікація методів за етапами процесу навчання 

(М.А.Данилов, Б.П.Йосипов). Загальною ознакою виступають послідовні етапи, 

через які проходить процес навчання. 

Автори виділили такі методи навчання: 

 методи набуття знань; 

 методи формування умінь та навичок; 

 методи застосування знань на практиці; 

» методи перевірки і оцінки знань, умінь, навичок. 

3. Класифікація методів за рівнями пізнавальної діяльності 

(І. Я. Лернер, М. Н. Скаткін): 

 пояснювально-ілюстративні; 

 інформаційно-рецептивні; 

 репродуктивні; 

 проблемний виклад матеріалу; 

 частково-пошукові (евристичні);  

 дослідницькі. 

З цієї класифікації методів навчання випливає, що пізнавальна діяльність, 

організована викладачем, може характеризуватися низьким рівнем розумової 

активності (при використанні репродуктивних методів навчання) і високим рів-

нем розумової діяльності (при використанні проблемних, частково-пошукових і 

дослідницьких методів навчання). 

Розглянемо суть виділених в даній класифікації методів. 

Суть інформаційно-рецептивного методу виявляється в таких характер-

них для нього ознаках: 

1)  знання учням надаються у «готовому» вигляді; 

2)  вчитель організовує різними способами сприйняття цих знань: 

3)  учні сприймають та осмислюють знання, закріплюють їх у своїй пам'яті. 

При рецепції використовуються всі джерела інформації (слово, наочність), 

логіка викладу може здійснюватися як індуктивним, так і дедуктивним шляхом. 

Управління навчанням обмежується організацією сприйняття знань. 

У репродуктивному методі виділяються такі ознаки: 

1) знання учнями пропонуються в «готовому» вигляді; 
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2) вчитель не тільки повідомляє знання, але й пояснює їх; 

3)  учні свідомо засвоюють знання, розуміють, запам'ятовують та відтво-

рюють їх; критерієм засвоєння знань виступає правильне відтворен-

ня(репродукування) знань; 

4)  міцність засвоєння знань забезпечується багаторазовим повторенням 

знань. 

Взагалі людська діяльність може бути репродуктивною, виконавчою і тво-

рчою. Репродуктивна діяльність передує творчій, тому відмовлятися від неї зо-

всім не можна, як і понад міру захоплюватися. Важливо оптимально співвідно-

сити репродуктивні та інші методи навчання. 

Метод проблемного викладу є перехідним від виконавчої до творчої діяль-

ності. На певному етапі навчання створюються проблемні ситуації, задачі, які 

вирішуються в сумісній діяльності учнів, вчителя. 

Суть частково-пошукового методу виявляється в таких його характерис-

тиках: 

1) знання учням не пропонуються в «готовому» вигляді, їх треба добувати 

самостійно; 

2) вчитель організовує не повідомлення або виклад знань, а пошук нових 

знань за допомогою різноманітних засобів; 

3) учні під керівництвом вчителя самостійно розмірковують, вирішують 

пізнавальні задачі, створюють і вирішують проблемні ситуації, аналізують, по-

рівнюють, узагальнюють, роблять висновки. Цей метод отримав назву частко-

во-пошукового, тому що учні не завжди можуть самостійно вирішити складну 

навчальну проблему від початку і до кінця. Частину знань повідомляє вчитель, 

частину – учні самостійно здобувають, відповідаючи на поставлені питання або 

вирішуючи проблемні задачі. Однією із модифікацій даного методу є еврістич-

на бесіда. 

Суть дослідницького методу навчання полягає в тому, що: 

 вчитель разом з учнями визначають навчальну проблему; 

 знання учням не повідомляються; учні самостійно здобувають їх у проце-

сі дослідження проблеми, порівняння отриманих результатів; учні самі визна-

чають засоби, способи досягнення результатів; 

 навчальний процес характеризується високою інтенсивністю, супрово-

джується стійким інтересом, натхненністю (як учнів, так і вчителів); отримані 

знання відзначаються глибиною, міцністю, дієвістю. 

За схемою Н. В. Басової проблема постає на зіткненні відомого (наукового 

знання) і невідомого, а не на рівні суб'єктивного і наукового знання (рис. 5). 

 Таким чином, дослідницький метод передбачає творче засвоєння знань, 

розуміння категорії проблеми. Часто учні чи студенти відносять до проблеми 

питання на рівні суб'єктивного знання. Тому необхідно визначити, які питання 

відносяться до проблеми, а які ні. 
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Рис. 5. Схема виникнення проблеми (за Н. В. Басовою) 

 

Застосування дослідницького методу потребує відповідної підготовки уч-

нів та високого рівня педагогічної компетентності вчителя чи викладача. 

4. Деякі вчені-дослідники розробили бінарні (М. І. Махмутов) та полінарні 

(В.Ф.Паламарчук, В.І.Паламарчук) класифікації методів навчання, які базують-

ся на декількох ознаках. Наприклад, бінарна класифікація М.І.Махмутова побу-

дована на сполученні методів викладання та методів учіння. 

5. Класифікація німецького дидакта Л.Клінберґа виділяє методи навчання у 

сполученні з формами співробітництва під час процесу навчання: 

 монологічні методи (лекція, розповідь, демонстрація); 

 діалогічні методи (бесіда, дискусія); 

 форми співробітництва (індивідуальні, групові, фронтальні, колектив-

ні). 

6. Організаційна класифікація Ю.К.Бабанського. В ній виділяються три 

великі групи методів навчання: 

 методи організації і проведення навчально-пізнавальної діяльності; 

 методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 

 методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-

пізнавальної діяльності. 

7 Класифікація методів навчання за навчальними цілями (В. А. Козаков), у 

якій рівням абстракції навчальних цілей (загальні, орієнтовні, операціоналізо-

вані) відповідають види, типи, способи методів навчання (табл. 6). 

Всі методи навчання можна розподілити на дві групи, залежно від рівня 

активності учнів у навчальній діяльності: 

Пасивні – це ті методи навчання, при яких учні або студенти тільки слу-

хають та дивляться (розповідь, лекція, пояснення, демонстрація). 
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Активні – це ті методи, при яких учні чи студенти самостійно, активно 

включаються у навчально-пізнавальну діяльність, які спираються не тільки на 

процеси сприйняття, пам'яті, уваги, а насамперед на творче, продуктивне мис-

лення. 

Таблиця 6 

Класифікація методів навчання за В. А. Козаковим 

Основні види методів на-

вчання 

Типи методів навчання 

І. Інформаційно-

презентативні 

1) усні; 

2) письмові; 

3) наочно-усні 

II. Алгоритмічно-дійові 1) діалогічні; 

2) предметно-групові; 

3) групові 

III. Самостійно-пошукові 1) індивідуальна робота; 

2) самостійна робота 

 

До активних методів навчання можна віднести: 

 ігри (сюжетно-рольові, ділові, дидактичні); 

 метод конкретних ситуацій (кейс-метод); 

 «мозкова атака»; 

 метод дискусії; 

 метод «малих груп». 

Всі активні методи навчання тісно взаємопов'язані з активними формами 

навчання та разом утворюють технологію активного навчання. Щоб краще зро-

зуміти суть та функції активних методів навчання, доцільно розглянути кла-

сифікацію технологій активного навчання (Д.В.Чернилевський, Н.В.Борисова). 

В основу цієї класифікації автори поклали дві ознаки: наявність моделі 

(предмету або процесу діяльності) та наявність ролей (характер спілкування су-

б'єктів навчальної діяльності). 

Неімітаційні технології даної класифікації не передбачають моделювання 

явища чи процесу, які вивчаються, активність тут досягається за рахунок вико-

ристання проблемних лекцій, семінарів-дискусій з «мозковою атакою» чи без 

неї. 

Імітаційні технології – в основі них лежить імітаційно-ігрове моделюван-

ня, тобто відтворення в умовах навчання процесів, які відбуваються в реальних 

конкретних ситуаціях. 

У центрі класифікації знаходиться дидактична гра як найбільш складна тех-

нологія активного навчання: вона акумулює в собі елементи різних форм і ме-

тодів навчання, має найбільш гнучку структуру, не обмежується вибором об'єк-

тів імітацій, передбачає виникнення спонтанних ситуацій (Д.В.Черни-

левський). 
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2. Вивчення мотивів навчання за формулою Б.Додонова 

 

Запишіть та проаналізуйте формулу своєї мотивації до навчання, скориста-

вшись описаним нижче алгоритмом її визначення. 

Алгоритм визначення формули мотивації: 

Для виявлення співвідношення різних мотивів у збудженні складних видів 

діяльності може бути корисною схема, запропонована Б. Додоновим. Він виді-

лив такі групи мотивів: 

1) задоволення від самого процесу діяльності – П; 

2) прагнення до отримання результату діяльності (продукту, знань       

і т. п.) – Р; 

3) прагнення до винагороди діяльності (оцінки, плати, підвищення у по-

саді, отримання диплому) – В; 

4) запобігання санкцій (покарання), які б погрожували у випадку ухилян-

ня від діяльності або її неякісного виконання (Д). 

Кожен із цих мотивів вносить різний внесок у загальну мотивацію діяльно-

сті, як позитивний, так і негативний. Позначивши кількісну міру такого внеску 

за допомогою умовних індексів, можна отримати формулу мотивації конкрет-

ної діяльності, де вплив кожного чинника може варіюватись від -3 до +3                   

(-3 – чинник, що не тільки не мотивує, але й викликає помітне незадоволення;  

0 – чинник, до якого людина байдужа; +3 – чинник, що значно мотивує). 

Наприклад, формула П_2Р0В3Д1 означає, що процес праці надає людині 

помітне незадоволення (П_2), до результатів праці людина байдужа (Р0), але її 

мотивує винагорода за працю (В3) і дещо менше – неприємні наслідки її неви-

конання (Д1). 

 

 

3. Сюжетно-рольова гра «Козенята-хлоп'ята» («Козлятушки-ребятушки») 

 

Метою цієї гри є розвиток здатності впливати на аудиторію. Пограйте в цю 

гру, прослідкуйте за проявом в ній певних прийомів упливу. Виконайте наведе-

ні за грою завдання. Зробіть відповідні висновки письмово. 

 

Хід гри: 

Етап 1. Нагадування казкового сюжету, розподіл ролей, надання рольових 

завдань. 

Нагадується казка «Вовк та семеро козенят», а саме сюжет, коли вовк про-

хає козенят відчинити йому двері, прикидаючись козою. Але в грі сюжет дещо 

змінюється. Збільшується кількість бажаючих проникнути до домівки козенят 

(вона відповідає кількості студентів в одній з команд). 

Група розподіляється на дві команди. Експертом виступає викладач. Спо-

чатку одна команда грає роль «козенят», які сидять «у своєму будинку» (зви-
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чайно, будинок – умовний, ці студенти знаходяться в окремій частині аудито-

рії),          інша – тих, хто намагається проникнути до їх «домівки». Потім ко-

манди міняються ролями. 

 

Завдання для команди претендентів, бажаючих проникнути до «козе-

нят»: 

Оберіть собі роль. Серед тих, хто намагається проникнути до дому «козе-

нят», можуть бути як позитивні персонажі (мати, батько, дідусь, інші родичі та 

знайомі), так і негативні (вовк, лиса, баба-Яга та інші). Співвідношення позити-

вних і негативних ролей може бути довільним. Команда записує прізвища уча-

сників та обрані ними ролі на аркуші та подає експерту. 

Кожний учасник команди по черзі звертається до «козенят» і намагається 

переконати їх у необхідності впустити його до дому. Для цього він попередньо 

готує свою промову та обирає стиль поведінки. Можна використовувати будь-

які методи, прийоми та механізми мотивації, що належать до різних видів пси-

хологічного впливу (табл. 9). Чим більше представників цієї команди (як пози-

тивних, так і негативних) ввійде до козенят, тим більше балів вони отримають. 

Завдання «козенятам»: 

Впустити позитивні персонажі і не впустити негативні. Для цього треба 

розробити концепцію відбору – критерії, за якими вони будуть оцінювати пре-

тендентів, та запитання, які вони будуть їм ставити. Команда отримує бали за 

впущених до дому позитивних персонажів. 

Етап 2. Проведення гри. 

Гра може проводитись в один або у два тури, коли спочатку одна команда 

грає роль «козенят», інша – претендентів на впускання до дому, а потім навпа-

ки. 

За уявними дверима по черзі з'являється кожний претендент і звертається 

до «козенят» з промовою. Після його виступу «козенята» ставлять йому необ-

хідні запитання і вирішують, чи впускати його. Встановлюється фіксований час 

виступу кожного претендента та прийняття рішення «козенятами» (2–3 хв). 

Претендент не розкриває своєї ролі до кінця туру. 

Експерт фіксує рішення «козенят» та ролі претендентів у бланках спосте-

реження (табл. 7). 

Етап 3. Підбиття підсумків гри, обговорення її результатів. 

Після завершення обох турів гри експерт заповнює таблицю оцінювання 

результатів гри (табл. 8), підраховує набрані кожною командою бали та повідо-

мляє аудиторію про результати. 

Для аналізу ходу гри всім учасникам пропонуються такі завдання. Завдан-

ня для аналізу гри: 

1. Здійснити груповий аналіз діяльності претендентів: 

 виділити та проаналізувати загальне, що було притаманне поведінці 

претендентів, які отримали відмову; 
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 «виділити та проаналізувати загальне, що було притаманне поведінці 

претендентів, які домоглися успіху, 

 «проаналізувати позиції, які займали претенденти («знизу» – підлещу-

вання, «зверху» – тиску, «на рівних» – налагоджування партнерських 

стосунків); 

 визначити використані претендентами засоби та види психологічного 

впливу, надати оцінку їхній конструктивності. 

2. Провести груповий аналіз діяльності «козенят»: 

 проаналізувати позицію та критерії відбору претендентів кожної підг-

рупи; 

 визначити стереотипи позитивного та негативного ставлення до прете-

ндентів; 

 сформулювати правила «розпізнання» видів психологічного впливу та 

поведінки особистості при деструктивному впливі на неї. 

