
Практичні (контрольні) завдання  

з курсу «Педагогіка та основи педагогічної майстерності» 

(укладач О.С. Цокур) 

 

І. Завдання за темою «Закономірності і принципи навчання, їх 

характеристика»:  
Враховуючи визначення, що «Принципи навчання виконують регулятивну 

функцію. Загальнодидактичні принципи лежать в основі вивчення всіх дисциплін, 

а також мають регулювати організаційні основи навчального процесу. Принципи 

тісно пов’язані із закономірностями навчання й відображають дидактичні 

закони (А.І.Кузьмінський)» у поданій таблиці 1 уточніть сутність принципів 

навчання та наведіть правила їх практичної реалізації при викладанні іноземної 

мови. 

 
Принципи навчання Визначення Сутність Правила реалізації 

Принцип науковості    

Принцип 

систематичності й 

послідовності 

   

Принцип свідомості 

навчання 
   

Принцип активності й 

самостійності 
   

Принцип наочності    

Принцип доступності    

Принцип зв’язку 

навчання з реаліями 

життя 

   

Принцип врахування 

індивідуальних і вікових 

особливостей учнів 

   

Критерії оцінювання завдання (максимальна оцінка – 12 балів) 

Інноваційність підходу та аргументованість викладу: 
1–5 Зміст таблиці не повний, оскільки наявні не всі її необхідні 

компоненти по кожному принципу, 4-5 суджень не підкріплені 

логічними міркуваннями. 

6–9 Зміст таблиці не досить вичерпний, оскільки наявні не всі її 

необхідні компоненти по кожному принципу, 2-3 судження не 

підкріплені логічними міркуваннями. 

10–12 Зміст таблиці вичерпний, наявні усі її необхідні 

компоненти, змістові судження представлені в логічній послідовності, 

підкріплені логічними міркуваннями. 

 
ІІ. Завдання за темою «Види і форми організації навчання»: З наведених 

нижче груп методів навчання (див. таблицю 2), оберіть такі, які більшою мірою 

відповідають певному типу уроку з іноземної мови (див. підручник з іноземної 

мови для учнів 5-9 класів). Свої висновки відобразіть у 2-х планах-конспектах 



уроків різного типу (за власним бажанням). Проведіть самоаналіз плану-

конспекту за схемою: 

- Обрані методи навчання 

- Мета, завдання та функції застосованих методів навчання 

- Вимоги до змісту навчального матеріалу, певного етапу навчання 

- Відповідність певним закономірностям та принципам навчання 

- Потрібні можливості учнів 

- Необхідні психолого-педагогічні можливості вчителя 

- Вимоги до засобів навчання 

Таблиця 2 

Класифікація методів навчання (за Ю.К.Бабанським) 
Методи організації і 

здійснення навчально-

пізнавальної діяльності 

Методи стимулювання 

навчальної діяльності 

Методи контролю і 

самоконтролю у навчанні 

За джерелами передачі та 

сприйняття навчальної 

інформації 

Методи стимулювання 

інтересу до навчання 

Методи усного контролюю і 

самоконтролю 

Словесні методи:  

пояснення, розповідь, 

лекція, бесіда 

Наочні: ілюстрація, 

демонстрація метод 

безпосереднього 

спостереження 

Практичні методи: вправи, 

досліди, лабораторні 

роботи, практичні роботи, 

дослідні роботи 

Пізнавальні ігри, навчальні 

дискусії, диспути, аналіз 

проблемних ситуацій, 

створення емоційно-

моральних ситуацій, 

ситуації новизни, створення 

ситуацій успіху у навчанні 

Усне опитування, усний 

залік, усний іспит, методи 

усного самоконтролю 

За логікою передачі та 

сприйняття інформації 

Методи стимулювання 

обов’язку і відповідальності 

Методи письмового 

контролю і самоконтролю 

Індуктивні, дедуктивні, 

традуктивні 

Переконання в значущості 

навчання, висунення вимог, 

контроль за виконанням 

вимог, заохочення і 

покарання 

Самостійна робота, 

контрольні роботи, твори-

ессе, письмові заліки 

письмові іспити, тестовий 

контроль, методи 

письмового самоконтролю 

За ступенем самостійності 

мислення  

Репродуктивні: інструктаж,  

пояснення, практичне 

тренування 

Проблемно-пошукові: 

проблемний виклад, 

евристична бесіда 

За ступенем керівництва 

навчальною роботою учнів 

Методи лабораторно-

практичного контролю і 

самоконтролю 

Навчальна праця під 

керівництвом викладача, 

самостійна робота студента, 

робота з книгою, письмові 

роботи 

Контрольні лабораторні 

роботи, контрольні 

практичні роботи 

 
Критерії оцінювання завдання (максимальна оцінка – 12 балів) 



Інноваційність підходу та аргументованість викладу: 
1–5 Зміст плану-конспекту уроку не повний, його структура не 

досить струнка, застосовані методи навчання не завжди підкріплені 

логічними міркуваннями чи фактичним матеріалом. 

6–9 Зміст плану-конспекту уроку не досить повний, його 

структура в цілому струнка (за відсутності 1-2 компонентів), застосовані 

методи навчання здебільшого підкріплені логічними міркуваннями чи 

фактичним матеріалом. 

10–12 Зміст плану-конспекту уроку повний, його структура 

струнка, наявні усі її необхідні компоненти, змістові частини 

представлені в логічній послідовності, застосовані методи навчання 

підкріплені логічними міркуваннями чи фактичним матеріалом. 

 

ІІІ. Завдання з теми «Суть процесу виховання, його закономірності й 

принципи»:  

Підготуйте опорний конспект й відповідну мультимедійну презентацію з 

одного із провідних напрямів виховання учнів, дотримуючись логіки: сутність 

(концептуальні засади, принципи, настанови), мета і завдання (опора на державні 

документи і програми), зміст, форми, методи, засоби, прикінцеві результати (у 

вигляді певних компетенцій, соціально важливих якостей особистості), засоби їх 

діагностики (навести методики, тести, опитувальники, способи обробки 

результатів). 

 

Напрями виховання: 

Громадянське: виховувати школярів ї у дусі пізнання, збереження і розвитку 

національних традицій і плекати  інтелектуально розвинену, духовно і багату, цілісну 

особистість; формувати  в учнів незалежно від національності національну свідомість, 

історичну пам’ять, національний характер, світогляд, гуманістичні ідеї. 

Правове: прищеплювати учням повагу до прав і свобод людини і забезпечити знання та 

виконання законів України учнями. 

Фізичне: пропагувати здоровий спосіб життя; проводити оздоровчо-профспілкову 

роботу серед підлітків; формувати усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у 

гармонійному розвиткові особистості; виховувати потребу в регулярних заняттях спортом; 

дотримання режиму дня. 

Художньо-естетичне: розвивати художньо-естетичну освіченість та вихованість дітей; 

формувати естетичну культуру засобами народних традицій; сприяти забезпеченню української 

мови як державної в усіх напрямках роботи, розвивати уявлення про зовнішню та внутрішню 

красу людини. 

Трудове: виробляти свідоме ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства; 

виховувати здорову особистість, цивілізованого господаря. 



Екологічне: формувати екологічну культуру і усвідомлення себе частиною природи; 

виховувати почуття відповідальності за природу як національне багатство; залучення учнів до 

екологічної та природоохоронної діяльності. 

Родинно-сімейне: формувати культуру сучасної сім’ї та потребу допомагати батькам; 

розвивати інтерес до традицій родини; формувати моральні якості з позицій добра і 

справедливості. 

Духовно-моральне: прищеплювати і розвивати моральні почуття, міцні переконання, 

потребу поводитися відповідно до норм суспільства; виховувати патріотизм, колективізм, 

непримиримість до аморальних вчинків людей, до порушників норм і правил культурної 

поведінки. 

Превентивне: забезпечити теоретичну та практичну реалізацію заходів, спрямованих на 

попередження і подолання відхилень у поведінці школярів; запобігання розвитку різних форм 

асоціальної, аморальної поведінки, прищеплювати потребу поводити себе відповідно до 

моральних норм у суспільстві. 

Гендерне: прищеплювати учням повагу до прав і свобод людини, незалежно від 

біологічної статі, забезпечити знання та виконання законів України щодо забезпечення 

гендерної рівності, запобігання сексизму як дискримінації за ознакою статі. 

