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ВСТУП 

 

Дисципліна «Методика загальної освіти» належить до циклу дисциплін вільного 

вибору студента зі спеціальності 014 «Середня освіта» (кваліфікації «Магістр освіти 

(Музичне мистецтво); вчитель музичного мистецтва») для освітньо-професійної 

програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. Дисципліна викладається у ІІ семестрі в обсязі 3 кредитів за Європейською 

кредитно-трансферною системою ECTS для магістрантів першого року заочної форми 

навчання. Дисципліна призначена для розвитку і формування у магістрантів знань та 

вмінь, необхідних для педагогічної діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, основи науково-педагогічних досліджень, 

Проблеми сучасної музичної педагогіки. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Особливості організації процесу навчання. 

2. Спілкування як умова ефективного впливу на розвиток особистості. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика загальної освіти» є 

забезпечення підготовки фахівця до педагогічної діяльності у закладах освіти,.    

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика загальної освіти» є 

ознайомлення з основними положеннями педагогіки та дидактики, формуванні 

розуміння сутності принципів, методів, форм організації навчання, набуття навичок 

організації ефективного спілкування та розв’язання конфліктів, вироблення розуміння 

сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії вчителя з учнями у ролі 

рівноправних суб’єктів та партнерів, підготовка до застосування набутих теоретичних 

знань у практичній діяльності.   

   

1.3. Програмні результати навчання. 

У результаті вивчення дисципліни «Методика загальної освіти» студент повинен 

знати: 

• предмет і завдання педагогіки, сутність головних педагогічних категорій; 

• особливості професійної діяльності вчителя закладу освіти; 

• сутність, структуру особливості процесу навчання у школі;  

• традиційні та інтерактивні методи навчання; 

• сучасні організаційно-методичні форми навчання учнів;  

• критерії психолого-педагогічного аналізу навчального заняття;  

• норми, критерії оцінки діяльності педагога та учня; 

• принципи, правила організації педагогічного спілкування, його стилі та рівні;  

• сутність, структуру, рівні та типи конфліктів у педагогічних ситуаціях, способи їх 

розв’язання; 

вміти:  

• застосовувати методи, прийоми організації педагогічної взаємодії;  

• визначати навчальну мету, структурувати зміст навчального матеріалу;  

• розвивати інтерес учнів до змісту навчального матеріалу;  
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• застосовувати методи, прийоми організації навчання учнів, в тому числі 

інтерактивні методи навчання (сюжетно-рольові ігри, діалоги, дискусії, бесіди, 

роботи в парах та групах, мозкову атаку тощо);  

• здійснювати психолого-педагогічний аналіз навчального заняття;  

• аналізувати різноманітні педагогічні ситуації, демонструючи неординарні підходи, 

уміння креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі 

логічних аргументів та в умовах обмеженого часу; 

• організовувати спілкування з учнями як рівноправними суб’єктами 

міжособистісної взаємодії, демонструвати навички ділових комунікацій у галузі 

освіти, а також ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 

• аналізувати й розв’язувати конфлікти з учнями;   

застосовувати доцільні стратегії поведінки у конфліктній ситуації та такі способи 

розв’язання конфліктів, як переговори та медіація. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Особливості організації процесу навчання.    

Тема 1. Сучасний вчитель. Сутність і специфіка педагогічної діяльності. 

Педагогіка як наука про виховання (2 год.). 

Сутність і специфіка педагогічної діяльності. Роль учителя в суспільстві. Вимоги 

до вчителя. Чинники успіху педагогічної діяльності. Види педагогічної діяльності. 

Педагогіка як наука. Предмет і задачі педагогічної науки. Основні педагогічні 

категорії. Система педагогічних наук. 

 

Тема 2. Загальні закономірності розвитку особистості (2 год.). 

Поняття про особистість у психолого-педагогічній науці (з’ясування понять: 

людина, особистість, індивідуальність, розвиток і формування особистості). Фактори 

розвитку і формування особистості (аналіз особливостей взаємодії біологічного і 

соціального у процесі розвитку). Вікова періодизація розвитку особистості. Вікові 

кризи. Новоутворення та періоди сенситивності.  

 

Тема 3. Особливості організації процесу навчання (4 год.).  

Дидактика як галузь педагогіки. Її предмет, завдання, основні категорії. Актуальні 

проблеми сучасної дидактики. Диференціація. Особистісно орієнтована модель 

навчання. Індивідуалізація. Інтеграція. Проблемно-розвиваюче навчання. Система 

дидактичних принципів. Структура процесу навчання. Поняття про зміст освіти. 

Основні джерела змісту освіти. 

 

Тема 4. Методи та форми організації навчання (4 год.).     

Методи навчання як способи взаємодії вчителя і учнів в процесі навчання. 

Класифікація методів навчання. Особливості їх застосування у середній школі. 

Прийоми навчання. Засоби навчання. Інтерактивні методи навчання. Вибір методів 

навчання. Зумовленість методів навчання метою, змістом та специфікою навчального 

процесу, віком, індивідуальними особливостями учнів, майстерністю вчителя. Форми 

організації навчання, їх становлення. Поняття про класно-урочну систему навчання. 

Урок як основна форма організації навчання у загальноосвітній школі. Типи і 



5 

 

 

 

структура уроків. Підготовка вчителя до проведення навчального заняття. Вимоги до 

організації навчального заняття.  

 

Змістовий модуль 2. Спілкування як умова ефективного впливу на розвиток 

особистості. 

Тема 5. Спілкування як умова ефективного впливу на розвиток особистості (4 

год.).  

Поняття, сутність, функції, особливості спілкування. Спілкування як взаємодія. 

Стилі, рівні педагогічного спілкування. Етапи педагогічного спілкування. Бар’єри у 

спілкуванні. Правила організації педагогічного спілкування.  

 

Тема 6. Конфлікти: їх розв’язання та усунення (2 год.). 

Конфлікт. Його особливості, сутність, функції. Типи конфліктів в освітньому 

середовищі. Стилі поведінки педагога у конфліктних ситуаціях. Способи розв’язання 

конфліктів.  

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавн. центр “Академія”, 2002. 

2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. 

3. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес, 

2003. – 418 с.  

4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка.– К., 1999. – 350 с.  

5. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.  

Допоміжна 

6. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навч. посібник. – 

К., 2007.  

7. Вишневський О. Сучасне українське виховання. – Львів, 2001.  

8. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2002. 

9. Закон України “Про освіту” // Відомості Верховної Ради. – 2017, № 38-39 // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

10. Закон України “Про вищу освіту”// Відомості Верховної Ради. – 2014. - № 37–38 

// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

11. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. – Львів, 2005. 

12. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія / за ред. Василя 

Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. – К. : 

ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2013.  

13. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 

2002. 

14. Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. – К., 1995. 

15. Пірен М. І. Основи конфліктології: Навч. посібник. – К., 1997. 

16. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред. Т. С. Кошманової. – Львів, 

2005.  

17. П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика їх 

застосування у вищій школі: Навч.-метод. посіб. – Львів, 2003.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
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18. Тихомирова Є., Постоловський С. Конфліктологія та теорія переговорів: 

Підручник. – Суми, 2008.  

19. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. 

20. Якса Н. В. Основи педагогічних знань: Навч. посібник. – К., 2007.  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.  

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль навчально-

пізнавальної діяльності студентів на семінарських заняттях, оцінювання завдань 

самостійної роботи, два поточні тести, перевірка навчально-дослідного завдання 

(групового/командного проекту), заслуховування презентації студентами 

результатів власного дослідження, підсумковий тест. 

 