 

Таблиця 7 

Бланк спостереження за грою 

Команда Прізвища пре-

тендентів 

Роль претендента Успіх у переконанні «козе-

нят»: «+» – впущені до дому; 

«-» – не впущені 

Команда 1 1. *** 

2. *** 

3. *** 

    *** 

  

Команда 2 1. *** 

2. *** 

3. *** 

    *** 

  

Таблиця 8 
Таблиця оцінювання результатів гри «козенята-хлоп'ята» 

Критерії оцінювання Команда 1 Команда 2 

Виконання ролі «козенят»:  

K = P / N, 

де  Р – кількість правильно оцінених 

претендентів (впущених позитивних 

персонажів і невипущених негатив-

них); 

N – загальна кількість претендентів 

  

Виконання ролі «претендентів»: 

K = P / N, 

де  Р – кількість тих претендентів, що 

пройшли до дому «козенят»; 

N – загальна кількість претендентів 

  

Сума балів   
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Таблиця 9 

Види психологічного впливу 

Вид впливу Визначення Зовнішній прояв 

1.Переконування Свідомий, аргументова-

ний вплив на іншу люди-

ну чи групу людей, що 

має за мету зміну їхніх 

суджень, ставлень, намірів 

чи рішень 

• Пред’явлення адресату чітко сформульо-

ваних аргументів у прийнятому для нього 

темпі й у зрозумілих для нього термінів 

(метод розгортання аргументації) 

• Відкрите визнання як сильних, так і слаб-

ких сторін пропонованого рішення, що 

дає адресату зрозуміти, що ініціатор 

впливу сам бачить обмеження цього рі-

шення (метод двосторонньої аргумента-

ції) 

• Одержання згоди на кожному кроці дока-

зу (метод позитивних відповідей Сократа) 

2.Самопросування Відкрите пред’явлення 

свідчень своєї компетент-

ності і кваліфікації для 

того, щоб бути гідно оці-

неним і завдяки цьому 

одержати переваги при 

доборі кандидатів, приз-

наченні на посаду тощо 

• Реальна демонстрація своїх можливостей. 

• Пред’явлення сертифікатів, дипломів, 

офіційних відгуків, патентів, друкованих 

праць ті ін.. 

• Розкриття своїх особистих цілей 

• Формулювання своїх запитів 

 

3.Навіювання Свідомий, неаргументо-

ваний вплив на людину чи 

групу людей, що має за 

мету зміну їхнього стану, 

ставлень до чогось і схи-

льності до певних дій  

• Особистісна атракція (привабливість, ча-

рівність) 

• Особистий авторитет 

• Упевненість вербальної і невербальної 

поведінки 

• Виразне, розмірене мовлення 

• Створення умов і обстановки, що підси-

люють сугестивний вплив  

• Вибір партнерів, що найбільш піддаються 

навіюванню 

4. Зараження Передача свого стану або 

ставлення іншій людині 

чи групі людей, які яки-

мось чином (поки що це 

не знайшло пояснення) 

переймаються цим станом 

чи ставленням. Передава-

тися і засвоюватися стан 

може як довільно, так і не 

довільно 

• Особиста енергійність. 

• Артистизм у виконанні дій. 

• Залучення партнерів у виконання дій, що 

інтригують. 

• Поступове нарощування інтенсивності 

дій. 

• Індивідуалізований погляд в очі. 

• Дотик і тілесний контакт 

5. Пробудження 

імпульсу до на-

слідування 

Здатність викликати праг-

нення бути подібним собі. 

Ця здатність може як до-

вільно виявлятися, так і не 

• Публічна популярність. 

• Демонстрація високих зразків майстерно-

сті. 

• Пред'явлення прикладу доблесті, милосе-
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довільно викори-

стовуватися. Прагнення 

наслідувати і наслідуван-

ня (копіювання чужої по-

ведінки і напряму думок) 

також можуть бути як не 

довільними, так і довіль-

ними 

рдя, служіння ідеї. 

• Новаторство. 

• Особистий магнетизм. 

• «Модна» поведінка й оформлення зовні-

шності. 

• Заклик до наслідування 

6. Формування 

прихильності 

Розвиток в адресата пози-

тивного ставлення до себе 

• Прояв ініціатором власної незвичайності і 

привабливості. 

• Висловлення сприятливих суджень про 

адресата. 

• Наслідування адресату. 

• Надання йому послуги 

7. Прохання Звертання до адресата з 

закликом задовольнити 

потреби чи бажання ініці-

атора впливу 

• Чіткі та ввічливі формулювання. 

• Прояв поваги до права адресата відмови-

ти в проханні, якщо її виконання незручне 

йому чи суперечить його власним цілям 

8. Примус Вимога виконувати роз-

порядження ініціатора, 

підкріплене відкритими 

чи прихованими погроза-

ми. 

Суб'єктивний примус пе-

реживається: ініціатором 

– як власний тиск, адреса-

том – як тиск на нього з 

боку ініціатора чи обста-

вин 

• Оголошення твердо визначених термінів 

чи способів виконання роботи без яких-

небудь пояснень чи обґрунтувань. 

• Накладання не підлягаючих обговоренню 

заборон і обмежень. Залякування можливи-

ми наслідками. Погроза покаранням, у най-

більш грубих формах – фізичною розпра-

вою 

9. Деструктивна 

критика 

Висловлення зневажливих 

чи образливих суджень 

про особистість людини 

і/чи грубий агресивний 

осуд, ганьблення чи осмі-

яння його справ і вчинків. 

Руйнівність такої критики 

полягає в тому, що вона 

не дозволяє людині «збе-

регти обличчя», відволі-

кає її сили на боротьбу з 

виниклими негативними 

емоціями, віднімає в неї 

віру в себе 

• Приниження особистості партнера по 

спілкуванню (наприклад, за формулою: 

«Так нащо тобі пояснювати, усе рівно ти 

не зрозумієш»). 

• Висміювання того, що той, кого крити-

кують, не в змозі змінити: зовнішності, 

соціального і національного походження, 

швидкості реакцій, тембру голосу й ін. 

• Висловлення справедливих критичних 

зауважень адресату, що знаходиться в стані 

приголомшеності і пригніченості невдачею 

10. Ігнорування Умисна неуважність, неу-

важність стосовно парт-

нера, його висловлень і 

дій. Найчастіше сприйма-

• Демонстративне пропущення слів парт-

нера «повз вуха». 

• Невербальна поведінка, що вказує на те, 

що присутність партнера не помічається. 
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ється як ознака зневаги і 

неповаги, однак у деяких 

випадках ігнорування ви-

ступає як тактовна форма 

пробачення безтактності 

чи незручності, допущеної 

партнером 

• Невиконання обіцянок чи запізнення з ві-

дсутністю спроб що-небудь пояснити. 

• Мовчання і відсутній погляд у відповідь 

на питання, докір чи будь-яке інше ви-

словлення партнера. 

• Раптова зміна теми розмови 

11. Маніпуляція Приховане від адресата 

спонукання його до пере-

живання певних станів, 

зміні ставлення до чого-

небудь, прийняттю рішень 

і виконанню дій, необхід-

них для досягнення ініціа-

тором власних цілей. При  

цьому для маніпулятора 

важливо, щоб адресат 

вважав ці думки, почуття, 

рішення і дії своїми, а не 

«наведеними» ззовні і ви-

знав себе відповідальним 

за них  

• Порушення особистого простору, що ви-

ражається в занадто тісному наближенні 

чи навіть торканні. 

• Різке прискорення чи, навпаки, уповіль-

нення темпу бесіди. 

• Висловлення, що піддразнюють, напри-

клад: «Тебе що, так легко образити (заче-

пити, обдурити, змусити підкоритися)?» 

• Висловлення, що підбивають на дію, на-

приклад: «Навряд чи ти зможеш це зро-

бити» чи «Ця річ занадто дорога, щоб ти 

зміг її купити» 

• «Безневинний» обман, введення в оману. 

• Замасковані під малозначні і випадкові 

висловлення обмовки і наклеп, що мо-

жуть бути сприйняті як такі, нібито лише 

через непорозуміння. 

• Перебільшена демонстрація своєї слабко-

сті, недосвідченості, непоінформованості 

для того, щоб розбудити в адресата праг-

нення допомогти, зробити за маніпулято-

ра його роботу, передати йому коштовну 

чи навіть секретну інформацію, навчити 

його робити щось. 

• «Безневинний» шантаж, наприклад, 

«дружні» натяки на помилки, промахи  і 

порушення, допущені адресатом у мину-

лому; жартівливе згадування «старих грі-

хів» чи особистих таємниць адресата. 

 

Парадокс полягає в тому, що більшість людей, готуючись до впливу на чи-

єсь рішення чи ставлення, приділяють увагу насамперед словам, котрі вони 

скажуть. У той же час доцільнішим було б думати насамперед про те, як вимо-

вляти слова і якими діями їх супроводжувати. За відомою американською фор-

мулою Меграбяна при першій зустрічі кожен з нас на 55 % вірить невербаль-

ним сигналам іншої людини, на 38 % – паралінгвістичним і лише на 7 % – зміс-

ту мови. 

Розглянуті вище методи, прийоми та механізми мотивації співвідносяться з 

різноманітними видами психологічного впливу, що представлені у табл. 9. 
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4. Завдання на самостійну роботу 

 

Визначення ефективності основних видів, типів,  

методів (способів) навчання за їх функціями 

Визначте ефективність основних видів, типів, методів (способів) навчання 

за їх функціями: 

1. Відмітьте за 10-бальною шкалою ефективність методів навчання, пере-

малювавши до зошита та заповнивши нижчеподану таблицю (табл. 10). 

 

Таблиця 10 

Ефективність видів, типів, способів навчання 

  Ефекти застосування певних методів і способів 

навчання 

 (оцінка за 10-бальною шкалою) 

№ 

з/п 

Методи навчання  

І. Основні види:  

1. Типи:  

а) способи  

п
із

н
а
ва

ль
н
и
й
 

  

ви
хо

вн
и
й

 

 

ст
и
м

ул
ю

ю
ч
и
й
 

  

к
о
н

т
р
о
лю

ю
ч
и
й
 

  

р
о
зв

и
ва

ль
н
и
й

 

І Інформаційно-презентативні      

 1. Усні:      

 а) лекція;      

 б) міні-лекція;      

 в) розповідь;      

 г) пояснення;      

 д) читання вголос      

 2. Письмові:      

 а) помітки;      

 б) зауваження;      

 в) нотатки (коментарі);      

 г) план;      

 д) тези;      

 е) виписки;      

 є) переклад;      

 ж) цитати;      

 з) графіки;      

 і) схеми;      

 к) анотації;      

 л) конспект;      
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 м) реферат;      

 о) звіт;      

 п) розповідь.      

 3. Наочно-усні:      

 а) демонстрація;      

 б) показ;      

 в) слайди;      

 г) плакати;      

 Д) аудіо;      

 е) відео;      

 ж) моделі.      

II Алгоритмічно-дійові:      

 1. Діалогічні:      

 а) бесіда;      

 б) дискусія;      

 в) консультація;      

 г) тестування;      

 д) семінари;      

 е) інструктаж;      

 ж) питання-відповіді.      

 2. Предметно-групові:      

 а) питання;      

 б) вправи;      

 в) задачі;      

 г) тексти в групі;      

 д) лабораторні роботи;      

 е) практичні вправи.      

 3. Групові:      

 а) мала група;      

 б) мозковий штурм;      

 в) рольові ігри;      

 г) конференції;      

 д) моделювання;      

 е) дослідження;      

 ж) проекти;      

 з) КВК;      

 і) аукціон;      

 к) «поле чудес»;      

 л) конкурс знавців.      

III Самостійно-пошукові:      
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 1. Індивідуальна робота:      

 а) спостереження;      

 б) моделювання;      

 в) дослідження;      

 2. Самостійна робота:      

 а) питання;      

 б) вправи;      

 в) задачі;      

 г) лабораторні заняття;      

 д) практичні вправи (тренуван-

ня); 

     

 е) тестування      

 

2. Порівняйте отримані дані з даними інших членів групи, зробіть висно-

вки,обґрунтуйте їх. 

 

Практичне заняття 3. Педагогічна культура та її складові 
 

План роботи 

1. Дискусія «Шляхи формування педагогічної культури». Тренінгові впра-

ви  спрямовані, на формування навичок педагогічного спілкування. 

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

 

Розподіл ролей у підгрупі 

Для того, щоб забезпечити ефективну групову роботу в ході гри «Освіт-

ньо-вікові групи і навчання» кожному учаснику групової взаємодії рекоменду-

ється обрати найбільш відповідну його психологічним особливостям роль. Ви-

бір такої ролі можна здійснювати різними шляхами. По-перше, вам пропону-

ється визначити свою групову роль через взаємне ранжування придатності до 

виконання тих чи інших групових ролей. Таким шляхом можна визначити свою 

роль швидше. По-друге, вибір найкращої особистої ролі в груповій взаємодії 

можна здійснити і на основі спеціалізованого психодіагностичного опитуваль-

ника. P.М.Белбін, чий опитувальних вам пропонується виконати, є автором те-

орії командних ролей і пропонує певний набір групових функцій, що зумовлю-

ють ефективну групову роботу. Деякі з запропонованих ним ролей відповідні 

груповим ролям у грі «Освітньо-вікові групи і навчання». 

Для забезпечення найкращого розподілу в підгрупі за ролями скористай-

тесь одним чи обома наведеними способами. Це допоможе вам обрати відпові-

дну роль для участі в грі. Визначте свою роль та законспектуйте зумовлені нею 

функціональні обов'язки. 
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Методика групового ранжування при розподілі за ролями 

Хід виконання 

1. Індивідуально підготуйте бланк до методики (табл. 11). Впишіть до ньо-

го прізвища всіх учасників підгрупи, включаючи й себе. 

2. Ознайомтесь із функціональними обов'язками виконання кожної ролі 

при груповій підготовці і проведенні практичного заняття. 

3. Проранжуйте кожного учасника своєї підгрупи (включаючи і себе) за 

придатністю до виконання певних ролей (1 – найбільш придатна роль; 6 – най-

менш). Увага! Ранжування здійснюється по горизонталі. 