Полікультурне: прищеплювати і розвивати моральні почуття, міцні переконання, 

потребу поводитися відповідно до норм багатокультурного суспільства, поваги до етнічної 

ідентичності, визнання рівності етнічних культур. 

Мультикультурне: прищеплювати і розвивати моральні почуття, міцні переконання, 

потребу поводитися відповідно до норм мультикультурного суспільства, поваги до особистості, 

незалежно від раси, етносу, гендеру, фізичного стану, соціального статусу, віку, запобігання 

насильства йк дискримінації за означеними ознаками. 

Міжкультурне: сприяти позитивному сприйняттю іншого (зокрема мігрантів, біженців) 

як носія іноземної мови й культури, відповідних образів життя, шляхом формування 

міжкультурної толерантності й компетентності, набуття досвіду міжкультурної взаємодії і 

співпраці. 

Критерії оцінювання завдання (максимальна оцінка – 12 балів) 

Інноваційність підходу та аргументованість викладу: 
1–5 Зміст тексту з обраного напряму виховання є застарілим, викладено 

безсистемно і з відсутністю 3-4 компонентів, студент не обґрунтовує тези, які 

висловлює. 

6–9 Зміст тексту з обраного напряму виховання відповідає сучасності, його 

структура в цілому струнка (за відсутності 1-2 компонентів), студент робить спробу 

обґрунтувати свої тези, але подеколи припускається логічних чи фактологічних 

помилок. 

10–12 Зміст тексту з обраного напряму виховання запозичено з новітніх 

джерел, його структура струнка, наявні усі її необхідні компоненти, змістові частини 

представлені в логічній послідовності, тези студента підкріплені логічними 

міркуваннями чи фактичним матеріалом. 

 



Лекція «ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ,  

ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА» 

План 

1. Закономірності навчання  

2. Принципи навчання 

Література: 

1. Н. П. Волкова « Педагогіка», посібник, Київ, видавничий центр «Академія»2001. 

2. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних 

закладів освіти. - К.: Видавничий центр "Академія" 

3. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 3-тє, перероблене і доповнене / 

За аг. ред.. О.А. Дубасенюк.- Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 464 с. 

4. Харламов И.Ф. Педагогика.- М.,1999. – 193 с. 

Закономірності навчання 

   Закономірності навчання — стійкі педагогічні явища, які базуються на повторюваності 

фактів, навчальних дій і є теоретичною основою принципів навчання. 

   Дидактичні закономірності відображають стійку залежність між елементами навчання — 

діяльністю вчителя, діяльністю учнів та змістом навчання. 

   У сучасній педагогіці виділяють декілька закономірностей процесу навчання. 

   1. Обумовленість навчання суспільними потребами. Вона відображає стан розвитку держави, 

економіки та культури, матеріалізується у тій частині національного доходу, яку виділяє 

держава на розвиток освіти. Знання цієї закономірності допомагає усвідомити, що навчальний 

процес має бути спрямований на розвиток інтелекту особистості, її творчих здібностей, уміння 

жити і працювати в соціальному середовищі. Ця закономірність передбачає, що в незалежній 

Україні найкраще має жити високоосвічена, висококваліфікована, розумна людина. 

   2. Залежність навчання від умов, в яких воно відбувається. Виявом цієї закономірності є стан 

навчально-технічної бази, наявність у вчительському колективі спеціалістів, чия кваліфікація, 

талант відповідають найвищим стандартам і які визначають особливості навчального процесу в 

школі. 

   Відчутно впливають на це побутові умови життя вчителя, його фінансова забезпеченість, 

оснащення школи технічними засобами навчання. 

   3. Взаємозалежність процесів навчання, освіти, виховання, розвитку особистості. Вона 

матеріалізується через уміння організовувати навчальний процес на засадах гуманізму 

(доброти, людяності) з урахуванням свідомої дисципліни учня, формування позитивних його 

якостей словом і власним прикладом; індивідуальний підхід до кожного учня на основі його 

інтересів, зацікавленості щодо отримання знань, розвитку творчих здібностей. 

   4. Взаємозв'язок навчальних і реальних пізнавальних можливостей учня. В основі цієї 

закономірності той факт, що у центрі навчального процесу є учень, який володіє певними 

можливостями для вдосконалення своїх здібностей та здобуття знань. 

   5. Єдність процесів викладання і навчання. Свідчить про спільну діяльність вчителя та учня, 

за якої у процесі навчання розвивається не тільки учень, а й вдосконалює свої професійні 

навички вчитель. 

   6. Взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм навчання в навчальному процесі. 

Усвідомлення її зобов'язує вчителя до врахування у своїй роботі досягнень педагогічної науки. 

Відповідно методи і форми навчання повинні стимулювати розвиток логічного мислення, 

уміння школяра застосовувати теоретичні знання на практиці, виявляти власну ініціативу та 



нестандартність у прийнятті рішень. На це мають бути зорієнтовані шкільні підручники, 

посібники. На ефективність навчання впливають і такі системні чинники: цілеспрямованість 

взаємодії викладача й учня; залежність ефективності навчання від мотивації та активності дій 

учнів, єдності цілей учня і вчителя; залежність засвоєння знань від ефективності системно 

організованого повторення; використання попереднього досвіду учнів, усвідомленості учнями 

необхідності засвоєння матеріалу; послідовність розвитку навчальної роботи учня, згідно з 

якою складний спосіб діяльності може сформуватися тільки після засвоєння простих способів 

тощо. 

Принципи навчання 

   Принципи навчання (дидактичні принципи)  — певна система основних дидактичних вимог 

до навчання, дотримання яких забезпечує його ефективність. 

   Дидактичні принципи поширюються на вивчення всіх дисциплін, значною мірою визначають 

їх зміст, форми організації та методи навчання. 

   До головних принципів навчання належать: 

   Принцип науковості. Полягає в доборі матеріалу, який відповідав би структурі певної галузі 

знань і навчального предмета, специфіці його розділів і тем. Учителя він зобов'язує викладати 

предмет на підставі перевірених наукових даних, розкривати причинно-наслідкові зв'язки явищ, 

процесів, подій, новітні досягнення науки, зв'язок з іншими науками. 

   Принцип систематичності та послідовності. Певною мірою він є похідним від принципу 

науковості, оскільки кожна наука має свою систему і послідовність викладання в навчальному 

процесі. У школі систематичність досягається послідовним викладом навчального матеріалу, 

виділенням основного, логічним переходом від засвоєння попереднього до нового матеріалу. 

Внаслідок цього учні усвідомлюють структуру знань, з'ясовують логічні зв'язки між 

структурними частинами навчального предмета. Дотримання цього принципу забезпечує 

системність здобуття знань (відповідно і системність мислення) учнів. 

   Навчальний матеріал у більшості основних предметів (мова, математика, історія) вивчають 

двічі: у початковій школі (правила, оповідання), у середній — за системним принципом, 

завдяки чому досягається послідовність навчання: від простого — до складного. 

   З урахуванням вимог послідовності навчання складають навчальні програми, які 

передбачають розміщення матеріалу за принципом лінійності (вивчення нового матеріалу з 

повторенням попереднього) та концентричності (без повторення, на більш високому рівні 

мислення учнів з кожним наступним уроком). 

   Принцип доступності, дохідливості викладання. Виявляється в компенсуванні складнощів 

змісту навчального матеріалу майстерним його викладанням учителем або вдалою подачею 

автором підручника. Чим складнішим є матеріал, тим простіше, дохідливіше слід його 

подавати. Принцип доступності залежить і від дотримання правила послідовності: від простого 

— до складного. 

   Ґрунтується він на дидактичних положеннях Я.-А. Коменського: для того, щоб учні були 

зачаровані навчальним матеріалом, розуміли його, педагог має застосовувати точні мову, 

жести. 

   Принцип зв'язку навчання з життям. Полягає у використанні на уроках життєвого досвіду 

учнів, розкритті практичної значимості знань, застосуванні їх у практичній діяльності; в участі 

школярів у громадському житті. Відповідно до нього, наукові положення в навчально-

виховному процесі повинні підтверджуватися конкретною педагогічною практикою. 

   Принцип свідомості й активності учнів. Виник і розвивався як заперечення догматизму і 

пасивної ролі учнів у навчанні. Виходить з того, що позитивний результат будь-якої діяльності 

визначається активністю людини. Передбачає широке використання у навчанні проблемних 

методів, задіяння всіх психічних процесів, які сприяють активізації пізнання. 