4. Кожний студент виписує в інших учасників підгрупи оцінки власної 

придатності виконання кожної ролі (включаючи самооцінку), і підсумовує їх. 

Роль, яка має найнижче значення, найбільш підходить для Вас, отримала найбі-

льше сумарне значення рангів – підходить найменш. 

Якщо в групі учасників менш ніж 6, ролі можна суміщати. 

 

Таблиця 11 

Бланк до методики групового ранжування при розподілі за ролями 

Прізвища 

учасників під-

групи 

Ранжування придатності ролей 

для кожного учасника підгрупи 

Мето-

дист 

Ведучий Лектор Практик Контролер Асистент 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       

 

Функціональні обов'язки виконавців різних ролей  

Методист – організатор проектування навчальної роботи та виготов-

лення звіту 

Задача: розробити разом із підгрупою проект заняття і скласти підсумко-

вий звіт. 

Хід виконання: 

1)  зібрати інформацію в інших підгруп про попит певних питань теми; 

2)  зібрати підгрупу, разом вигадати концепцію (задум) заняття, побудувати 

ієрархію навчальних цілей теми, скласти план проведення заняття, обрати фор-

ми і методи навчання, обговорити це з викладачем; 

3)  за допомогою Асистента підготувати дидактичні, роздаткові та наочні 

матеріали для реалізації своїх функцій у викладанні; 

4) організувати складання звіту. 

Особистий внесок до звіту: 
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 зібрана інформація про інформаційний попит слухачів до теми; 

 опис концептуального задуму заняття; 

 ієрархія навчальних цілей; 

 план заняття; 

 листок самоаналізу. 

 

Ведучий – організатор підготовки до заняття і ефективної роботи на 

занятті. 

Задача: організувати спільну підготовку підгрупи до викладання та її ско-

ординовану роботу на занятті, а також забезпечити активну, зацікавлену участь 

слухачів у занятті. 

Хід виконання: 

1)  скоординувати підготовку до викладання теми кожного учасника підг-

рупи відповідно до його ролі; 

2)  підготувати детальний сценарій заняття, що включає реалізацію всіх за-

значених функцій, мотиваційний цикл з теми, обговорити його з викладачем; 

3)  за допомогою Асистента підготувати дидактичні, роздаткові та наочні 

матеріали для реалізації своїх функцій у викладанні; 

4)  забезпечити взаємопов'язаність роботи окремих учасників підгрупи на 

занятті. 

Особистий внесок до звіту: 

 мотиваційний цикл вивчення теми; 

 сценарій заняття; 

 листок самоаналізу. 

 

Лектор – відповідальний за подання слухачам теоретичних відомостей 

на занятті 

Задача: цікаво, застосовуючи методи і прийоми мотивації, стимулювання 

й активізації навчання, надати основні теоретичні відомості з теми на занятті. 

Хід виконання: 

1) відповідно до визначених навчальних цілей, попиту слухачів, запланова-

ного часу підібрати цікаву й корисну інформацію з теми про особливості на-

вчання (виховання, розвитку) обраної освітньо-вікової категорії з урахуванням 

її фізіологічних, психологічних і соціальних властивостей; 

2) обрати ефективні форми і методи надання інформації, мотивації, стиму-

лювання й активізації слухачів для забезпечення сприйняття даної інформації, її 

осмислення і запам'ятовування; 

3) за допомогою Асистента підготувати дидактичні, роздаткові та наочні 

матеріали для реалізації своїх функцій у викладанні; 

4) здійснити на занятті інформаційне повідомлення. 
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Особистий внесок до звіту: 

 інформаційне повідомлення з прийомами активізації; 

 листок самоаналізу. 

 

Практик – відповідальний за закріплення наданої інформації, її система-

тизацію та узагальнення, формувач практичних вмінь та навичок з теми за-

няття 

Задача: цікаво, за допомогою різних форм і методів, забезпечити закріп-

лення теоретичних знань, їх узагальнення і систематизацію, формування вмінь і 

навичок з теми на занятті: 

Хід виконання: 

1) у відповідності з визначеними навчальними цілями, попитом слухачів, 

запланованим часом підготувати декілька практичних завдань з теми для забез-

печення можливості осмислення отриманої інформації, її запам'ятовування та 

застосування отриманих знань у майбутній життєдіяльності; 

2) обрати ефективні форми і методи практичної роботи; 

3) за допомогою Асистента підготувати дидактичні, роздаткові та наочні 

матеріали для реалізації своїх функцій у викладанні; 

4) здійснити на занятті практичну діяльність.  

Особистий внесок до звіту: 

   практичні завдання; 

   листок самоаналізу. 

 

Контролер – відповідальний за перевірку засвоєння навчального матеріалу 

теми 

Задача: забезпечити перевірку реалізації всіх визначених навчальних цілей 

на занятті. 

Хід виконання: 

1) обміркувати контрольний захід для перевірки кожної поставленої на-

вчальної цілі, обрати ефективні форми і методи контролю, мотивації, 

стимулювання й активізації навчання, узгодивши їх з рештою учасни-

ків підгрупи, викладачем; 

2) розробити етапи і структуру контролю на занятті; 

3) 3)за допомогою Асистента підготувати дидактичні, роздаткові та наоч-

ні матеріали для реалізації своїх функцій у викладанні; 

4) здійснити на занятті контроль. 

Особистий внесок до звіту: 

   контрольні завдання; 

   листок самоаналізу. 

Асистент – відповідальний за наочно-методичне забезпечення заняття, 

оформлення підсумкового звіту з проведеного заняття 
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Задача: забезпечити наочність на занятті, допомогти всім учасникам групи 

у реалізації їх завдань. 

Хід виконання: 

1) обміркувати і підготувати можливі засоби наочності на занятті, врахо-

вуючи їх мотиваційну, стимулюючу й активізуючу роль, цілі заняття, розподіл 

часу, попит слухачів, потреби інших учасників групи, свої можливості і т. п., 

узгодити їх з рештою учасників підгрупи, викладачем; 

2) підготувати необхідне навчально-методичне забезпечення заняття; 

3) забезпечити демонстрацію і застосування розроблених засобів наочно-

сті на занятті; 

4) допомогти Методисту оформити звіт з роботи підгрупи. 

Особистий внесок до звіту: 

 всі застосовані засоби наочності (оригінали або їх зменшені копії, зраз-

ки); 

 листок самоаналізу. 

 

Тест «Соціальна роль» P. М. Белбіна  

Хід виконання: 

1. Підготуйте бланк до методики (табл. 12). 

2. Тест складається з 7 окремих блоків по 8 запитань або припущень, з 

якими ви можете погодитись чи не погодитись. На кожен блок у вас є 10 балів, 

які ви можете розподілити між тими твердженнями блоку, з якими ви погоджу-

єтеся. Присвоювати бали дозволено не більш як 3 чи 4 припущенням у блоці. 

Якщо ви погодились з одним із припущень на всі 100 %, ви маєте право відда-

ти йому всі 10 бали. При цьому одному припущенню можна присвоювати міні-

мум 2 бали. Витратити можна не всі 10 балів. Наприклад, якщо в блоці ви пого-

дилися лише з одним твердженням і лише на 30 %, то ви надаєте лише цьому 

твердженню 3 бали. Присвоєні бали запишіть у бланк до методики. Увага! Піс-

ля здійснення вибору по всіх блоках перевірте себе: сума балів по кожному із 

блоків не повинна перевищувати 10 балів, а по всьому тесту – 70 балів. 

 

Таблиця 12 

Бланк до методики «Соціальна роль» 

Блоки 

Варіанти відповідей і бали Сума 

балів 

(не> 10) 
А В С D Е F G Н 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          
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Блок 1. Що я можу запропонувати команді 

A. На мою думку, я можу швидко сприймати та використовувати можливості 

B. Я легко кооперуюсь з людьми різних типів 

C. Один з моїх головних активів – виробляти нові ідеї 

D. Я здатний залучати людей, які, на мою думку, можуть зробити значний 

внесок у досягнення поставлених перед групою цілей 

E. Я особисто маю здібність ефективно доводити справу до кінця 

F. Я не уявляю собі навіть тимчасового зниження своєї популярності, навіть 

коли це зумовить збільшення прибутку 

G. Зазвичай я усвідомлюю, що реалістичне та дієве. 

H. Я здатний запропонувати вагомі аргументи на користь іншого напряму дія-

льності, не провокуючи при цьому упередження та упередженості 

 

Блок 2. Що характеризує мене як члена команди 

A. Я почуваюсь незатишно на зборах, навіть коли вони чітко структуровані та 

помірковано організовані 

B. Я схильний покладатись на людей, які добро аргументують свою точку зо-

ру, ще до того, як вона була всебічно обговорена 

C. Коли група обговорює нові ідеї, я схильний занадто багато говорити 

D. Мої особистісні стосунки заважають мені підтримувати колег з ентузіазмом 

E. Коли потрібно зробити яку-небудь справу, деякі люди вважають, що я дію 

агресивно та авторитарно 

F. Мені важко брати на себе роль лідера, може, тому, що я занадто чутливий 

до почуттів та настроїв в групі 

G. У мене є здатність так захоплюватися особистими ідеями, що я забуваю про 

те, що діється навколо мене 

H. Мої колеги вважають, що я занадто переймаюся незначними деталями та не 

ризикую, коли відчуваю, що справу може бути зіпсовано 

 

Блок 3. Коли я працюю з іншими над проектом 

A. Я можу добре впливати на інших людей, при цьому не тиснучи на них 

B. Моє «шосте почуття» підказує мені рішення та оберігає мене від помилок та 

інцидентів, які інколи трапляються через необачність 

C. В ім'я досягнення головних цілей я готовий прискорювати події, не витра-

чаючи часу на обговорення 

D. Від мене завжди можна чекати чого-небудь оригінального 

E. Я завжди готовий підтримати пропозицію, яка принесе всім користь 

F.  Я постійно слідкую за останніми ідеями та новітніми досягненнями 

G. На мою думку, мої здібності до аналізу та оцінювання можуть суттєво 

вплинути на прийняття рішення 
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Блок 4. Моє ставлення та інтерес до групової роботи 

A. Я щиро бажаю пізнати своїх колег краще 

B. Я не боюсь ані заперечувати точку зору іншої людини, ані залишитись у 

меншості 

C. Зазвичай я можу довести, що пропозиція невдала 

D. На мою думку, я можу добре виконувати будь-яку функцію заради вико-

нання загального плану 

E. Часто я ухиляюсь від очевидних рішень та відшукую замість цього несподі-

ване розв'язання проблеми 

F. Я прагну все, що роблю, доводити до найвищої досконалості 

G. Я ладен використовувати контакти поза групою 

H. Хоча я завжди відкритий для різних точок зору, я не відчуваю труднощів 

при прийнятті рішень 

 

Блок 5. Я відчуваю задоволення від роботи, тому що 

A. На мене завжди можна покластися на завершальному етапі роботи 

B. Мені подобається аналізувати ситуації та оцінювати можливі напрями дія-

льності 

C. Мені цікаво знаходити практичні шляхи вирішення проблеми 

D. Мені приємно відчувати, що я допомагаю створенню добрих стосунків на 

роботі 

E. Часто я маю сильний вплив на рішення, що приймаються 

F. Я маю відкриті, приязні стосунки з людьми, які можуть запропонувати щось 

новеньке 

G. Я можу переконувати людей в необхідності певної лінії дій 

H. Я почуваю себе краще вдома, коли я можу приділити максимум уваги за-

вданню 

I. Я люблю працювати з чим-небудь, що викликає та стимулює уяву 

 

Блок 6. Коли завдання складне та незнайоме 

A. Я відкладаю ненадовго справи і розмірковую над проблемою 

B. Я прагну співпрацювати з людьми, які більш позитивно та з більшим енту-

зіазмом ставляться до проблеми 

C. Я намагаюся зробити завдання більш легким, відшукуючи в групі людей, 

які можуть взяти на себе вирішення частини проблеми 

D. Моє природжене відчуття часу дозволяє мені дотримуватись термінів вико-

нання завдання 

E. На мою думку, мені вдається зберігати ясність думки та спокій 

F. Навіть під впливом зовнішніх обставин я не відмовляюся від досягнення 

мети 

G. Я ладен взяти лідерські обов'язки на себе, якщо я відчуваю, що група не 

прогресує 
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H. Я ладен почати дискусію з метою стимулювати появу нових думок, що 

сприятимуть вирішенню проблеми 

 

Блок 7. Проблеми, які виникають під час роботи в групах 

A. Я схильний до виразу свого нетерпіння стосовно людей, які стоять на шляху 

розвитку прогресу (заважають) 

B. Інші можуть критикувати мене за те, що я занадто аналітичний і не підклю-

чаю інтуїцію 

C. Моє бажання впевнитися в тому, що робота виконується з високою якістю, 

може інколи призвести до затримки 

D. Мені швидко все набридає і я покладаюсь на те, що хто-небудь із групи 

стимулюватиме мій інтерес 

E. Мені важко приступити до вирішення завдання, не маючи чіткої мети 

F. Інколи мені важко пояснити та описати проблеми в комплексі 

G. Я знаю, що я вимагаю від інших того, чого сам не можу виконати 

H. Мені важко висловлювати особисту думку, коли я знаходжусь в очевидній 

опозиції до більшості 

 

3. Визначте свої здібності до виконання певної командної ролі, користую-

чись таблицею-ключем (табл. 13). Для цього накресліть в зошиті таку таблицю і 

перенесіть свої бали з кожного блоку запитань бланку до методики у цю табли-

цю. 

Таблиця 13 

Таблиця-ключ до методики «соціальна роль» 
 

 

 

 

Блоки 

Ролі 

 

«
Р

еа
лі

за
т

о
р
»

 

«
К

о
о
р
д

и
н
а
т

о
р
»
 

«
Ін

т
ег

р
а

т
о
р
»
 

«
Н

о
ва

т
о
р
»

 

«
П

о
ст

а
ч
а

ль
н
и
к
»
 

«
А

н
а

лі
т

и
к
»
 

«
Д

уш
а
»

 

«
З
а
ве

р
ш

ув
а
ч
»

 

1 G  D  F  С  А   Н   В   Е   

2 А   В   Е   G  С   D  F  Н   

3 Н   А   С   D  F  G  Е   В   

4 D  Н   В   Е   G  С   А   F  

5 В   F  D  Н   Е   А   С   G  

6 F  С   G  А   Н   Е   В   D  

7 Е   G  А   F  D  В   Н   С   

Разом         

 

4. Надалі підрахуйте суму балів з кожної командної ролі. Роль, якій відпові-

датиме найбільша сума балів, і буде найкращою роллю для вас в груповій взає-

модії. 



74 
 

Таблиця 14 

Відповідність групових ролей за теорією P. М. Белбіна ролям  

для підготовки і проведення заняття у підгрупах 

Командні ролі 

(за P.М. Белбі-

ним) 

Ролі, що рекомендуються для підготовки і проведення заняття 

Методист Ведучий Лектор Практик Контролер Асистент 

1.«Реалізатор»    +   

2. «Координа-

тор» 

 +     

3. «Інтегратор» +      

4. «Новатор» +  +    

5. «Постачаль-

ник» 

   +  + 

6. «Аналітик»   +  +  

7. «Душа»  +    + 

8. «Завершу-

вач» 

    + + 

 

5. Ознайомтесь з інтерпретацією кожної ролі за теорією P.М.Белбіна. Їх ві-

дповідність ролям для підготовки і проведення заняття у підгрупах така (табл. 

13). 

Значення і характерні ознаки позицій: 

1 тип. «Реалізатор» 

Загальна характеристика: 

1. Надійний і контрольований – практичний організатор. 

2. Перетворить ідеї в завдання, які можна виконати. 

3. Серед ідей вибирає найбільш імовірні і ті, що дають підста- 

ви для чогось. 

4. Має сильний характер, відрізняється дисциплінованістю. 

5. Щиросердий, цілеспрямований і відповідальний. Його нелегко розхоло-

дити чи знизити його бажання. 

6. Несподівана зміна плану може його вибити з колії. 

7. Має потребу в стабільній структурі і прагне створити її. 

8. Не любить легковажні і нереальні ідеї. 

Базові особливості: 

Роль: направляє ідеї в практичну площину, послідовно і наполегливо впро-

ваджує плани. 

Типові риси: консервативний, надійний, відповідальний, старанний, його 

дії можна передбачити, дисциплінований і завбачливий. 

Позитивні якості: організаторські здібності, реалізм і здоровий глузд, пра-

цездатність, самоконтроль і дисципліна. 
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Можливі слабкості: недостатня гнучкість, заперечення недостатньо переві-

рених ідей, повільно реагує на нові можливості, відсутність власних ідей і фан-

тазії. 

2  тип. «Координатор» 

Загальна характеристика: 

1. Уточнює групові завдання і складає розклад роботи. 

2. Стійкий, домінуючий екстраверт. 

3. Є керівником і координатором (хоча не обов'язково успішним), у той 

же час сам рідко висловлює корисні ідеї. 

4. Самодисциплінований і з «характером». 

5. Домінує, але при цьому використовує менш суворі неагресивні методи. 

6. Довіряє людям, навіть коли цього не слід робити. 

7. Не заздрісний. 

8. Зосереджує людей саме на тому, що вони можуть зробити 

найкраще. 

9. Висока комунікабельність. 

10. Установлює критерії, але не панує. 

11. Соціальний лідер.  

Базові особливості: 

Роль: з'ясовує завдання команди, вимагає пo-максимуму прояву найкращих 

сторін від кожного члена команди, координує способи, якими колектив просу-

вається до виконання завдання. 

Типові риси: надійний, спокійний, упевнений у собі, володіє собою, стри-

маний. 

Позитивні якості: здатність залучати всіх потенційно корисних працівників 

відповідно до їх заслуг і можливостей, без упередженості, об'єктивізм. Викли-

кає почуття поваги, здатний підтримувати ентузіазм членів команди, легко кон-

тактує з іншими. 

Можливі слабкості: ніяких очевидних слабкостей, однак не обов'язково 

самий інтелектуальний і креативний член команди, може мати більш ніж посе-

редні показники з погляду інтелекту і творчих здібностей. 

3 тип. «Інтегратор» 

Загальна характеристика: 

1. Серйозний і не замикається у своїх проблемах. 

2. Лідер при виконанні завдань. 

3. Імпульсивний, не дуже терплячий – легко розгублюється. 

4. Енергійний, трохи нервовий. 

5. Схильний сперечатися, швидко реагує на суперечливі про- 

блеми. 

6. Не заздрісний. 

7. Часто неврівноважений. 
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8. Принципова функція: створює модель використання зусиль 

усієї команди. 

9. Намагається об'єднати ідеї і виробити модель. 

10. Виділяється самовпевненістю, що часто призводить до не- 

правильних уявлень, сумнівів, схильності до примусу. 

11. Бачить команду як збільшене «Я». 

12. Нетерпимий до неуважності і легковажності – може 

створювати через це дискомфорт і конфліктні ситуації для 

оточуючих. 

Базові особливості: 

Роль: ставить завдання і визначає пріоритети в їхньому виконанні, підтри-

мує форму і напрям дискусій у групі, швидко досліджує напрями пошуку і від-

кидає ті з них, які здаються недостатньо продуктивними. 

Типові риси: дуже напружений, нервовий, «заведений», відкритий, дина-

мічний, винахідливий. 

Позитивні якості: енергія, бажання і готовність боротись з інерцією, нее-

фективністю, самовдоволенням чи самообманом, тяжіння до рішучих дій. 

Слабкості: схильність піддаватися на провокації, дратівливість, нестрима-

ність, небажання залучати інших до прийняття рішень. 

4  тип. «Новатор» 

Загальна характеристика: 

1. Домінує, має дуже високий коефіцієнт інтелекту (IQ). Завойовує авто-

ритет, допомагаючи відстаючій групі. 

2. Постійно затверджує власний високий IQ для того, щоб зробити його 

більш ефективним. 

3. Розкидає насіння, якими харчуються інші. 

4. Ідейна людина, з оригінальним і радикальним мисленням. 

5. Воліє починати роботу з оригінальних підходів. 

6. Віддає перевагу фундаментальним, широким аспектам, ніж 

деталям. Через свою недбалість може припуститися помилки. 

7. Недовірливий. 

8. Може бути «колючим», особливо якщо його критикувати. 

9. Схильний, розглядаючи якусь проблему, більше часу приділяти своїм 

власним ідеям, ніж пропозиціям від групи. 

10. Погано те, що після критики своїх ідей ображається і замикається в со-

бі. 

11. Похвали, що він одержує від «Координатора», заважають об'єктивно 

оцінювати реальний стан справ. 

Базові особливості: 

Роль: вирішує складні проблеми, виступає з оригінальними методами рі-

шення проблем. 

Типові риси: індивідуаліст, серйозний, неортодоксальний. 
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Позитивні якості: гнучка фантазія, креативність, розвинута уява, інтелект, 

знання, розум, незалежність у поглядах. 

Можливі слабкості: витає в хмарах, схильний зневажати практичними 

справами і формальними аспектами (протоколом, оформленням документів і 

ін.), спілкування з іншими членами команди і керування – не його сильна риса. 

5  тип. «Постачальник» 

Загальна характеристика: 

1. Стійка особистість, не замикається на своїх проблемах. 

2. У більшості випадків приємний – розслаблено-товариський. 

3. Схильний демонструвати свою позитивність і ентузіазм на 

всіх етапах робота над проектом, що не завжди сприяє успіху 

справи. 

4. Зав'язує безліч зовнішніх контактів. 

5. Одночасно «місіонер», «дипломат» і «офіцер зв'язку». Може помиляти-

ся, неоригінальний навіть у своїх помилках. 

6. Вимагає, щоб на нього впливали («тиснули»). 

7. Не допускає команду до застою і втрати зв'язків. 

Базові особливості: 

Роль: установлює корисні контакти з іншими членами команди, довідуєть-

ся і доповідає про нові розробки і досягнення за межами команди, реагує на си-

туації, що вимагають втручання. 

Типові риси: екстраверт, легкий у спілкуванні, відкритий, невимушений, 

ентузіаст із розвинутою уявою, усім цікавиться, радикальний. 

Позитивні якості: контактний, вивчає все нове, з ним легко порозумітися, 

легко зауважує нові можливості. Здатність виконувати важкі завдання. 

Можливі слабкості: схильність втрачати інтерес, коли проходить перша 

захопленість. Унаслідок постійного прагнення до комунікації може бути недо-

статньо старанний у виконанні завдань і в удосконалюванні справи. 

6 тип. «Аналітик» 

Загальна характеристика: 

1. Високий IQ, стійка особистість, що концентрується сама на собі. 

2. Холоднокровний. Серйозний, але не схильний захоплюватись чимось 

дуже сильно. Урівноважений, безпосередній аналізатор. 

3. Не має оригінальних ідей, але утримує команду від ризикованих проек-

тів. 

4. Щонайменше виглядає так, немов його підштовхують, оскільки у своїй 

критиці не може зупинитися навіть перед явною погрозою загального несхва-

лення. Його власне «Я» не затінює його суджень. 

5. Його найкращі риси: асиміляція й інтерпретація, а також оцінка письмо-

вих матеріалів великих обсягів. 

6. Може негативно впливати на стан команди внаслідок загальмованості у 

свій «важкий період». 
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7. Може конкурувати з тими, хто часто має переваги (з «Координатором» 

чи «Новатором»). 

8. Відсутність захопленості й уяви. 

9. Судження рідко бувають помилковими. 

Базові особливості: 

Роль: аналізує проблеми, оцінює ідеї і пропозиції для того, щоб команда 

працювала за збалансованим планом. 

Типові риси: тверезий, неемоційний, розважливий, проникливий, обереж-

ний; розумний, переважає критичне мислення. 

Позитивні якості: сильне критичне мислення, включаючи здатність бачити 

недоліки в пропозиціях і труднощах їхнього впровадження. Об'єктивізм, здоро-

вий глузд, передбачливість, витривалість. 

Можливі слабкості: бракує натхнення і здібності мотивувати інших. Над-

мірно критичний, скептичний, занадто серйозний і неемоційний. 

7 тип. «Душа» 

Загальна характеристика: 

1. Стійкий, не замикається на своїх проблемах. 

2. Найбільше відчуває потреби команди. Сильніше за інших 

усвідомлює індивідуальні потреби і турботи інших людей. 

3. Знає про особисте життя кожного і сімейні обставини. 

4. Приємний, привабливий, згуртовує команду. 

5. Лояльний до потреб команди, покладається на ідеї. 

6. Гарний слухач, вільно спілкується і втягує в спілкування інших. 

7. Врівноважує розбіжності між «Інтегратором» та «Новатором». 

8. Не любить конфронтації. 

9. Особливо цінний, якщо команда переживає тяжкі часи. 

10. Якщо його немає, це відразу спричиняє зниження емоційного тонусу 

групи.  

Базові особливості: 

Роль: підтримує позитивні стосунки з членами команди, акцентуючи їхні 

сильні сторони, не звертаючи уваги на слабкі, поліпшує спілкування між чле-

нами групи і підтримує дух команди. 

Типові риси: зорієнтований на колектив і добре працює «в упряжці», ува-

жний до людей, м'який, чуйний, надійний. 

Позитивні якості: здатен пристосовуватися, гнучкий, підтримує добрі сто-

сунки з іншими членами команди, уміє слухати і знаходити спільну мову з лю-

дьми, реагувати на різні ситуації, скромний. 

Можливі слабкості: бракує рішучості і твердості в критичні моменти, не 

здатен конфліктувати, суперничати. 
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8 тип. «Завершувач» 

Загальна характеристика: 

1. Серйозна особистість, зосереджена у собі, постійно стурбована тим, що 

може статися. 

2. Спокійний тільки тоді, коли перевірить кожну деталь. 

3. Підтримує постійно дух наполегливості. 

4. Самоконтроль, характер нетерплячий і нетерпимий до нових членів 

команди. 

5. Виявляє ініціативу щодо порядку. 

6. Може «загрузнути» у деталях, однак піклується про команду. 

Базові особливості: 

Роль: відшукує помилки, виконує роботу, що вимагає старанності й уваги 

до деталей. Підтримує в команді почуття часу для того, щоб завдання було вча-

сно виконане. 

Типові риси: любить порядок, скрупульозний, сумлінний, заклопотаний. 

Позитивні якості: здатність доводити роботу до кінця. 

Припустимі слабкості: схильність занадто багато хвилюватися, особливо з 

дріб'язкових причин. Небажання залишати що-небудь без догляду, передоруча-

ти свою справу іншим, навіть якщо цього вимагають обставини. 

 

3. Дидактична гра «Освітньо-вікові групи і навчання» 

 

Навчити студентів управляти навчальною діяльністю учнів різних освіт-

ньо-вікових категорій – складна задача навіть для декількох навчальних занять 

з педагогіки. Саме тому вивчення цієї теми потребує застосування такого мето-

ду навчання, який здатний викликати найбільшу активність тих, хто                       

навчається, – дидактичної гри. Зміст цієї гри відповідає призначенню дис-

ципліни і полягає у самостійній підготовці студентами у складі підгрупи одного 

навчального заняття для своїх одногрупників на тему: «Особливості навчальної 

діяльності учнів певної освітньо-вікової категорії». Візьміть участь у цій грі і в 

складі підгрупи розробіть і проведіть одне навчальне завдання на обрану тему. 

Основні етапи гри: 

1. Вступ у гру: 

1) розповідь викладача про гру, її призначення, правила, особливості орга-

нізації та оцінювання; 

2) розподіл академічної студентської групи на підгрупи; 

3) вибір кожною студентською підгрупою однієї освітньо-вікової групи для 

викладання (молодші школярі, підлітки, старшокласники, студенти, дорослі); 

4) визначення дати, часу і місця проведення заняття. 