   Активне й свідоме засвоєння знань, умінь і навичок неможливе без використання 



різноманітних розумових операцій (порівняння і зіставлення, аналізу і синтезу, індукції і 

дедукції, аналогії), без з'ясування взаємозв'язків і взаємообумовленості у вивченому матеріалі, 

правильного формулювання думки при усному мовленні. 

   Активізації пізнавальної діяльності учнів сприяють позитивне ставлення до навчання, інтерес 

до навчального матеріалу, позитивні емоційні переживання у навчальній діяльності. Вона 

залежить і від зв'язку навчання з життям, єдності між інтелектуальною і мовною діяльністю 

учнів, використання на практиці засвоєних знань, умінь і навичок. Позитивно впливають на неї 

систематичне повторення засвоєних знань, варіативність і диференціація вправ, роботи для 

засвоєння складного матеріалу доступними методами. Використанню знань при вирішенні 

конкретних завдань сприяють проблемне навчання, диференціація матеріалу відповідно до 

навчальних можливостей учнів, використання сучасних технічних засобів навчання, уміння 

вчителя враховувати психологічний стан учнів. 

   Принцип наочності. Передбачає навчання на основі живого сприймання конкретних 

предметів і явищ дійсності або їх зображень. Наочність буває: натуральна (рослини, тварини, 

гірські породи, зоряне небо, прилади, машини, явища природи), образна (картини, таблиці, 

моделі, муляжі, математичні фігури), символічна (географічні карти, графіки, діаграми, схеми, 

формули). 

   Вона сприяє розумовому розвитку учнів, допомагає виявити зв'язок між науковими знаннями 

і житейською практикою, полегшує процес засвоєння знань, стимулює інтерес до них (розвиває 

мотиваційну сферу учнів), допомагає сприймати об'єкт у розмаїтті його виявів і зв'язків. 

   Використання наочності потрібно підпорядковувати конкретній меті, розвитку самостійності 

й активності учнів з урахуванням їх вікових особливостей. Вона має бути змістовною, 

естетично оформленою, відповідати психологічним законам сприймання, не повинна містити 

нічого зайвого і не викликати додаткових асоціацій. Готуючи учнів до сприймання наочності, її 

не слід переоцінювати або недооцінювати у процесі навчання. 

   Принцип міцності знань, умінь і навичок. Передбачає тривале збереження в пам'яті 

набутих знань, умінь і навичок. Педагогічна теорія та практика виробили багато прийомів 

реалізації його в процесі повторення, закріплення і застосування знань, умінь і навичок: 

повторення навчального матеріалу за розділами і структурними смисловими частинами; 

запам'ятовування нового матеріалу в поєднанні з пройденим раніше; активізація пам'яті, 

мислення учнів під час повторення (запитання, порівняння, аналіз, синтез, класифікація, 

узагальнення); групування матеріалу з метою систематизації його; акцентування при 

повторенні на основних ідеях; використання різноманітних вправ і методик, форм і підходів, 

самостійної роботи як творчого застосування знань; постійне звернення до раніше засвоєних 

знань для нового їх трактування. 

   Принцип індивідуального підходу до учнів. Означає врахування рівня розумового розвитку, 

знань та умінь, працездатності, пізнавальної та практичної самостійності учнів, їх особливостей 

пізнавальних інтересів, вольового розвитку учнів, їх ставлення до навчання. 

   Принцип емоційності навчання. Реалізується через жвавий, образний виклад матеріалу, 

мову учителя, його ставлення до учнів, зовнішній вигляд, використання цікавих прикладів, 

застосування наочності і технічних засобів навчання, створення в учнів почуття виконаного 

обов'язку. 

   Останнім часом у педагогіці виокремлюють нетрадиційні принципи навчання: 

   Принцип демократизації. Означає організацію навчального процесу відповідно до умов 

розвитку суспільства і тенденцій розвитку цивілізації, врахування особливостей навчання 

залежно від розвитку дитини та використання ефективних форм впливу на неї. 

   Принцип виховання здорової дитини. Реалізується в процесі навчання через створення 

певної системи фізичного виховання (урок фізкультури кожного дня), поєднання фізичної 

культури з моральним, інтелектуальним та естетичним вихованням, створення матеріальної 

бази для зміцнення здоров'я школярів. 

   Принцип диференціації навчального процесу. Передбачає дозування навчального 

матеріалу для учнів з урахуванням їх загального розвитку, намаганням кожного школяра 



розвивати свої здібності на основі відповідних умов у школах-ліцеях, школах-гімназіях. 

   Принцип оптимізації навчально-виховного процесу. Базується на досягненні школярами 

високого рівня знань, умінь і навичок, розвитку їх психологічних, інтелектуальних функцій, 

вдосконаленні способів та шляхів навчально-пізнавальної діяльності з допомогою вчителів-

професіоналів, яких запрошують для викладання у школи на конкурсній основі за контрактом. 

   Принцип нетрадиційності системи навчання. Полягає у використанні в класно-урочній 

системі нових форм навчання, які сприяють засвоєнню учнями знань на основі колоквіумів, 

заліків, рефератів, наукових повідомлень, участі в олімпіадах, конкурсах тощо. Передбачає 

навчання різновікових груп учнів і базується на тому, що старші допомагатимуть засвоїти 

навчальний матеріал молодшим. 

   Дидактичні принципи взаємопов'язані, зумовлюють один одного. При організації навчального 

процесу вчитель повинен керуватися всіма принципами. У цьому йому допомагають правила 

навчання (окремі вимоги до викладання). 

   Вони розкривають і конкретизують різні аспекти принципів навчання. Формулюються в 

категоричній формі: “Не допускай нудьги на уроках!”, “Навчай так, щоб учні усвідомлювали 

необхідність знань для життя!”- “У процесі навчання став запитання так, щоб викликати 

активне мислення учнів!”, “Навчай енергійно!” та ін. 

 

Лекція «Види і форми організації навчання» 

План 

1.Характеристика сутності основних видів навчання. 

2.Поняття про форми організації навчальної діяльності. Класно-урочна система. 

3.Урок – основна форма організації навчальної діяльності. 

4.Основні етапи підготовки вчителя до уроку. 

5.Типи та структура уроків. 

6.Дидактичні вимоги сучасного уроку. 
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1.Характеристика сутності основних видів навчання. 

Догматичне навчання. 

Для догматичного навчання характерні такі особливості: викладач повідомляє студентам 

певну сукупність знань у готовому вигляді без пояснення; студенти засвоюють знання без 

усвідомлення й розуміння і майже дослівно відтворюють завчене; від студентів не вимагають 

застосування знань на практиці. Цей тип навчання сприяє певною мірою розвитку механічної 

пам'яті, але не створює умов для розвитку інтелектуального потенціалу особистості, не 

забезпечує підготовку людини до практичної діяльності на основі набутих знань. 

Пояснювально-ілюстративне навчання. 



Основна мета такого виду навчання - передавання-засвоєння знань і застосування їх 

на практиці. Іноді його називають пасивно-споглядальним. Педагог прагне викласти 

навчальний матеріал із застосуванням наочних та ілюстративних матеріалів, а також 

забезпечити його засвоєння на рівні відтворення й застосування для розв'язання практичних 

завдань. 

Пояснювально-ілюстративний вид навчання зумовлений вищим рівнем суспільно-

виробничих відносин, йому притаманні такі особливості: викладач повідомляє студентам 

певний обсяг знань, пояснює сутність явищ, процесів, законів, правил та ін. з використанням 

ілюстративного матеріалу; студенти мають свідомо засвоїти пропоновану частку знань і 

відтворити її на рівні глибокого розуміння, застосувати знання на практиці в різноманітних 

видах. 

Проблемне навчання. 

В основі проблемного навчання - ідея, відомого психолога С. Л. Рубінштейнапро 

спосіб розвитку свідомості людини через розв'язування пізнавальних проблем, що містять 

суперечності. Тому суть проблемного навчання - у постановці (педагогом) і розв'язанні 

(студентом) проблемного питання, завдання і ситуації. 

Для проблемного навчання характерно те, що знання й способи діяльності не подано 

готовими, не запропоновано правила чи інструкції, завдяки яким той, хто навчається, міг би 

гарантовано виконати завдання.  