2. Підготовка до гри (самостійна робота в підгрупах у позааудиторний 

час): 
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1) рольовий розподіл студентів підгруп за провідним навчальним завдан-

ням, ознайомлення з функціональним призначенням кожної ролі; 

2) підготовка до викладання відповідно до отриманої ролі; 

3) консультації з викладачем про хід та результати підготовки до гри. 

3. Проведення гри: 

1) організація викладання кожної теми підгрупами (кожна підгрупа працює 

протягом усього практичного заняття); 

2) оцінювання роботи підгрупи; 

3) коротке обговорення роботи підгрупи в кінці кожного заняття. 

4. Підбиття підсумків гри: 

1) розрахунок підсумкових оцінок підгруп та кожної реалізованої підгру-

пою ролі; 

2) визначення підгрупи-переможця, а також кращого виконавця кожної ро-

лі; 

3) завершальне обговорення роботи кожної підгрупи та її учасників. 

5. Підготовка звіту гри (самостійна робота в підгрупах): 

1) збір та узгодження навчально-методичних матеріалів кожного учасника 

підгрупи; 

2) збір листків самоаналізу кожного учасника підгрупи; 

3) оформлення звіту роботи підгрупи і подання його на перевірку викла-

дачу. 

Хід гри: 

Етап 1. Вступ у гру. 

Прослухайте і законспектуйте розповідь викладача про дидактичну гру 

«Освітньо-вікові групи і навчання»: її цілі, особливості проведення, контроль і 

оцінювання участі в грі. Розподіліться за підгрупами та оберіть освітньо-вікову 

категорію для самостійного викладання на занятті. Визначте дату, час і аудито-

рію для проведення заняття кожною підгрупою. 

Розподіл за підгрупами можна здійснювати по-різному, наприклад, вико-

ристовуючи будь-який з наступних варіантів: 

Варіант 1. Розподіл за бажанням. 

Розподіліться на приблизно однакові за кількістю учасників підгрупи ви-

ходячи з особистих уподобань. 

Варіант 2. Розподіл за жеребкуванням. 

Готується відповідна кількості студентів в групі сукупність однакових ли-

стків. Кожен студент пише на листку своє прізвище. Викладач збирає аркуші, 

перемішує і обирає з них 5 підгруп. 

Варіант 3. Розподіл за командним принципом. 

Обираються капітани 5 команд. Для цього всі студенти групи анонімно 

пишуть на аркушах прізвища 5 одногрупників, які здатні бути такими капіта-
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нами (можна записувати і своє прізвище). Надалі староста відмічає кількість 

виборів кожного студента і називає 5 найбільш популярних осіб. 

Решта студентів записують на аркушах свої прізвища, подають викладачу. 

Обрані капітани обирають по черзі спочатку першого гравця своєї команди, по-

тім другого, третього і т. д. 

Вибір способу розподілу на підгрупи залежить від стосунків у групі і з ви-

кладачем. Основна вимога: склад підгруп повинен бути приблизно однаковим 

за кількістю осіб, їх психологічними відмінностями, статтю і внутрішньогрупо-

вими статусами. Тобто, наприклад, не повинно бути підгруп лише жіночих чи 

лише чоловічих (якщо в групі присутні студенти обох статей); підгруп з декіль-

кома лідерами і підгруп зовсім без яскраво виражених лідерів; підгруп, що 

складаються з одних холериків, та підгруп, що складаються з одних меланхолі-

ків, і т. п. 

Кожна підгрупа обирає освітньо-вікову категорію для навчання, керуючись 

особистими бажаннями або на основі жеребкування. 

Після розподілу академічної групи на підгрупи та вибору освітньо-вікової 

категорії викладач фіксує склад підгруп, обрану освітньо-вікову категорію та 

визначає дату проведення заняття (доцільно зберігати послідовність у висвіт-

ленні певних освітньо-вікових груп: спочатку молодші школярі, потім – підліт-

ки і далі). 

Етап 2. Підготовка до гри. 

Виконати завдання для самостійної підготовки до практичних занять, не-

обхідні для проведення гри. 

Етап 3. Проведення гри. 

Провести у складі підгрупи одне навчальне заняття за обраною темою.       

У кінці заняття має залишатись 5 хвилин на оцінювання роботи підгрупи та її 

обговорення. 

Навчальна робота кожної підгрупи оцінюється за критеріями, що відпові-

дають визначеним ролям, що дозволяє визначити індивідуальний внесок кож-

ного учасника гри (табл. 15). 

Дані критерії кожен студент записує в своєму зошиті. У кінці заняття, що 

проводиться якоюсь підгрупою, решта студентів індивідуально на окремих лис-

тках оцінюють якість виконання кожної ролі підгрупою і здають викладачу пі-

дписаний листок з шістьма оцінками. Викладач також самостійно оцінює робо-

ту підгрупи. 

Обговорення роботи підгрупи проводиться у такій послідовності. Спочат-

ку викладач пропонує відмітити переваги роботи підгрупи, потім певні недолі-

ки. Виступають всі бажаючі студенти. Викладач завершує обговорення загаль-

ними висновками. 
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Таблиця 15 

Оцінювання роботи кожного учасника підгрупи 

Ролі 

Параметри, 

що оціню-

ються на за-

нятті 

Критерії та бали оцінювання 

Вибір 

(0–2 бали) 

Реалізація 

(0–2 бали) 

Ефективність 

(0–1 бал) 

1. Методист Навчальні цілі Доцільність, 

конкретність, 

оптимальність 

Доведеність до 

аудиторії, зро-

зумілість, до-

сяжність 

Концептуаль-

ність заняття 

2. Ведучий 

Мотивація і 

активізація 

Доцільність, 

оптимальність 

Реалізація, ступінь 

активності ауди-

торії 

Незвичайність, 

вражальність 

3. Лектор Виклад нового 

матеріалу 

Доцільність 

оптимальність 

Реалізація, ступінь 

активності ауди-

торії 

Незвичайність, 

вражальність 

4. Практик Практичні за-

вдання 

Доцільність, 

оптимальність 

Реалізація, ступінь 

активності ауди-

торії 

Незвичайність, 

вражальність 

5. Асистент Наочність Доцільність, 

оптимальність 

Реалізація, ступінь 

активності ауди-

торії 

Незвичайність, 

вражальність 

6. Контролер Контроль і 

оцінювання 

Доцільність, 

оптимальність 

Реалізація, ступінь 

активності ауди-

торії 

Незвичайність, 

вражальність 

 

Етап 4. Підбиття підсумків гри. 

Оцінки роботи кожної підгрупи записуються викладачем до групового 

бланку оцінювання. Підрахунок результатів гри здійснюється в такій послідов-

ності: 

1.Підрахувати середню студентську оцінку кожної реалізованої підгрупою 

ролі. 

2.Підрахувати підсумкову оцінку кожної реалізованої підгрупою ролі – се-

редню між студентською і викладацькою оцінками. 

3.Розрахувати підсумкову оцінку роботи підгрупи – суму підсумкових оці-

нок реалізації кожної реалізованої підгрупою ролі. 

4. Максимальна кількість балів, що може бути отримана підгрупою в грі, 

дорівнює 30. Слід пояснити студентам, що це – не бали рейтингу, а тільки бали 

гри. Підгрупи та виконавці окремих ролей заохочуються додатковими балами з 

дисципліни. При завершальному обговоренні роботи кожної підгрупи та її уча-

сників слід максимально повно оцінити переваги і недоліки в роботі кожної пі-

дгрупи і довести об'єктивність підсумкової оцінки. Для цього можливо ще до 

оголошення результатів оцінювання запропонувати студентам проранжувати 

підгрупи-суперниці, а потім підрахувати сумарний ранг кожної підгрупи. Як 

правило, результат виявиться аналогічним до отриманого в оцінюванні. Мож-

ливі, хіба що, незначні розходження при близьких оцінках декількох підгруп. 
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Етап 5. Підготовка звіту гри. 

Підготовка такого звіту необхідна для збереження запропонованих розро-

бок, ознайомлення з ними подальших поколінь студентів. Збирання й оформ-

лення звіту проводяться у позаурочний час, у самостійній роботі студентів. 

  

 

Практичне заняття 4. Сімейне виховання та сімейна педагогіка 

 

План роботи 

1. Аналіз конкретних ситуацій виховання дітей у сім’ї. 

 

Ситуація 1. Міра батьківського контролю 

Старшокласниця Л. поскаржилась шкільному психологу на те, що її не ро-

зуміють батьки і через це вона хоче втекти з дому. Під час бесіди стало відомо, 

що батьки сильно опікуються донькою, не дозволяючи приходити до дому піс-

ля дев'ятої години вечора, контролюють усі її вчинки, відносини з однокласни-

ками і друзями і т.п. їй соромно перед однокласниками, які не обмежені такими 

жорсткими рамками. Вчиться дівчина добре (за погані оцінки її можуть наказа-

ти батьки). Відносини у класі нормальні, хоча Л. побоюється, що якби друзям 

стало відомо про її сімейні проблеми, вони б висміяли її. Пропозицію психоло-

га поговорити з батьками Л. категорично відкинула, запевняючи, що за розмову 

з психологом її можуть покарати. На питання чи часто наказують її батьки, Л. 

відповіла, що цього практично не буває, бо вона намагається виконувати всі 

вимоги і свідомо уникає конфліктів. На консультацію Л. прийшла за порадою, 

що їй роботи. 

Л. – єдина дитина у сім'ї. Психологічне обстеження виявило високий рі-

вень особистісної тривожності, знижену самооцінку, наявність дистимічних і 

психастенічних рис характеру. 

 

1. В чому причини ситуації, що склалася? 

2. Які психологічні помилки ви помітили у поведінці батьків? 

3. Як допомогти змінити на краще цю ситуацію? 

 

Ситуація 2. Дитячі сварки 

Восьмирічна Люсі та п'ятирічний Тед дивились телевізор, а мати готувала 

обід. Брат присунувся до сестри і почав штовхати її у бік. Сестра мовчки відсу-

нулась. Тед знову присунувся і, дивлячись на екран, почав штовхати її ногою. 

"Припини!" – спокійно сказала дівчинка, захоплена фільмом. Тед продовжував. 

"Припини, я сказала!" – і Люсі кулаком відштовхнула брата. Тед засміявся. Він 

протяг руку і схопив її за вухо. Люсі схопила його руку і вчепилась в неї зуба-

ми. "Ой!" – закричав брат і заплакав. Мати прибігла до кімнати. "Що трапи-

лось?" – схвильовано запитала вона, побачивши, що син гірко ридає, притис-

куючи руку до грудей. Вона підбігла до нього і обняла. Він протягнув руку ма-
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тері. Сліди від зубів було видно дуже чітко. "Люсі!" – "Але він заважав мені ди-

витись фільм!". "Мене не цікавить, що він робив. Ти не маєш права так поводи-

тись зі своїм братом!" – закричала мати. 

 

1.  Дайте оцінку поведінці матері. Що провокує такі батьківські реакції?  

2. Як ви гадаєте, які фактори виховання сприяють такій поведінці ді-

тей? 

 

Ситуація 3. Прискіплива свекруха 

Людмила Д. – 25 років, заміжня вже 7 років, за професією бухгалтер. Живе 

з чоловіком і свекрухою. Чоловік на 9 років старший за неї. Звернулась зі скар-

гами на відчуття туги, втоми, частий головний біль, постійну незібраність, яка 

раніше не була їй властива, безсоння. 

Зовні сімейні відносини добрі. Має дитину 4-х років. У ході бесіди вияви-

лись деякі подробиці. Так у відносинах із свекрухою існують певні проблеми, 

що виникли з моменту одруження. Свекруха дуже любить свого сина і пережи-

вала у зв'язку з його одруженням. Він одружився, коли був у далекому відря-

дженні. Людмила за характером несмілива, невпевнена у собі, хоча як відмічав 

чоловік, інколи буває дуже вперта "як дитина", причини такої впертості сама 

пояснити не може. Коли невістка приїхала жити у чоловікову хату, свекруха 

вирішила, що "хоч і була проти цього шлюбу, але, раз так сталося, вона допо-

може невістці від усього серця". 

Саме ця допомога і стала джерелом проблем. "Я з дитинства не можу, коли 

хтось стоїть і дивиться, як я щось роблю. Свекруха ж від мене не відходила.          

В мене все просто валилось із рук, а свекруха миттєво підхоплювала і повчаль-

но, як стара вчителька, казала : "Ні-і-і, не та-а-ак, а ось так, подивись уважно!"  

Із стиду я не знала, куди подітися. Якщо б вона дала мені спокій, я б згодом у 

сорому сама розібралася". На питання, чи намагалась вона пояснити свій стан 

свекрусі або чоловікові, Людмила відповіла: "Навіть і не намагалась. Це б стало 

страшною образою для неї. Вона від щирого серця для мене старається, а я 

скажу що вона мені заважає?" Чоловікові намагалась пояснити, але він не зро-

зумів. 

Людмила зізналась, що іноді відчувала приступи страшної люті, коли све-

круха із характерною інтонацією (Ні-і-і ... і т. д.) починала пояснювати, що ще 

вона не так зробила. "Хотілося схопити тарілку, що я витирала, і розбити об її 

голову". Після таких випадків вона відчувала страх і провину. За порадою под-

руги Людмила стала читати книги по веденню господарства, відстоювати "нау-

кові методи", як варити, прасувати і т. п. Почала наполягати на розподілі квар-

тири. 

З появою дитини конфлікт пішов у глиб. Людмила дуже переживала за ди-

тину, боялася зробити щось не так. Свекруха ж немовби відтисла її від дитини, 

взявши догляд у свої руки. Це викликало дуже сильні переживання Людмили. 

Особливо, коли син назвав бабусю мамою. Людмила "ридала усю ніч". Після 
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цього з'явилась дратівливість, спалахи люті, знижений настрій. "Тільки на ро-

боті відходжу. Іноді хочеться заснути і вже ніколи не прокидатись". 

 

1. Проаналізуйте характер психологічних труднощів Людмили і її свекру-

хи. 

2. Як можна змінити таку ситуацію? 

 

Ситуація 4. Непорозуміння 

Ніні Н. 25 років, заміжня. Чоловік – Олексій Н., 26 років. Одружені 5 років. 

Із розповіді дружини: 

"Він (Олексій) повернувся з роботи роздратований і, розмахуючи руками, 

розповів, що начальник у присутності інших сварив його, до того ж дуже обра-

зливо і нетактовно. Чоловік сказав, що на цей раз він ще стримався, але наступ-

ного разу, мабуть, вже не зможе. На це я відповіла, що я б зробила так: по-

перше, нагадала начальнику, що він, як керівник, може критикувати людей, але 

не ображати їх, а по-друге, повернулася б і спокійно вийшла з кабінету. На мій 

погляд, я правильно все пояснила – саме так потрібно робити в подібних випад-

ках. Я вважала, що чоловік повинен дякувати мені за таку пораду. Але замість 

цього чоловік сильно скипів, накричав на мене і вискочив, хлопнувши двери-

ма". 

 

1. Поясніть причину комунікаційного конфлікту у сім’ї.  

2. Як налагодити їх відносини
9 

 

Ситуація 5. Маленький агресор 

Із скарг матері: "Нас у сім'ї четверо: я, чоловік і двоє синів. Старшому Ві-

талію – 8 років, молодшому Борису – 4. Раніше ми жили дружньо, але ось уже 

майже два роки сім'я страждає від конфліктів, які спричиняє молодший син.           

З Віталієм ніколи не було клопоту: спокійний врівноважений, слухняний, пога-

ного слова не скаже, нікого не образить. А Борис – повна йому протилежність, 

немовби і не дитина своїх батьків – швидкий, задиристий, агресивний. Старший 

син кожен день від нього плаче, молодший б'є його. 

Мені і чоловікові теж перепадає. Якщо сину щось не подобається, відразу 

ж кидається з кулаками. На зауваження не реагує. Навпаки навмисно продов-

жує робити те, що не дозволяється, а інколи взагалі починається істерика. Ле-

тять подушки, ковдри, б'є кулаками у стіну. Більш за все у такі моменти лякає 

те, що тоді він кричить: "Я вб'ю тебе! Заріжу! Задушу!" Да ще й використовує 

погані слова, усі, які тільки знає. 

Я намагаюсь, як то кажуть, гладити "по шерсті". Але чоловік каже: "Ось 

підросте – сяде тобі на шию". Я розумію, що не можна виховувати тільки пос-

тупками, але суворість не дає ніяких результатів. Навпаки, після суворих захо-

дів дитина ще більше оздоблюється. Я з острахом думаю, що ж буде, коли син 
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мій підросте. Чоловік останнім часом все частіше пропонує обстежити дитину у 

лікаря, може син хворий. 

Виходу я не бачу. Час іде, а змін ніяких не видно." 

 

1. Про що додатково ви б спитали у матері? 

2. Як допомогти батькам і дітям, які мають такі проблеми? 

 

Ситуація 6. Труднощі зростання 

На прийомі у психолога схвильована жінка розповідала: "Вчора ввечері 

наш син, учень одинадцятого класу, забіг додому на кілька хвилин. Взяв необ-

хідні речі і повідомив, що ночувати вдома він не буде, тому що в нього термі-

нові справи. На питання батька, що це за справи, він відповів, що розкаже вра-

нці, коли повернеться. Така відповідь батька не задовольнила і він став у дверях 

не випускаючи хлопця. Слова і дії сина викликали в нього обурення. Син про-

довжував настоювати: "Я дав обіцянку товаришам, які чекають на мене, і я її 

дотримаю!". Але батько був непохитний, і їхня "розмова" скінчилась сваркою, 

розірваною сорочкою і розбитим склом кухонної двері. 

Треба сказати, що на зріст син був вищій за батька. І це мабуть допомогло 

йому вискочити з квартири, грюкнувши дверима. До цих пір він ще не поверну-

вся. Батько образився і сказав, що більше в нього немає сина. Увесь вечір він 

просидів мовчки. На роботу сьогодні пішов теж без настрою. Я розумію, що у 

цій ситуації винні обидва, але скажіть, що мені тепер робити: мені шкода і сина, 

і чоловіка, він у мене теж із характером. Як їх примирити? Як налагодити взає-

мовідносини із сином? Що йому сказати? І головне, де його шукати? Я вже 

дзвонила декотрим з його товаришів, але даремно. Як все це пережити?" 

Додатково мати повідомила, що характер у сина, дійсно, не янгольський, 

але до цього випадку у сім'ї завжди була злагода. Син - перша дитина у сім'ї, ще 

є донька, учениця п'ятого класу. З дитинства він був рухливим хлопчиком, зді-

бним на різні витівки, але кмітливим і слухняним, все зробить із толком, навіть 

вчився не аби як, а на "добре" і "відмінно", хоча йому ніхто не допомагав. З ба-

тьком відносини були добрі, той навчив його всьому, що сам вмів, займався, як 

кажуть "вкладав душу". Тому й образився. Останнім часом у сина з'явилися 

друзі – "бізнесмени"-ровесники. Наскільки їй відомо, вони роблять якісні маг-

нітофонні записи, розписують балалайки і т.ін. Вдома він не дуже приховував, 

чим займався, але свої прибутки обговорювати не любив. 

 

1. Поясніть психологічні причини конфлікту. 

2. Допоможіть жінці знайти відповіді на свої питання. 

 

Ситуація 7. Депривація 

Коли у сім'ї народилася дитина батькові було 20, а матері 19 років. "Самі 

ще діти, а вже дитину завели", – іронізувала бабуся. її дратувало, що батьки не 

збирались виховувати дитину: вони навчались, мали друзів, хотіли насолоджу-
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ватись життям. Дитину підкинули бабусі на виховання. Вона спочатку цьому 

раділа, бо ніхто не заважав їй у вихованні онука, але згодом і їй це набридло: 

адже бабусі було лише 43 роки! Незабаром вона вийшла заміж і перестала за-

йматись онуком: новий чоловік не хотів ділити увагу дружини ні з ким. Згодом 

бабуся народила власного сина. Тепер їй взагалі було не до внука. А він тепер 

був фактично забутий усіма. Дитячі яслі, садок, школа-інтернат, з батьками ба-

чився рідко, та й вони цікавилися ним небагато: в них були свої турботи і роз-

ваги, а дитина була зайвим клопотом. Син все це відчував. Коли він дуже на-

бридав своїми проханнями, а батькам не вдавалось від нього відчепитись вони 

били його – щоб не заважав. Хлопчик затаїв образу, все частіше відігрівався на 

молодших (жорстоко бив їх), став дратівливим. Спочатку він глибоко пережи-

вав, але згодом, щоб допекти батькам і вчителям, почав втікати зі школи, зій-

шовся з поганою компанією, пограбував газетний кіоск, був заарештований і 

покараний. 

Батьки розводили руками: і як таке могло статися? Був такий гарний хлоп-

чик, нічого подібного в нашому роду не було! Ось до чого призводить погана 

компанія і вулиця! Необхідно вислати з міста всіх підлітків із поганою поведін-

кою! 

 

1. Яка робота потрібна із такими батьками?  

2. Чи можна ще допомогти хлопчику
7 

 

Ситуація 8. Боявся відповідати 

Хлопцю сім років. Вчиться у першому класі. Успішність як у більшості 

однокласників. Але проблема в тому, що він дуже багато часу витрачає на ви-

конання домашніх завдань. Починає стомлюватися, відволікатися. Але мати ві-

дразу ж нагадує: "Ану, посидь ще, не можна погано вчитись, трійки носити.           

І давай ще перевіримо – чи правильно ти все зробив, а то ще щось не так зро-

биш. Самостійність не завжди до добра веде. Та й заїкання в тебе, хворий, зна-

чить, як сказав невропатолог. Ось, бачиш, знову не так говориш! Ну-ка скажи 

мені по складах, повільно, співуче, як вчив логопед. Пам'ятаєш тітоньку, яка ка-

зала, щоб я слідкувала за твоєю промовою і виправляла коли що? Тоді легше 

буде. Я ж сама у школі, як пам'ятаю, не страждала на заїкання, але сором'язли-

вою була. Зі мною ж ніхто не займався, час був такий. Не те що тепер. А ти хо-

чеш телевізор дивитися, мультфільми? А що казав невропатолог? Ніяких теле-

візорів. Почнеш хвилюватися, промова погіршиться. А приятель твій зачекає. 

Ось, майже не забула — ліки час приймати. Ось їх стільки – і від нервів, і від 

пам'яті, вітаміни різні. Заїкання ж в тебе, значить потрібно лікуватись. Та й но-

чами ще мочишся у ліжко. Добре хоч батько за це не сварить. А декотрих за це 

наказують. А темряви хто боїться? І є ж з кого брати приклад – ось сестра твоя, 

а їй вже двадцять три стукнуло, чи вона чого боїться? І промова в неї чиста, і 

ліжко ніколи не мочилась. А ти увесь якийсь слабенький, досі ще діатез не зій-

шов, роздираєш інколи до крові, особливо коли знервуєшся. Так що, лікуйся 
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вже. Випив пігулки? Тепер іди почитай, тільки вголос, щоб я чула. Роботи ж 

повно, четвертий час вже сидимо за уроками. Так що завтра не підведи, відпо-

відай на уроці." 

На прийомі у психотерапевта: "...А все даремно. Приходить до школи й 

мовчить. На питання не відповідає. Я й до логопеда ходила – каже, що потрібен 

оздоровчий режим. Щоб учителька не питала його більше у класі. А як що, не-

хай після уроків запитає, коли діти розійдуться. Або письмово напише... Ось 

так і живемо. Допоможіть, докторе, як можете". 

 

1. Проаналізуйте ситуацію. Які, на ваш погляд, обставини впливають на 

хлопчика? 

2. Що б ви порадили насамперед зробити, щоб допомогти хлопчикові? 

 

Ситуація 9. Підступне перевтомлення 

Дівчина 16 років відвідує спеціальну школу з лінгвістичним спрямуван-

ням. Живе у старому районі міста, де немає місць для відпочинку, прогулянок. 

Дуже захоплена навчанням, але наприкінці чверті дуже стомлюється, з'явля-

ються головні болі. У цей час вона, частіше звичайного, хоче розважатися, хо-

дити до кінотеатрів, дивитися детективи. Батьки не розуміють, що відбувається, 

і ще більше наполягають на тому, щоб усю увагу вона зосереджувала на на-

вчанні, читала потрібну літературу. Виникають суперечки, які після канікул 

зникають самі собою: але наприкінці наступної чверті все повторюється. 

 

1.Як на ваш погляд, у чому причини повторення такої ситуації?  

2. Що у природі дівчинки ігнорують її батьки? 
 

Ситуація 10. Дитячі ревнощі 

Із розповіді матері: "Моя семирічна донька ревнує мене до свого молодшо-

го братика. Коли він був ще зовсім маленьким, це було не дуже помітним, але 

зараз наші відносини дуже загострилися. Достатньо зробити їй якесь зауважен-

ня, як вона починає: "Ти мене зовсім не любиш, любиш тільки свого Сашка".   

Я починаю ловити себе на тому, що тільки-но візьму молодшого на руки, так і 

опускаю, ану як знову почнуться ревнощі. При ній намагаюся менше звертати 

увагу на сина. Але часто чую: "Мамо! Чому ти поклала йому більший кусень!", 

"Ти знову з ним бавишся, а хто буде бавитись зі мною..." і т.п. Як позбавитись 

дитячих ревнощів?" 

 

1.Який на ваш погляд психологічний клімат у сім 'ї? 

2.Що може провокувати загострення дитячих ревнощів? 

3.Які виховні засоби треба застосувати матері? 
 

 

 



89 
 

Ситуація 11. Вигадана образа 

Під час робіт у колгоспі, старшокласники втекли із роботи і залізли у кол-

госпний сад, щоб нарвати черешні. Але не стільки нарвали її, скільки поламали 

дерев та нанесли збитків. На обурення вчителя "Невже ви не розумієте – це ж 

крадіжка?!" вони відповіли ще з більшим обуренням і невдоволеністю: "А чому 

ви нас ображаєте!" Саме це і стало головним аргументом у подальшому обго-

воренні. "Хто дав вам право називати дітей крадіями? Ви ж розумієте, що це на 

все життя!" І так далі, в такому ж тоні, а про вчинок старшокласників ані слова, 

немовби його й не було. Коли ж вчитель хотів акцентувати увагу саме на цьо-

му, його обірвали: "А ви не таким були колись?" Ось і прийшов до психолога 

вчитель за порадою, оскільки залишатися з репутацією невихованої і безсерде-

чної людини йому не хотілося. 

 

1. Як можна схарактеризувати  поведінку  старшокласників  і колег вчи-

теля? 

2. Проаналізуйте психологічний бік ситуації. Які б ви запропонували ар-

гументи всім учасникам цього конфлікту? 
 

 

Практичне заняття 5.  Основи організації самовиховання 

 

План роботи 

1. Вплив самооцінки на почуття впевненості в собі 

 

Самооцінка – основний структурний компонент самосвідомості особистос-

ті, складне динамічне особистісне утворення, виконує регулятивну функцію. 

Ефективність будь-якої діяльності залежить не тільки від знань і вмінь людини, 

її інтелекту, але й, великою мірою, від рівня її самооцінки. Самооцінка – це су-

дження людини про міру наявності у неї тих чи інших якостей, властивостей у 

співвідношенні їх з певним еталоном, зразком. Самооцінка – вияв оцінного ста-

влення людини до самої себе, своїх якостей, можливостей, статусу серед інших 

людей. Особа оцінює себе суб'єктивно, але зіставляє своє бачення власних осо-

бистісних якостей з тим, як, на її думку, її оцінюють інші, особливо значущі для 

неї особи. 

Людина отримує задоволення не від того, що вона просто будь-що робить, 

а від того, що вона обрала для себе певну справу і саме її робить добре. Самоо-

цінка є складовою частиною «Я-концепції».                              