Проблемне навчання найбільш адекватне соціально-педагогічним цілям і змісту 

сучасного наукового знання і закономірностям пізнавальної діяльності та розвитку тих, кого 

навчають. У ньому найпослідовніше реалізовано принцип проблемності, який припускає 

використання об'єктивної суперечливості досліджуваного, організацію на цій основі пошуку 

знань, застосування способів педагогічного керівництва, які дають змогу керувати 

інтелектуальною діяльністю й розвитком тих, кого навчають (розвитком потреб та інтересів, 

мислення й інших сфер особистості). 

Проблемними завданнями можуть бути запитання, навчальні задачі, практичні ситуації. 

Ту саму проблемну ситуацію можуть зумовити різні типи завдань.  

Програмоване навчання. 

В його основі - кібернетичний підхід, відповідно до якого навчання розглядають як 

складну динамічну систему. Керують цією системою за допомогою посилання команд від 

педагога (комп'ютера, інших технічних засобів і аудіо-, відеотехніки) до учня (студента) й 

одержання зворотного зв'язку, тобто інформації про перебіг навчання - від педагога (оцінка) і 

учня чи студента (самооцінка). 

Б. Скінер сформулював принципи програмованого навчання: 

 подавати інформацію невеликими дозами; 

 формулювати завдання для перевірки (для контролю й оцінки засвоєння 

кожної порції пропонованої інформації); 

 пред'являти відповіді для самоконтролю; 

 давати вказівки залежно від правильності відповіді. 



У програмованому навчанні немає проблем з відповідністю темпу навчання 

ідивідуальним можливостям учня , оскільки кожен учень працює в зручному для нього режимі. 

Інша перевага - економія часу викладача на процес передавання інформації, а також збільшення 

кількості часу на постійний контроль за процесом і результатом її засвоєння.  

2.Поняття про форми організації навчальної діяльності. Класно-урочна 

система. 

Ефективність засвоєння знань учнями залежить не лише від методів і прийомів навчання, 

а й від форм організації навчальної роботи.  

Форма організації навчання — зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та 

учнів, що здійснюється у встановленому порядку І в певному режимі.  

У сучасній вітчизняній школі використовують класно-урочну систему навчання. Суть її 

полягає в тому, що навчальна робота проводиться з групою учнів постійного складу, 

однакового віку й рівня підготовки у формі уроку.  

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» наповнюваність класів 

загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів. У селищних, 

сільських загальноосвітніх навчальних закладах кількість учнів у класах визначається 

демографічною ситуацією, але повинна становити не менше 5 осіб. За меншої кількості учнів у 

класі навчання здійснюють за індивідуальною формою.  

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у перших класах - 

35 хв., у других-четвертих класах - 40 хв., у п'ятих-дванадцятих класах - 45 хв. Зміна тривалості 

уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та органами 

державної санітарно-епідеміологічної служби.  

До організаційних форм навчання, що використовуються в середній школі будь-якого 

типу, належать: урок, екскурсія, семінар, факультатив, предметний гурток, консультація, 

домашня навчальна робота, практикум тощо.  

Оскільки класно-урочна форма базується на навчальній роботі з класом і за певним 

розкладом занять, виникає проблема комплектування класу і складання розкладу. Класи 

комплектують при вступі дітей до школи, склад учнів зберігається від першого до останнього 

року навчання в цій школі, що сприяє забезпеченню чіткої організації та успішного виховання 

учнівського колективу на основі навчальної діяльності учнів. При комплектуванні класів 

(перших, п'ятих, десятих), а також їх поповненні добирають учнів одного віку обох статей з 

таким розрахунком, щоб у кожному класі була приблизно однакова їх кількість, рівномірно 

розподілялися сильні й слабші учні, майбутні активісти та учні, які потребують посиленої уваги 

вчителя.  

Складаючи розклад уроків, враховують динаміку працездатності учнів упродовж дня і 

тижня, прагнуть зробити його стабільним, передбачають чергування гуманітарних і 

природничо-математичних предметів, можливості використання навчальних кабінетів, 

домагаються рівномірного навантаження учнів протягом тижня, зважають на інтереси вчителя.  

Класно-урочна система забезпечує керівну роль учителя, зміну видів занять, можливість 

застосування різних методів навчання, активізує роботу учнів, сприяє раціональному 

використанню часу, послідовному, систематичному вивченню матеріалу. Однак вона 

розрахована на середнього учня, ніхто з учнів не може «поспішати» відповідно до своїх 



можливостей. Ця система обмежує можливості індивідуального підходу до учнів, тому ті, хто 

не засвоїв певних предметів, змушені залишатися на повторний курс.  

3.Урок – основна форма організації навчання. 

Загальні вимоги до уроку такі:  

• проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень, передового педагогічного 

досвіду, закономірностей навчального процесу;  

• проведення уроку на основі методик гуманних дидактичних концепцій;  

• особистісна спрямованість, тобто забезпечення учням умов для самореалізації та 

ефективної навчально-пізнавальної діяльності з урахуванням їхніх інтересів, потреб, нахилів, 

здібностей та життєвих настанов;  

• оптимальне поєднання і системна реалізація на уроці дидактичних принципів;  

• встановлення міжпредметних зв'язків, які усвідомлюються учнями;  

• зв'язок із раніше засвоєними знаннями, навичками, уміннями, опора на досягнутий 

рівень розвитку учнів;  

• актуалізація, стимулювання й активізація розвитку всіх сфер особистості учня: 

мотиваційної, пізнавальної, емоційно-вольової, фізичної, моральної тощо;  

• логічність, вмотивованість і емоційність усіх етапів навчально-пізнавальної діяльності 

учнів;  

• ефективне застосування сучасних дидактичних засобів, особливо - комп'ютерних;  

• тісний зв'язок із життям, першою чергою - з особистим досвідом учня;  

• формування практично необхідних знань, навичок, умінь, ефективної методики 

навчально-пізнавальної діяльності;  

• формування мотивації навчально-пізнавальних дій, професійного становлення, потреби 

постійної самоосвіти;  

• діагностика, прогнозування, проектування і плануваня кожного уроку.  

Окрім цього, кожен урок має сприяти ефективній реалізації основних функцій 

дидактичного процесу - освітньої, розвиткової, виховної та самовдосконалення. В контексті 

сучасних концепцій навчання на перший план, замість освітньої, виходить виховна функція 

дидактичного процесу - формування всебічно та гармонійно розвинутої особистості. Це 

вимагає, безумовно, зміни парадигми уроку з метою формування духовного світу учня, 

допомоги в його самоактуалізації та самореалізації, визнання права бути суб'єктом навчального 

процесу і формування суб'єкт-суб'єктних взаємин на кожному уроці. Така парадигма має бути 

гуманною і особистісно спрямованою. Відповідно, грунтовно змінюється зміст цих функцій та 

вимоги до уроку.  

Виховні вимоги до уроку:  



— формування і розвиток в учнів національної свідомості, самосвідомості та 

ментальності, провідних рис громадянина своєї держави;  

— формування в учнів високої духовності, підвалину якої мають становити 

загальнолюдські, національні та проесійні цінності, широка моральна, правова, екологічна, 

політична, художньо-естетична й фізична культура;  

— формування і розвиток в учнів активної життєвої настанови, допомога в 

самоактуалізації та самореалізації у навчальному процесі та майбутній професійній діяльності;  

— вміле поєднання дидактичних, розвиткових і виховних завдань кожного уроку та їх 

творче спрямування на формування і розвиток всебічно і гармонійно розвиненої особистості;  

— формування і розвиток мотивації постійного самовдосконалення і змістовної 

професійної діяльності шляхом реалізації потенційних інтелектуальних, фізичних та інших 

можливостей;  

— підпорядкування виховної мети кожного уроку загальній меті виховання тощо.  

Розвиткові вимоги до уроку:  

— спрямованість кожного уроку на максимальний розвиток духовних, інтелектуальних, 

фізичних і творчих здібностей кожного учня, його провідних психічних рис;  

— направленість кожного уроку на «зону найближчого розвитку» учня та її творче 

проектування і реалізація;  

— проведення занять з урахуванням індивідуально-психічних особливостей кожного 

учня та активна допомога в його самовдосконаленні тощо.  

Крім зазначених, обов'язково слід мати на увазі й інші вимоги до уроку:  

— організаційні (чіткість, раціональне використання часу, обладнання, дисципліна 

тощо);  

— управлінські (цілеспрямованість, оперативність, конкретність, стиль управління 

тощо);  

— санітарно-гігієнічні (температура, освітленість, працездатність, перевтома тощо);  

— етичні (рішучість, вимогливість, принциповість, справедливість, тактовність тощо);  

— психологічні (врахування індивідуально-психічних особливостей учнів, психічного 

стану учнів і вчителя, настрою вчителя та ін.) тощо.  

4.Основні етапи підготовки вчителя до уроку. 

Успіх уроку значною мірою залежить від підготовки до нього вчителя. Така підготовка 

складається з двох етапів: попереднього і безпосереднього.  

Попередня підготовка до уроку  



Передбачає вивчення навчальної програми; її пояснювальної записки, змісту самої 

програми, усвідомлення мети і завдань навчальної дисципліни в цілому та мети і завдань, які 

вирішує кожна тема. Учитель знайомиться з підручником, навчальними посібниками, зі 

спеціальною, педагогічною і методичною літературою, з досвідом роботи інших учителів, 

аналізує власний досвід. Він має знати, що учні вивчали з цього предмета в попередніх класах і 

що вивчатимуть у наступних. Для здійснення міжпредметних зв'язків треба орієнтуватися в 

змісті суміжних навчальних дисциплін.  

До початку вивчення розділу або великої теми він планує систему уроків (тематичне 

планування), що забезпечує логіку вивчення змісту матеріалу, формування вмінь і навичок в 

учнів. Плануючи роботу з конкретної теми, вчитель визначає її місце в системі курсу.  

Водночас продумує, які нові ідеї, поняття, вміння, навички треба сформувати в учнів у 

процесі вивчення цієї теми; які знання із вивчених раніше розділів програми слід використати, 

щоб учні добре зрозуміли новий матеріал і включили його до системи своїх знань; до яких 

питань, що вивчалися раніше, варто повернутися, щоб за допомогою нового матеріалу краще 

з'ясувати їх; які практичні роботи учнів внести до плану і як пов'язати теорію з практикою, які 

передбачити екскурсії; як встановити зв'язки з іншими навчальними предметами; які нові 

знання має повідомити вчитель, а які учні засвоять самостійно; які тренувальні вправи і творчі 

роботи запропонувати учням; як контролювати роботу й організувати самоконтроль учнів; де, з 

якою метою і як застосовувати варіанти завдань; у яких частинах роботи з теми і якими 

засобами вплинути на емоційні переживання школярів; як завершити роботу з теми і домогтися, 

щоб усі учні повноцінно засвоїли передбачені програмою знання, а також набули відповідних 

умінь та навичок.  

Під час попередньої підготовки до уроку вчитель повинен ознайомитися не лише з 

підручниками і посібниками, а й переглянути навчальні діафільми та кінофільми, прослухати 

звукові посібники та ін. Значну увагу слід звернути на матеріальне забезпечення практичних і 

лабораторних занять. За відсутності необхідного обладнання його слід придбати або 

виготовити.  

Безпосередня підготовка до уроку  

Потребує глибокого продумування кожного його структурного елемента і може 

відбуватися в такій послідовності:  

Формулювання мети і завдань уроку. Мета уроку має бути: освітня — домогтися 

міцного засвоєння знань, формування практичних умінь і навичок з конкретного навчального 

матеріалу; розвиваюча - розвивати мовлення, пам'ять, увагу, уяву мислення, спостережливість, 

активність і самостійність учнів, прищепити їм способи пізнавальної діяльності та ін.; виховна 

— сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей 

особистості кожного школяра, вихованню колективу класу.  

Визначення обсягу і змісту навчального матеріалу. Опрацьовуючи програму, 

підручник і посібники, визначають провідні положення та ідеї і практичний матеріал для їх 

розкриття. Слід окреслити внутріпредметні та міжпредметні зв'язки, підібрати нові факти, 

приклади для наповнення теми новим змістом. Цей матеріал повинен мати належний виховний 

потенціал, сприяти формуванню навичок практичної роботи, розвивати інтереси і здібності 

учнів.  



Вибір форм організації навчання. Підібравши тип уроку, слід попрацювати над 

раціональною його структурою, визначити тривалість кожного її елемента. Важливо продумати 

можливість поєднання на уроці фронтальної, групової, парної та індивідуальної роботи.  

Вибір методів і прийомів навчання. Потрібно намітити, які методи 

використовуватимуться на кожному етапі уроку, їх поєднання, взаємодоповнення, виходячи з 

потреб максимальної пізнавальної діяльності учнів.  

Наочно-технічне оснащення уроку. Вчитель визначає, яку наочність або технічні 

засоби навчання і як буде використано на уроці.  

Визначення змісту й методики виконання домашнього завдання. Обсяг домашнього 

завдання має бути таким, щоб не перевантажувати учнів. Учитель повинен продумати зміст 

інструктажу щодо його виконання.  

Складання плану-конспекту уроку. Кінцевий результат підготовки вчителя до уроку 

на основі тематичного плану (з урахуванням його реальності під час вивчення теми). У ньому 

зазначають тему, мету й завдання уроку, його тип і структуру — послідовність навчальних 

ситуацій під час викладання навчального матеріалу та самостійної роботи учнів, перелік і місце 

навчальних демонстрацій, час на кожен етап уроку, необхідне для проведення уроку обладнан-

ня та навчальні посібники. Учителі математики, фізики, хімії записують до плану розв'язки 

задач, які будуть запропоновані на уроці.  

Перевірка готовності вчителя до уроку. Визначення подумки міри володіння змістом 

навчального матеріалу, методами і прийомами його розкриття. Слід обов'язково передбачити 

труднощі, що можуть виникнути під час уроку, і способи їх подолання.  

Перевірка готовності учнів до уроку. Здійснюється на організаційному його етапі й під 

час перевірки виконання учнями домашнього завдання.  

5.Типи та структура уроків. 

Основні типи уроків у сучасній вітчизняній школі:  

· комбіновані (змішані) уроки;  

· уроки засвоєння нових знань;  

· уроки формування навичок і вмінь;  

· уроки узагальнення і систематизації знань;  

· уроки практичного застосування знань, навичок і умінь;  

· уроки контролю і корекції знань, навичок і вмінь.  

Така класифікація є найзручнішою для планування, прогнозування діяльності вчителя, 

обгрунтування методики кожного уроку.  

Кожен тип уроку має свою структуру, тобто етапи побудови уроку, їх послідовність, 

взаємозв'язки між ними.  

• Комбінований урок: перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного 

характеру; перевірка, оцінка і корекція раніше засвоєних знань, навичок і вмінь; відтворення і 

корекція опорних знань учнів; повідомлення теми, мети і завдань уроку та формування 

мотивації учіння; сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу; осмислення, 

узагальнення і систематизація нових знань; підсумки уроку і повідомлення домашнього 

завдання. З усіх зазначених типів комбінований урок найпоширеніший у сучасній 



загальноосвітній школі. Йому належить 75—80 відсотків загальної кількості уроків, що 

проводяться. Цей тип уроку здебільшого використовується в початкових і середніх класах.  

Сприймання, осмислення і засвоєння нового матеріалу. Сприймання є першим 

етапом процесу засвоєння учнями нового матеріалу. Воно найбільш успішне, коли правильно 

поєднано виклад матеріалу, наочні посібники та самостійну роботу учнів. Осмислення знань — 

це заглиблення в суть явищ, процесів, які вивчаються. Воно передбачає насамперед розкриття 

внутрішніх закономірностей цих явиш. Основними прийомами такої роботи є аналіз і синтез, 

абстрагування і конкретизація, порівняння й узагальнення, моделювання, класифікація тощо.  

Формування навичок і вмінь. Разом із засвоєнням навчального матеріалу учні 

засвоюють різноманітні навички та вміння, що формуються на основі знань. Основні компо-

ненти формування навичок і вмінь: розбір і засвоєння правила, яке лежить в основі навички; 

подолання труднощів під час набуття навички; вдосконалення й автоматизація навички; 

закріплення досягнутого рівня навички та використання її на практиці. Основним методом 

формування навичок є вправи.  

• Урок засвоєння нових знань: перевірка домашнього завдання, актуалізація і корекція 

опорних знань; повідомлення теми, цілей і завдань уроку; мотивування учіння; сприймання й 

усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв'язків і залежностей між елементами 

вивченого матеріалу; узагальнення і систематизація знань; підсумки уроку; повідомлення 

домашнього завдання.  