Я-концепція – це сукупність всіх уявлень індивіда про себе, узгоджена з їх 

оцінкою. Описову складову Я-концепції часто називають образом Я, або Я-

картиною. Складову, пов'язану зі ставленням особи до себе або до окремих сво-

їх якостей, називають самооцінкою. Ті переконання, які включені до складу «Я-

концепції», завжди потребують підтверджень. Причиною цього є явище, що на-

зивається вибірковістю сприйняття. Образ Я забезпечує людям певну захище-
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ність, тому вони схильні сприймати ту інформацію, яка підтримує, зміцнює їх 

Я-концепцію, самооцінку, і не помічають або змінюють інформацію, що супе-

речить їхній самооцінці. Основними параметрами самооцінки є ступінь її адек-

ватності, висота і міра стійкості. Суттєва якісна характеристика самооцінки – 

ступінь її самокритичності. Самооцінка має важливе значення в регуляції пове-

дінки в цілому, в утворенні індивідуального стилю діяльності, в тому числі і 

навчання. 

Визначте свій рівень самооцінки за поданою нижче методикою. Зробіть ві-

дповідний висновок. Прочитайте і законспектуйте інтерпретацію. Викажіть 

своє ставлення до отриманих результатів. Запропонуйте заходи з формування 

адекватної самооцінки особистості. 

 

Методика «Самооцінка особистості» 

Хід виконання: 

1. Підготуйте бланк до методики (табл. 16). 

2. Оцініть вказані твердження за 4-бальною шкалою, наскільки 

правильно вони відповідають вашим уявленням про себе: «Я думаю 

про це дуже часто» (4), «іноді» (3), «зрідка» (1), «ніколи» (0). 

3. Підрахуйте кількість балів, яку ви набрали. 

0–25 балів. Завищений рівень самооцінки призводить до деякої самовпев-

неності, перебільшення міри своєї значущості в житті інших. 

25–45 балів. Середній рівень. 

Більше 45 балів. Низький рівень самооцінки породжує постійні пережи-

вання з приводу ставлення до себе оточуючих, сумніви, невпевненість у собі та 

власних вчинках. 

4. Познайомтесь з наведеною інтерпретацією. 
 

Таблиця 16  
 

 

Твердження 

Я думаю про це ... 

 

дуже 

часто 

 

іноді 

 

зрідка 

 

ніколи 

4 3 1 0 

1. Мені хочеться, щоб мої друзі підба-

дьорювали мене 

    

2. Постійно відчуваю свою відповідаль-

ність у навчанні 

    

3. Я хвилююсь за своє майбутнє     

4. Багато хто ненавидить мене     

5. Ініціативність в мене менша, ніж в 

інших 

    

6. Я занепокоєний своїм психічним ста-

ном 

    

7. Я боюся здатися дурником     

8. Зовнішність інших набагато краща,     
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ніж моя 

9. Я боюся виступати з промовою перед 

незнайомою аудиторією 

    

10. Я часто припускаюся помилок     

11. Як прикро, що я не вмію розмовляти 

3 людьми як слід 

    

12. Як прикро, що мені не вистачає впе-

вненості в собі 

    

13. Мені б хотілося, щоб мої дії частіше 

схвалювалися іншими 

    

14. Я занадто скромний     

15. Моє життя даремне, марне     

16. У багатьох склалася про мене хибна 

думка 

    

17. Мені ні з ким поділитися власними 

думками 

    

18. Люди очікують від мене занадто ба-

гато 

    

19. Люди не дуже цікавляться моїми до-

сягненнями 

    

20. Я дуже сором'язливий     

21. Я відчуваю, що чимало людей не 

розуміють мене 

    

22. Я не відчуваю себе в безпеці     

23. Я часто даремно хвилююсь     

24. Я відчуваю себе незручно, коли за-

ходжу в кімнату, де вже є люди 

    

25. Я відчуваю, що люди говорять про 

мене за моєю спиною 

    

26. Я відчуваю себе скутим     

27. Я впевнений, що люди розуміють 

все легше, ніж я 

    

28. Мені здається, що зі мною повинна 

трапитися якась неприємність 

    

29. Мене хвилює, як люди ставляться до 

мене 

    

30. Як прикро, що я не дуже товарись-

кий 

    

31. У суперечках я висловлююсь тільки 

тоді, коли впевнений в своїй правоті 

    

32. Я думаю про те, що очікують від 

мене оточуючі 

    

 

Інтерпретація 
Рівень самооцінки суттєво впливає на психічне благополуччя особи. Висо-

ка самооцінка супроводжується почуттям упевненості в собі, задоволеності со-

бою й тим, що оточуючі позитивно ставляться до тебе. Особа ж з низькою са-

мооцінкою більше невпевнена у собі, залежна, їй необхідні підтримка, схвален-
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ня інших, їхня опіка та заступництво. Однак, та чи інша самооцінка не може ро-

зглядатись однозначно як «хороша» чи «погана». Разом із внутрішнім комфор-

том, який дає особі висока самооцінка, вона може призвести до зухвалості, зу-

пинки особистісного саморозвитку, що, в свою чергу, негативно вплине на сто-

сунки з оточуючими. Низька самооцінка, що завдає особистості сильних страж-

дань, водночас може спонукати її до саморозвитку. Самооцінка лежить в основі 

одного з провідних мотивів учбової діяльності – мотиву досягання. 

 

 2. Дослідження самооцінки   

 

Уявлення людини про себе, як правило, здається їй переконливим незале-

жно від того, ґрунтується воно на об’єктивному знанні чи на суб’єктивній дум-

ці. Процес самооцінки може проходити двома напрямами: 1) шляхом порівнян-

ня  рівня  своїх домагань з об’єктивними результатами своєї діяльності; 2) шля-

хом порівняння себе з іншими людьми. 

Проте, незалежно від того, чи в основі самооцінки лежать власні міркуван-

ня людини про себе, чи інтерпретації ставлення інших людей, самооцінка зав-

жди носить суб’єктивний характер. 

Залежно від оцінок оточуючих людей, особа може мати адекватну або неа-

декватну самооцінку. 

Дана методика базується на способі  вибору, де рівень і адекватність само-

оцінки особистості визначаються як відношення між «Я-ідеальним» і «Я реаль-

ним». Виконайте дану методику, здійсніть необхідні розрахунки, зробіть ви-

сновки, проаналізуйте отримані результати. 

Перша серія. Визначення списку і кількості еталонних якостей бажаного 

та небажаного образу «Я». 

Із запропонованого списку слів, що характеризують особистість, виберіть і 

складіть дві колонки. В ліву колонку треба записати слова, що визначають ті 

якості особистості, що належать до вашого суб’єктивного ідеалу, які б ви бажа-

ли мати, тобто складають «позитивну множину». В праву – якості небажані, що 

складають «негативну множину». Кількість слів довільна. 

Друга серія. Визначення списку якостей бажаного та реального образу 

«Я». 

Продивіться  уважно слова, записані вами у ліву та праву колонки, і відмі-

тьте ті якості, які, на вашу думку, Вам властиві. 

Список якостей, що характеризують особистість. 

Акуратність, вдумливість,вишуканість, гордість, грубість, дбайливість, 

запальність, сприйнятливість, життєрадісність, заздрісність, со-

ром’язливість, злопам’ятність, щирість, примхливість, легковірність, легко-

важність, повільність, мрійливість, помисливість, мстивість, наполегливість, 

ніжність, невимушеність, нервозність, непорушність, нестриманість, чарів-
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ність, вразливість, обережність, чуйність, педантизм, рухливість, підозрі-

лість, принциповість, поетичність, презирливість, привітність, розв’язність, 

розсудливість, рішучість, самозабуття, стриманість, співчуття, терпимість, 

боягузтво, захоплюваність, завзятість, поступливість, холодність, ентузіазм. 

 

Обробка результатів. Щоб отримати коефіцієнти самооцінки за «позитив-

ною» (СО
+
) і «негативною» (СО

-
) множинами, треба кількість якостей, визна-

чених вами як таких, що вам властиві (М), поділити на всю суму якостей у да-

ній колонці (Н). Формули для підрахунку коефіцієнтів мають вигляд: 

 

СО
+ 

= М
+
/Н

+
;    СО

- 
= М

-
/Н

-
. 

 

Рівень та адекватність самооцінки визначають на основі отриманих коефі-

цієнтів за допомогою таблиці 17. 

Таблиця 17 

Рівні самооцінки 

СО
+
 СО

-
 Рівень самооцінки 

1 – 0,76 0 – 0,25 Неадекватна, завищена 

0,75 – 0,51 0,26 – 0,49 Адекватна з тенденцією до завищення 

0,5 0,5 Адекватна 

0,49 – 0,26 0,51 – 0,75 Адекватна, з тенденціє до заниження 

0,25 – 0  0,76 – 1  Неадекватна, занижена 

 

Визначаючи рівень самооцінки та її адекватність, важливо враховувати не 

тільки величину одержаного коефіцієнта, а й суму якостей, що складають ту чи 

іншу множину (Н та Н). чим менше якостей, тим простіший відповідний ета-

лон. Крім того, рівень самооцінки за «позитивною» і «негативною» множиною 

в декого може відрізнятися, що може бути спричиненою захисним механізмом 

особистості. 

Інтерпретація результатів. 

Адекватна самооцінка з тенденцією до завищення відноситься до позитив-

ного ставлення до себе. Низька самооцінка, навпаки, може бути пов’язана з не-

гативним  ставленням до себе, з відчуттям власної неповноцінності. У процесі 

формування самооцінки  важливу роль відіграє співвідношення образу «Я-

реального» з образом «Я-ідеального». 

Найбільш психологічно сприятливою для особистості є адекватно висока 

самооцінка, коли високий ступінь відповідності еталонній моделі, яку має осо-

ба, підтримується оточуючими. Отже, поведінка особи отримує визнання ото-

чуючих, їхню підтримку і, відповідно, вона довіряє їм. 

Якщо оточуючі оцінюють особу нижче, ніж вона себе, то кажуть, що в неї 

неадекватно завищена самооцінка, яка призводить до виникнення конфліктів. 
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Неадекватно низька самооцінка призводить до формування у людини по-

чуття невпевненості в собі, постійної небезпеки, яку вона очікує від оточуючих. 

Така людина стримує свою активність, не реалізує свої можливості, оскільки 

постійно боїться, що її не зрозуміють, знехтують нею. Можна сказати, що така 

людина ставить перед собою занадто високі вимоги, прагне досягти занадто ви-

сокі вимоги і реальні свої результати недооцінює, а з більшою готовністю фік-

сує власні невдачі. 

Адекватно низька самооцінка призводить до того, що людина або шукає 

нову групу, де її будуть вище цінувати, або знижує рівень своїх домагань і соці-

альну активність, міжособистісні контакти, або шукає різні, часто неадекватні 

прийоми, що знижують внутрішній дискомфорт.  

Тому, щоб характеризувати самооцінку особистості, окрім її власної само-

оцінки ті її оцінного еталона, треба знати наскільки адекватно вона орієнтуєть-

ся в тому,як її оцінюють інші люди, певна соціальна група, тобто якою є очіку-

вана оцінка цієї особи. Дослідження встановили, якщо самооцінка особистості 

та очікувана нею самооцінка суперечать одна одній, в першу чергу особа змі-

нює очікувану оцінку. Наприклад, не отримавши очікуваного підтвердження 

високої самооцінки в оточуючих, особа зберігає високу самооцінку, але знижує 

очікувану оцінку.  

 

ІV.5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Індивідуальне завдання 1. Підготуйте реферат на одну з наведених нижче тем: 

1. Поняття про педагогіку як науку про виховання та навчання особистості. 

2. Основні завдання педагогіки. 

3. Основні закономірності педагогіки. 

4. Методологічні основи змісту навчання та виховання 

5. Психолого-педагогічні теорії оволодіння знаннями, навичками та вмін-

нями. 

6. Протиріччя педагогічного процесу і можливості їх вирішення. 

7. Педагогічна характеристика навчання. 

8. Основні принципи навчання. 

9. Поняття про методи навчання. 

10. Теоретичні методи навчання. 

11. Практичні методи навчання. 

12. Теорія і практика професійного навчання.  

13. Педагогічна характеристика виховання.  

14. Основні принципи виховання.  

15. Основні методи виховання.  

16. Зміст виховання. 

17. Особливості виховних впливів під час вікових криз. 

18. Педагогічна культура. 

19. Педагогічна майстерність. 
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20. Поняття про педагогічний такт. 

21. Майстерність педагогічного спілкування. 

22. Напрями і засоби самовиховання. 

23. У правління самовихованням особистості. 

24. Теорія і практика сімейного виховання. 

25. Проблема взаємостосунків батьків і дітей. 

 

Індивідуальне завдання 2. Аналіз засобів активації пізнавальної діяльності 

студентів у навчальних курсах зі спеціальності "Педагогіка." 

 

Індивідуальне завдання 3. Виконати письмовий аналіз конкретних педаго-

гічних ситуацій за завданням викладача. 

 

 

IV. 6. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 

Варіанти контрольних робіт: 

Варіант 1 

1. Педагогічна характеристика навчання. 

2. Основні методи виховання. 

Варіант 2 

1. Педагогічна характеристика виховання. 

2. Теоретичні методи навчання. 

 

Варіант 3 

1. Педагогічна культура. 

2. Поняття про методи навчання. 

Варіант 4 

1. Психолого-педагогічні теорії оволодіння знаннями, навичками та вміннями. 

2. Основні закономірності педагогіки.  

 

Варіант 5 

1. Протиріччя педагогічного процесу і можливості їх вирішення. 

2. Зміст виховання. 

 

Варіант 6 

1. Поняття про педагогіку як науку про виховання та навчання особистості. 

2. Основні завдання педагогіки.  

 

Варіант 7 

1. Основні принципи виховання та їх характеристика. 

2. Педагогічна майстерність. 
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Варіант 8 

1. Методологічні основи змісту навчання та виховання. 

2. Практичні методи навчання. 

 

Варіант 9 

1. Основні принципи навчання та їх характеристика. 

2. Майстерність педагогічного спілкування. 

 

Варіант 10 

1. Керівництво самовихованням особистості. 

2. Теорія і практика професійного навчання. 

 

Варіант 11 

1. Педагогіка як наука, основні її категорії: розвиток, виховання, навчання, 

освіта. 

2. Предмет педагогіки. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з інши-

ми науками. 