• Урок формування навичок і вмінь: перевірка домашнього завдання, актуалізація і 

корекція опорних знань, навичок і вмінь; повідомлення теми, цілей і завдань уроку; актуалізація 

мотивації учіння учнів; вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи); 

первинне застосування нових знань (пробні вправи); самостійне застосування учнями знань у 

стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням); творче 

перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи); підсумки уроку і повідомлення 

домашнього завдання.  

• Урок узагальнення і систематизації знань: повідомлення теми, цілей та завдань 

уроку; актуалізація мотивації учіння учнів; відтворення й узагальнення понять і засвоєння 

відповідної їм системи знань; узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і 

відповіднихнаукових ідей; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.  

• Урок практичного застосування знань, навичок і вмінь: перевірка домашнього 

завдання, актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь; повідомлення теми, цілей і 

завдань уроку; актуалізація мотивації учіння учнів; осмислення змісту й послідовності 

застосування способів виконання дій; самостійне виконання учнями завдань під контролем і за 

допомогою вчителя; звіт учнів про роботу і теоретичне обгрунтування отриманих результатів; 

підсумки уроку й повідомлення домашнього завдання.  

• Урок контролю і корекції знань, навичок і вмінь: повідомлення теми, цілей та 

завдань уроку; актуалізація мотивації учіння учнів; перевірка знання учнями фактичного ма-

теріалу й основних понять; перевірка глибини осмислення учнями знань і ступеня їх 

узагальнення; застосування учнями знань у стандартних і змінних умовах; перевірка, аналіз і 

оцінка виконаних під час уроку робіт; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання.  

6.Дидактичні вимоги сучасного уроку. 



Від якості уроку залежить ефективність функціонування всієї школи. Тому багато 

теоретиків і практиків працюють над його вдосконаленням.  

Дидактичні вимоги до уроку:  

— чітке визначення освітніх завдань кожного уроку та їх творче поєднання із загальною 

метою вивчення конкретного предмета й формування особистості учня в навчально-виховному 

процесі;  

— оптимальне визначення змістового компонента кожного уроку з урахуванням 

особистісної спрямованості навчально-виховного процесу;  

— широке використання методів, прийомів і способів активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів та їхнього творчого розвитку;  

— творчий підхід до обгрунтування методики проведення кожного уроку;  

— опора на загальнолюдські цінності в застосуванні принципів навчання;  

— забезпечення активного зворотного зв'язку, дієвого контролю і управління тощо.  

7.Організація домашньої роботи учнів. 

   Домашня робота — самостійне виконання учнями навчальних завдань після уроків. 

   Їх виконують не тільки вдома, а й у школі, зокрема, в групах подовженого дня. Тому її 

ще називають самопідготовкою. Необхідність домашніх завдань зумовлена тим, що знання, 

навички й уміння засвоюються не відразу, а через періодичне повторення. Крім того, лише в 

домашній роботі учень може якнайкраще виявити, випробувати свої можливості, набути уміння 

самостійно вчитися, переборювати труднощі. 

   Домашні завдання — це не лише виучування поясненого на уроці, виконання вправ, 

розв'язання задач тощо. Вони передбачають і самостійне вивчення нового матеріалу, особливо в 

середніх і старших класах. Для того, щоб домашня навчальна робота була ефективною, учні 

повинні бути уважними і спостережливими, вміти запам'ятовувати, користуватися 

мисленнєвими операціями, цінувати і розподіляти час, фіксувати прочитане, побачене, почуте 

(тези, конспект, реферат, анотацію, рецензію та ін.), писати твори, виготовляти наочні 

посібники та ін. 

 Домашня навчальна робота учнів вимагає передусім чіткого і правильного нормування. 

Перевантаження шкодить фізичному і розумовому розвитку школярів, негативно впливає на їх 

навчання і виховання. Визначаючи обсяг домашньої роботи, виходять із загальних положень 

щодо терміну її виконання: 1 клас — до 1 год.; 2—3 класи — до 1,5 год.; 4—5 класи — до 2 

год.; 6—7 класи —до 2,5 год.; 8 клас — до 3 год.; 9—12 класи — до 4 год. Цей обсяг не повинен 

перевищувати третини від того, що зроблено на уроці у 1—7 класах і половини — у 8—12 

класах. Напередодні вихідних і святкових днів домашніх завдань учням не задають.  

   На практиці використовують різні види домашньої навчальної роботи: робота з 

текстом підручника (читання, відтворення матеріалу, ознайомлення з новим текстом, 

виписування незрозумілих виразів, зворотів); виконання письмових і графічних робіт 

(написання переказів, творів, виготовлення креслення, малюнків, заповнення контурних карт та 

ін.); виконання усних вправ (підбір прикладів на правила, вивчення хронологічних таблиць та 



ін.); самостійна практична робота, яка вимагає певних спостережень (за рослинами, тваринами, 

вивчення рельєфу місцевості, явищ природи, творів мистецтва); виконання різноманітних вправ 

і розв'язання задач; читання статей, науково-популярних журналів; проведення дослідів; 

заучування напам'ять правил, цитат, віршів. 

   Домашні завдання мають бути чітко сплановані, своєчасно повідомлені на уроці 

(завдання дається при зосередженні уваги всіх учнів). Вчитель повинен визначити зміст 

домашнього завдання (воно має бути зрозумілим усім учням), провести інструктаж щодо його 

виконання (що і як робити вдома), систематично перевіряти, оцінювати їх виконання. Він має 

забезпечувати диференційований підхід до визначення змісту й обсягу домашніх завдань з 

урахуванням індивідуальних особливостей учнів, їх запитів та інтересів; використовувати 

творчі завдання, які приваблювали б учнів новизною і цікавістю, стимулювали до пошукової 

діяльності. 

   Обов'язок учителів і батьків - створити дитині належні умови для виконання домашніх 

завдань. Вона повинна мати вдома своє робоче місце, необхідні посібники, старатися 

виконувати завдання в день, коли отримала. 

 

Лекція «Суть процесу виховання, його закономірності й принципи»  

План 

1. Процес виховання, його специфіка. 

2. Рушійні сили процесу виховання. 

3. Закономірності і принципи виховного процесу. 

1. Процес виховання, його структура і рушійні сили 

Природа не творить людини як цілісної особистості, вона лише закладає основи і 

створює передумови для її формування. Вступаючи в життя через соціальну і трудову 

діяльність, вона вливається у світ соціального досвіду, який є багатовіковим надбанням 

людства і стає основною школою становлення її як особистості.  

Виховання — соціально і педагогічно організований процес формування людини як 

особистості. 

Процес виховання – це система виховних заходів, спрямованих на формування 

всебічно розвиненої особистості 
Суспільство як соціальне об'єднання людей може функціонувати і розвиватися лише за 

цілеспрямованої, систематичної та організованої роботи з виховання кожної особистості. 

Зупинення цього процесу — катастрофа для суспільства, внаслідок якої людина не змогла б 

піднятися до рівня особистості. Ще Я.-А. Коменський зауважував, що зневага до виховання 

є кроком до загибелі людей, сімей, держав і всього світу. Тому виховання з погляду 

суспільного розвитку с провідною сферою діяльності як окремої людини, так і людської 

спільноти. Завдяки йому людство забезпечує свою безсмертність у соціальному розвитку. 

Виховання дітей шкільного віку здійснюють у процесі навчання і виховної роботи у 

школі та за її межами. Воно є цілісним процесом, у якому органічно поєднані змістова 

(сукупність виховних цілей) і процесуальна (самокерова-ний процес педагогічної взаємодії 

вчителя й учня, що передбачає організацію і функціонування системи виховної діяльності та 

самовиховання учнів) сторони. 

Ріднить навчання і виховання спільність багатьох методів, за допомогою яких вони 

здійснюються. Як у системі навчальної, так і виховної роботи широко використовуються 

методи пояснення, роз’яснення, переконання, вправ (привчання), контролю і т. ін. 



Проте, єдність двох процесів – навчання і виховання не означає тотожності. Кожен із цих 

процесів специфічний, має свої особливості. 

У чому ж полягає специфіка виховання, які ж його основні характеристики? 
а) Процес виховання є процесом багатофакторним: на нього впливає сім’я, окремі 

вихователі, вся школа, все суспільство з його виховними інститутами. Проте, при всьому цьому 

повинна здійснюватись єдина лінія виховних впливів, які йдуть від суспільства, школи і сім’ї. 

б) Процес виховання є довготривалим і, по суті неперервним процесом. Він починається 

ще до приходу дитини в школу, продовжується і після закінчення школи або інших навчальних 

закладів. При цьому змінюється тільки роль і співвідношення різних виховних факторів. До 

школи провідну роль відіграє сім’я, в роки навчання – школа, училище, вуз. А після початку 

трудової діяльності величезне виховне значення в житті людини починає набувати трудовий 

колектив. 

в) Процес виховання є комплексним тому, що особистість людини формується в цілому, 

і розвиток у неї певних рис і якостей йде не почергово, а відразу, в комплексі, хоч це не 

виключає, що на будь-якому етапі може бути посилено увагу до вирішення тих або інших 

особистісних виховних завдань. Комплексне виховання інтегрує не тільки зміст виховного 

процесу, але передбачає необхідність використання всіх форм і методів виховання. 

г) Для процесу виховання характерна віддаленість результатів від моменту надання 

безпосереднього виховного впливу. Може бути і неоднаковість результатів виховання, що 

пов’язано з різним досвідом їх соціального формування. 

д) Важливою стороною процесу виховання є його двосторонність тобто, обов’язкова 

участь у ньому і взаємодія двох сторін – учителя-вихователя і школяра-вихованця. У процесі 

виховання учень завжди виступає і як об’єкт виховання, яким керують педагоги, і як суб’єкт 

виховання, який сам засвоює норми поведінки, сам визначає свої відносини з товаришами. 

Процес виховання розглядається як процес активної взаємодії вихователів і вихованців 

при керівній і спрямовуючій ролі вихователя. 

У процесі ж навчання цілеспрямованість дій вихователя більш детермінована, 

конкретизована цілями і завданнями уроку, вплив учителя на учнів, в основному, обмежений 

програмним матеріалом і рамками уроку. 

е) Складність виховного процесу полягає в переплетенні більшості впливів, які 

відображаються на особистості: вплив широкого соціального середовища, в якому живе дитина, 

масових засобів комунікацій; вплив мікро середовища і особливо сім’ї з її укладом, вплив 

товаришів, що утворюють найближче оточення дитини; зовнішні навмисні, спеціальні впливи 

виховної системи; внутрішні фактори особистості (емоційно-вольова сфера, пізнавальний 

потенціал, мотиви, що спонукають до вчинків, потреби і т. ін. – всі ці стихійні і навмисні); 

внутрішні і зовнішні фактори в певних умовах можуть впливати на особистість і дуже сильно, і 

вкрай слабо. 

ж) Нарешті, виховний вплив може починатися і проходити по-різному: в одних 

випадках – починається із дії на свідомість, потім до спонукання почуттів і від них до набуття 

навиків поведінки (с-п-п-); в інших, з вироблення навичок поведінки, впливу на відповідні 

почуття і до свідомості (п-п-с); у третіх від спонукання почуттів до свідомості, а потім 

формуванню навичок поведінки (п-с-п). Тобто ці три основних шляхи педагогічно 

цілеспрямованих впливів у процесі виховання знаходяться в постійному непреривному зв’язку, 

переплітаються в різних комбінаціях. Кожен раз практична потреба підказує в якому напрямку 

в більшій мірі повинен бути направлений наш вплив (переконань, почуттів або звичок). 

Цей процес:  

 двосторонній (взаємодія вихователя і вихованця); 

 цілеспрямований (наявність конкретної мети); 

 багатогранний за завданням і змістом; 

 складним щодо формування і розкриття внутрішнього світу дитини; 

 різноманітний за формами, методами і прийомами; 

 неперервний (у вихованні канікул бути не може); 



 тривалим у часі (людина виховується усе життя); 

 ефективність залежить від рівня сформованості мотиваційної бази. 

Таким чином, специфіка виховної роботи яка, з однієї сторони, включає в себе 

навчання, а з іншої сторони вимагає охопити педагогічним впливом все життя школяра, 

всю його діяльність, весь його час – привела до розмежування в педагогіці понять: 

навчально-виховний процес на уроках, у навчальний час і позаурочна виховна робота. 

2. Рушійні сили процесу виховання 

Процес виховання (ПВ) - динамічний, неперервний. Його рушійними силами є 

сукупність суперечностей, вирішення яких сприяє просуванню до нових цілей. 

Внутрішні суперечності процесу виховання: 
 між необмеженими можливостями розвитку людини й обмежуючими 

умовами соціального життя. Передбачає створення оптимальних умов (побутових, 

психологічних, організацію навчально-виховного процесу) для розвитку, 

життєдіяльності дитини; 

 між зростаючими соціально значущими завданнями, які потрібно 

вирішувати вихованцю, і можливостями, що обмежують його дії, спрямовані на їх 

вирішення. Це означає, що розвиток особистості може призупинитися, якщо не ставити 

перед вихованцем нових, ускладнених, завдань; 

 між зовнішніми впливами і завданнями виховання. Виховний процес 

потрібно будувати так, щоб його зміст і форми реалізації не викликали спротиву у 

вихованця. 

Зовнішні суперечності: 
 невідповідність між виховними впливами школи і сім'ї. Інколи батьки не 

дотримуються вимог, які висуває до їхніх дітей школа, внаслідок чого порушується 

єдність вимог, що негативно позначається на вихованні учнів; 

 зіткнення організованого виховного впливу школи зі стихійним впливом на 

дітей оточення. Негативні чинники: вуличні підліткові групи, теле-, відеопродукція та 

ін. Усунути цю суперечність можна, формуючи в учнів внутрішню стійкість й уміння 

протистояти негативним впливам; 

 між окремими впливами вчителів, які працюють в одному й тому ж класі. 

Вони не завжди дотримуються принципу єдності вимог, внаслідок чого в учнів 

формується ситуативна поведінка, пристосовництво, безпринципність; 

 між набутим негативним досвідом поведінки і новими умовами життя 

та діяльності. Передбачає існування сформованого стереотипу негативної поведінки, 

який характеризується наявністю стабільних негативних взаємозв'язків. На їх подолання 

спрямована виховна робота. 

Зовнішні суперечності є тимчасовими, але вони можуть знижувати ефективність 

виховного процесу. Тому вчителі повинні зосередити увагу на їх виявленні, усуненні, 

профілактиці. 

На процес виховання впливають (безпосередньо або опосередковано) об'єктивні 

(особливості суспільного устрою, політичного режиму, соціально-економічного розвитку, 

національна самобутність, природне середовище) та суб'єктивні (соціально-педагогічна 

діяльність сім'ї, громадських організацій, навчально-виховних закладів, засобів масової 

інформації, закладів культури і мистецтва) чинники. 

Структурними елементами процесу виховання є мета, завдання, закономірності, 

принципи, методи, засоби, результати виховання та їх коригування. 

Структура процесу виховання: 



- свідомість (функція головного мозку, що полягає у відображенні об’єктивних 

властивостей предметів, явищ, процесів, дій і попередньому осмисленні наслідків дій);  

- емоції; 

- навички; 

- звички. 

3. Закономірності і принципи виховання. 

Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі зв'язки у 

вихованні, реалізація яких сприяє ефективному розвитку особистості. 
У процесі виховання особливо важливими є такі закономірності: 

1. Органічний зв'язок виховання із суспільними потребами та умовами виховання. 

Розвиток суспільства зумовлює зміни, диктує нові потреби і в його виховній системі. 

Наприклад, у зв'язку з розбудовою незалежної Української держави виникла потреба 

формування в підростаючого покоління української національної свідомості, любові до свого 

народу, його традицій, історії, культури. 

2. Взаємодія у виховному процесі всієї сукупності різноманітних чинників. 
Виховує все: люди, речі, явища. Серед виховних чинників найвагомішим є людський 

(роль батьків, педагогів). 

3. Опора у виховному процесі на позитивні якості дитини, стимуляцію 

активності особистості, позитивні емоції від досягнутих успіхів. 

4. Результати виховання залежать від виховного впливу на внутрішній 

світ дитини, її духовну, емоційну сфери. Виховний процес має постійно 

трансформувати зовнішні виховні впливи у внутрішні, духовні процеси особистості (її 

мотиви, установки, орієнтації, ставлення). 

5. Визначальними у вихованні є діяльність і спілкування. Діяльність - 

головний фактор єдності свідомості й поведінки, коли учень зайнятий певним видом 

діяльності (навчальною, трудовою, ігровою, спортивною та ін.), що забезпечує всебічний 

розвиток особистості. 