 

Варіант 12 

1. Дидактика - теорія і практика навчання. Основні принципи дидактики та їх 

характеристика. 

2. Основні шляхи формування педагогічної культури. 

 

Варіант 13 

1. Умови та шляхи забезпечення єдності складових частин виховного процесу. 

2. Різноманітність методів навчально-виховного процесу.  

 

Варіант 14 

1. Методи навчання: репродуктивні та продуктивні, їх взаємозв'язок. 

2. Характеристика проблемного навчання. 

 

Варіант 15 

1. Відносини батьків і дітей як психолого-педагогічна проблема. 

2. Типові варіанти відносин у сім’ї. Причини сімейних конфліктів та їх профі-

лактика. 

 

Варіант 16 

1. Раціональні умови відносин батьків і дітей: свідома діяльність по організації 

сім'ї, педагогічний такт, захоплення. 

2. Специфіка педагогічної діяльності керівника. 

 

Варіант 17 

1. Самовиховання ж спонукальна сила розвитку особистості. 
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2. Напрями і методи самовиховання. 

 

Варіант 18 

1. Характеристика психолого-педагогічних знань, навичок та вмінь. 

2. Методи стимулювання: знання, заохочення, покарання. 

 

Варіант 19 

1. Характеристика психолого-педагогічних якостей керівника. 

2. Поняття про методи навчання та їх систему. Правила та прийоми ефектив-

ності учбової діяльності. 

 

Варіант 20 

1. Характеристика педагогічної майстерності як основної складової частини 

педагогічної культури. 

2. Педагогічні умови до перевірки знань, навиків та вмінь. 

 

 

Вимоги до виконання рефератів та контрольних робіт 

Студенти денної форми навчання готують реферати, а студенти заочної 

форми навчання виконують контрольні роботи. 

Студент обирає варіант реферату (контрольної роботи) відповідно до двох 

останніх цифр у номері залікової книжки. Під час виконання контрольної робо-

ти необхідно дотримуватись таких правил: 

 не скорочувати слова (дозволяється вживати тільки загальноприйняті 

скорочення); 

 розшифровувати значення літер у формулах, вказуючи розмірність; 

 нумерувати і супроводжувати назвами таблиці і малюнки, посилатися на 

них у тексті; 

 у списку використаної літератури наводити бібліографічні описи дже-

рел; 

 усі використані цифрові данні та цитати повинні мати посилання на 

джерела. 

Реферат (контрольну роботу), обсягом до 10-12 сторінок, виконувати на 

стандартних аркушах формати А4, дотримуючи усіх необхідних вимог до пред-

ставлення ділової документації. Розмір шрифту 14 рt, міжрядковий інтервал 1,5. 

Друк односторонній, нумерація з другої сторінки. 

На титульному аркуші вказують курс, прізвище, ім'я та по батькові студен-

та, факультет, групу, номер залікової книжки. Контрольну роботу підписують, 

поставити дату. 

На титульному аркуші вказують курс, прізвище, ім'я та по батькові студен-

та, факультет, групу, номер залікової книжки. Контрольну роботу підписують, 

та проставляють дату. 
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Запитання для повторення й самоперевірки 

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 французь-

ких 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. 
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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. 

 

V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

V. 1. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система організації навчального процесу активізує роботу 

студентів протягом семестру, змушує студента працювати систематично і са-

мостійно, розширює їхнє творче мислення, індивідуалізує навчання, розширює 

рамки самостійної роботи й істотно змінює взаємовідносини у ланці викла-

дач–студент, створюючи атмосферу співробітництва. 

Програмою передбачені такі основні види обов'язкової самостійної робо-

ти студентів у семестрі: 

 робота на лекціях, семінарах, участь у соціально-психологічних тренін-

гах, дискусіях, виконання тестів; 

 вивчення поточного матеріалу за конспектами і рекомендованою літера-

турою; 

 підготовка до семінарських і практичних занять; 

 групові та індивідуальні консультації; 

 виконання трьох індивідуальних завдань; 

 індивідуальна робота під керівництвом викладача, спрямована на переві-

рку якості засвоєння змісту кожного з трьох навчальних модулів дисцип-

ліни. 

 підготовка до заліку. 
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V. 2. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ HABЧАННЯ 

 
В останні роки все більша увага викладачів вузів залучає рейтингова сис-

тема контролю знань. Закордонний досвід і досвід застосування у вузах Укра-

їни системи контролю, яка базується на одержанні навчального рейтингу сту-

дента протягом усього періоду навчання, підтверджують можливість досяг-

нення більш високого рівня підготовки фахівців. Будучи формою організації 

самостійної роботи студентів і контролю навчальної роботи, рейтингова сис-

тема активно впливає на характер навчального процесу у ВНЗ, разом із тим 

вона не порушує існуючий принцип оцінки, заснованої на чотирьохбальній 

системі, однак розширює її можливості. 

Насамперед, нова система організації навчального процесу і контролю 

знань підвищує мотивацію студентів до навчання за рахунок постійного конт-

ролю їхніх знань і умінь, гласності результатів, змагальності і системи заохо-

чення. 

Практика застосування рейтингової системи показала безсумнівні перева-

ги перед традиційною. Найбільш важливі серед них наступні: 

 систематична і самостійна робота студентів протягом семестру; 

 індивідуалізація навчання; 

 виникнення мотивації у навчанні; 

 наявність принципу змагальності; 

 об'єктивність у виставленні оцінок; 

 можливість ранжування успішності студентів з дисципліни; 

 відсутність стресових ситуацій під час сесії; 

 вивільнення часу викладачів і студентів у період екзаменаційної сесії 

у зв'язку з одержанням оцінок "автоматично". 

 

 

V. 3. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

(методика проведення контрольних заходів та критерії оцінювання знань) 

 

Поточний контроль здійснюється за модулями, а підсумковий – шляхом 

складання заліку. 

Підсумковий рейтинг студента з дисципліни отримують у вигляді інтег-

ральної оцінки усіх видів його звітності. "Автоматично" виставляють оцінку 

студентам, які у період роботи в семестрі набрав кількість балів 61-100, що ві-

дповідає позитивній оцінці. Студенти, які набрали в семестрі меншу кількість 

балів, складають залік у встановленому порядку. 
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Тематичний блок 1 min mах 

Лекція 1. Тема 1.1. Предмет та завдання педагогіки 1 2 

Лекція 2. Тема 1.2. Основні етапи розвитку педагогіки 1 2 

Семінарське заняття 1 4 6 

Семінарське заняття 2 4 6 

Індивідуальне завдання 1 6 10 

Контрольна робота 1 2 4 

Разом 18 30 

 

Тематичний блок 2 min mах 

Лекція 3. Тема 2.1. Загальні принципи дидактики і їх реалізація в 

конкретних предметних методиках навчання. 

1 2 

Лекція 4. Тема 2.2. Виховання як цілеспрямований та організова-

ний процес формування особистості 

1 2 

Лекція 5. Тема 2.3. Засоби і методи педагогічного впливу на особи-

стість 

1 2 

Практичне заняття 1 4 6 

Практичне заняття 2 4 6 

Практичне заняття 3 4 6 

Індивідуальне завдання 2 6 10 

Контрольна робота 2 2 4 

Разом 23 38 

 

Тематичний блок 3 min mах 

Лекція 6. Тема 3.1. Сімейне виховання та сімейна педагогіка 1 2 

Лекція 7. Тема 3.2. Основи організації самовиховання 1 2 

Практичне заняття 4 4 6 

Практичне заняття 5 4 6 

Індивідуальне завдання 3 7 12 

Контрольна робота 3 2 4 

Разом 19 32 

Разом за 3 модулі 60 100 

Підсумкова контрольна робота (для студентів, які не набрали у се-

местрі залікової кількості балів, або бажають підвищити свій ре-

зультат) 

10÷20 

Усього 60 100 
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За  

шкалою  

ЕСТS 

Відсоток сту-

дентів, що 

звичайно до-

сягають від-

повідної оці-

нки 

 

 

 

Визначення 

 

 

За національ-

ною  

системою 

 

 

За  

системою 

ВНЗ 

А 10 ВІДМІННО – відмінне вико-

нання лише з незначною кі-

лькістю помилок 

"Відмінно " 95-100 

В 25 ДУЖЕ ДОБРЕ – вище за се-

редній рівень з декількома 

помилками 

"Добре" 85-94 

С З0 ДОБРЕ – загалом, правильна 

робота з деякою кількістю 

грубих помилок 

"Добре" 
 

75-84 

 

D 25 ЗАДОВІЛЬНО – непогано, 

але зі значною кількістю не-

доліків 

"Задовільно" 65-74 

Е 10 ДОСТАТНЬО – виконання 

задовольняє мінімальні кри-

терії 

"Задовільно" 60-64 

FХ — НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 

попрацювати, перш ніж оде-

ржати залік 

"Незадовільно " 

з можливістю пе-

рездачі 

21-59 

F — НЕЗАДОВІЛЬНО – необхід-

на серйозна подальша робота 

"Незадовільно " 

з обов'язковим 

повторним кур-

сом 

0-20 

 

VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Основна література: 
1. Алексюк А.Н. Педагогіка [Текст]: навч.посіб. / А.Н.Алексюк, А.В.Киричук. – 

К.: Вища школа, 1985. – 254 с. 

2. Волкова Н.П. Педагогіка [Текст]: навч. посіб. / Н.П.Волкова. – К.: Альма-матер, 
2009. –  616 с. 

3. Мойсеюк Н.Е. Педагогіка [Текст]: навч.посіб. / Н.Е.Мойсеюк. – К.: Саммит-
Книга, 2007. – 656 с. 

4. Лозова В.Т., Тройко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання [Текст] / В.Т. 
Лозова, Г.В.Тройко. – Х.: ХПУ, 1997. – 138 с. 

5. Педагогика [Текст]: учеб. пособие для студ. пед. уч. зав. / Под ред. 
П.Н.Пидкасистого. – М.: Пед.общество России, 2002. – 640 с. 

6. Фіцула М.М. Педагогіка [Текст]: навч. посіб. / М.М.Фіцула. – К.: Альма-матер, 
2009. –  560 с. 

7. Харламов И.Ф. Педагогика [Текст]: учеб. пособие / И.Ф.Харламов. – М.: Гарда-
рики, 2008. – 520 с. 
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8. Педагогіка [Текст]: навч. посіб. / [укладачі: А.Н.Некрошевіч, Є.В.Пузирьов]. – 
К.: ІВЦ «Політехніка», 1999. – 220 c. 

 
Додаткова література: 

1. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства 14-17 
вв. [Текст] / [сост. С.Д. Бабишин, Б.Н. Митюров]. – М.: Педагогика, 1985. –  
363 с.: ил.  

2. Антология педагогической мысли Украинской СССР [Текст] / [ред. 
М.В.Фоменко]. – М.: Педагогика, 1988. – 640 с. – (Антология педагогичекой 
мысли народов СССР ). 

3. Бабанский Ю.К. Интенсификация процесса обучения [Текст] / Ю.К. Бабан-
ский. – М.: Знание, 1987. – 80 с.  

4. Балл Г.О. Сучасний гуманізм і освіта: Соціально-філософські та психолого-
педагогічні аспекти [Текст] / Г.О.Балл. – Рівне: Листа-М, 2003. – 128 с. 

5. Бастун H.A. Сексуальне виховання підлітків та молоді зі зниженим інтелектом 
[Текст] / Н.А.Бастун. – К. : ТОВ «ОБЕРІГ», 2007. – 79 с. 

6. Болтівець С.І. Сучасний стан розробленості проблеми педагогічної психогігіє-
ни [Текст] / С.І.Болтівець // Практична психологія та соціальна робота. –          
2004. – № 2. – С. 54-64.  

7. Вербицкий A.A. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход 
[Текст] / А.А.Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.  

8. Бутенко Н.Ю. Комунікативні процеси у навчанні [Текст]: підручник / 
Н.Ю.Бутенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 383 с. 

9. Винославська О.В. Емпіричні методи психологи [Текст] / О.В.Виносласька // 
Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – №5 (74). – С. 1-7. 

10. Винославська О.В. Зміст моделі психолого-управлінського консультування 
працівників навчальних закладів з проблеми ефективної міжособистісної взає-
модії [Текст] / О.В.Виносласька // Практична психологія та соціальна робота. – 
2004. – № 3. – С.1-4. 

11. Вознюк Н.М. Етико-педагогічні основи формування особистості [Текст]: навч.              
посіб. / Н.М.Вознюк. – К.: Центр  начальної літератури, 2005. – 196 с.  

12. Выготский Л.С. Педагогическая психология [Текст] / Л.С.Выготский. – М.: 
АСТ,  2008. – 671 с. 

13. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственного развития ребенка [Текст] / 
П.Я.Гальперин. – М.:  Изд-во МГУ, 1985. – 143 с.  

14. Гірник A.M. Основи психопедагогіки [Текст] / А.М.Гірник. – К.: Вид-во Київ-
ського війського гуманітарного ін-ту, 1996. – 136 с.   

15. Давыдов B.B. Теория развивающего обучения [Текст] / В.В.Давыдов. – М.: 
ИНТОР, 1996. – 544 с.  

16. Журавський B.C., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи 
входження в Європейський простір вищої освіти [Текст] / В.С.Журавський, 
М.З.Згуровський. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2003. – 200 с.   

17. 3ливков В.Л. Самоідентифікація в педагогічній комунікації [Текст] / 
В.Л.Зливков. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. – 144 с.  
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18. Калошин В.Ф. Шлях   до   подолання   негативних   педагогічних стереотипів 
(переконань) [Текст] / В.Ф.Калошин // Практична психологія та соціальна ро-
бота. – 2005. – № 4. – С. 5-12. 

19. Кан-Калик В.А. Учителю   о   педагогическом   общении  [Текст] / В.А.Кан-
Калик. –  М.: Просвещение, 1987. – 190 с. 

20. Каменский Я.А. Избранные педагогические произведения [Текст] / 
Я.А.Каменский. – М.: Педагогика, 1982. – 610 с. 

21. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту [Текст]: навч. посіб. / 
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