У вихованні закономірності виявляються в усьому різноманітті взаємозв'язків і 

взаємоперетворень. їх необхідно враховувати під час створення будь-якої виховної ситуації. 

Принципи виховання 

Принципи виховання — керівні положення, які відображають загальні 

закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту, організації і методів 

виховного впливу. 
Вони є узагальненою системою вимог, які охоплюють усі аспекти виховного процесу, 

відображають результати виховної роботи. 

Процес виховання ґрунтується на принципах: 

1. Цілеспрямованість виховання. Початком будь-якої діяльності, зокрема 

виховної, є визначення мети. Педагог відповідно до мети своєї діяльності повинен 

спрямовувати всю виховну роботу. Маючи мету, він вчасно зможе побачити недоліки у 

вихованні, скоригувати виховний процес. 

1. Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю 

учнів. Педагогічне керівництво зумовлене недостатнім життєвим досвідом молодої 

людини, а виховання творчої особистості можливе лише за умови поєднання зусиль 

вчителя з самостійністю, творчістю, ініціативою і самодіяльністю учнів. 

Різноманітна діяльність учнів - основа виховання. Діяльність - трудова, пізнавальна, 

художньо-творча - розвиває соціальну активність, ініціативу. Стимулюючи розвиток 

самостійних починань учнів, вчитель дбає, щоб у їх поведінці органічно поєднувались слово і 

діло, відповідальність за результати справи. Цього можна досягти за безпосередньої участі 



учнівських колективів у плануванні справ, усвідомлення їх необхідності і значення, залучення 

їх до організації справ, оцінювання їх результатів. 

3. Повага до особистості дитини, поєднана з розум- ною вимогливістю до неї. Повага 

до людини передбачає гуманне ставлення до неї. Вона є стрижнем взаємин між учителем і 

учнями. 

Вимоги вчителя (колективу педагогів) стають особливо ефективними тоді, коли вони 

спираються на здорову громадську думку учнівського колективу і підтримуються нею. За таких 

умов громадська думка стає одним із засобів подолання негативних рис окремих учнів (проявів 

індивідуалізму, егоїзму, інших відхилень від норм і правил співжиття). 

4. Опора на позитивне в людині. Виховання передбачає опору вихователя на хороше в 

людині, його довіру до здорових намірів і прагнень учнів. 

Зосередження тільки на негативних рисах характеру і поведінки учнів деформує 

виховний процес, заважає формуванню позитивних рис особистості. Не можна лише дорікати 

учневі за недоліки, бачити в ньому тільки негативне. Це може створювати в нього однобоке 

уявлення про себе, про свої людські якості, взагалі про свою гідність. 

Принцип опори на позитивне в людині ставить серйозні вимоги до організації 

життєдіяльності учнів, потребує створення здорових стосунків між учителями та учнями, 

продуманого змісту навчально-виховних занять, їх форм і методів. 

5. Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Одне із 

завдань педагога — бачити неповторність, творчу індивідуальність кожної дитини, 

виявляти, розкривати, плекати у неї неповторний індивідуальний талант. Тому кожен 

педагог, вихователь повинен знати і враховувати індивідуальні особливості дітей, їх 

фізичний розвиток, темперамент, риси характеру, волю, мислення, пам'ять, почуття, 

здібності, інтереси, щоб, спираючись на позитивне, усувати негативне в їх діяльності та 

поведінці. 

6. Систематичність і послідовність виховання. Ефективність виховного 

процесу залежить від послідовності, безперервності педагогічних впливів на учнів. 

Йдеться про систему педагогічних впливів, яка забезпечує формування в кожного учня 

світогляду, переконань, ідеалів, інтересів, морально-вольових рис, навичок і звичок 

правильно орієнтованої поведінки, цілісної особистості. 

Рівень розвитку суспільно значимих якостей в учнів молодшого, середнього і старшого 

віку різний. Саме тому важлива послідовність, узгодженість, систематичність, планомірність 

педагогічних впливів, підпорядкованих меті, принципам, завданням, змістові, формам і 

методам виховної діяльності загалом. У вихованні треба спиратися на набутий учнями 

життєвий досвід, закріплювати його в уміннях, навичках і звичках правильної поведінки. 

7. Єдність педагогічних вимог школи, сім'ї та громадськості. За результати виховання 

підростаючого покоління відповідає не тільки школа, а все суспільство. Дитина виховується не 

тільки в сім'ї та школі. На неї впливає багато інших чинників, у тому числі й недостатньо 

контрольованих. Оскільки «усім складним світом навколишньої дійсності дитина входить у 

численні стосунки, кожен з яких неминуче розвивається, переплітається з іншими стосунками, 

ускладнюється фізичним і моральним зростанням самої дитини»1, виникають не тільки істотні 

виховні резерви, а й певні труднощі. Розумні, стійкі та єдині вимоги до дітей з боку різних 

соціальних інститутів посилюють педагогічний вплив на них, підвищують ефек- тивність 

виховного процесу. 

8. Єдність свідомості й поведінки. Поведінка людини — це її свідомість у дії. Як 

суспільний продукт, свідомість формується в процесі суспільної практики. 

Особливе значення єдності свідомості й поведінки як принципу виховання полягає в 

тому, щоб світогляд набув для кожного учня суб'єктивного смислу, став переконанням, 

поєднанням зі знаннями і практичними діями. Виховання єдності свідомості й поведінки — 

складний і суперечливий процес. Він не є автономним, відірваним від обставин життя, 

зовнішніх впливів, серед яких можуть бути й негативні. 



Між усвідомленням того, як треба діяти, і звичною поведінкою існує певна суперечність, 

нейтралізувати яку можна з допомогою звичок і традицій поведінки. 

9. Народність. Передбачає єдність загальнолюдського і національного. Національна 

спрямованість виховання передбачає вивчення рідної мови, формування національної 

свідомості, любові до рідної землі і свого народу, прищеплення шанобливого ставлення до 

культури, спадщини, традицій і звичаїв усіх народів, які населяють Україну. 

10. Природовідповідність. Враховує багатогранну і цілісну природу дитини: 

анатомо-фізіологічні, психологічні, вікові, генетичні, національні, регіональні 

особливості. Нехтування або лише часткове врахування природи дитини не дає змоги 

ефективно використати виховні можливості, натомість породжує нерозвиненість 

задатків, нахилів, талантів учнів, невикористання засобів пізнання, загальмованість 

психічних процесів тощо. «Природа хоче, - писав французький філософ-просвітитель 

Жан-Жак Руссо (1712—1778), - щоб діти були дітьми, перш ніж бути дорослими. Якщо 

ми намагаємося порушити цей порядок, та виростимо скороспілі плоди, які не матимуть 

ні зрілості, ні смаку і не забаряться зіпсуватись: у нас вийдуть юні лікарі і старі діти»1. 

11. Культуровідповідність. Передбачає органічний зв'язок із культурним 

надбанням всього людства, історією свого народу, його мовою, культурними 

традиціями, народним мистецтвом. Забезпечує розуміння духовної єдності та 

спадкоємності поколінь. 

12. Гуманізація. Означає створення умов для формування кращих якостей і здібностей 

дитини, джерел її життєвих сил. Виховання як основна складова у навчально-виховному 

процесі передбачає гуманізацію взаємин між вихователями та вихованцями, повагу до 

особистості, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довіру до неї. Сприяє вихованню гуманної 

особистості - щирої, людяної, доброзичливої, милосердної. 

13. Демократизація. Мислиться як усунення авторитарного стилю виховання, 

сприйняття особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання його права на 

свободу, на розвиток здібностей і реалізацію індивідуальності. Забезпечує 

співробітництво вихователів і вихованців, врахування думки колективу й кожної 

особистості. 

14. Етнізація. Передбачає наповнення виховання національним змістом, 

спрямованим на формування самосвідомості громадянина. Створення можливості всім 

дітям навчатися у рідній школі, виховувати національну свідомість та гідність, відчуття 

етнічної причетності до свого народу. Відтворення в дітях менталітету свого народу, 

збереження специфічних особливостей нації, виховання дітей як типових носіїв 

національної культури, продовжувачів справи попередніх поколінь. 

Будучи органічно пов'язаними між собою, принципи виховання охоплюють усі аспекти 

цього процесу і спрямовують його на формування людини як цілісної особистості. Реалізація 

принципів виховання дає позитивні результати лише тоді, коли їх застосовують у гармонії 

взаємодії між собою. 

 


