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Витяг з навчального плану 

 

№ 

семестру 

Кількість годин 

Форма 

звітності Всього 

з них 

Лекції Практично-

семінарські 

Самостійна 

робота 

ІХ 90 6 6 78 Залік  

 

 

Навчально-методичні матеріали та завдання самостійної роботи  

з дисципліни «Методика загальної освіти» для студентів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти факультету педагогічної освіти 

спеціальності 014 «Середня освіта» заочної форми навчання. – Львів, 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2021. – 8 с.   

 

Лектор: Заячук Юлія Дмитрівна – доцент кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

 

 

Контактна інформація: 

yuliya.zayachuk@lnu.edu.ua  

https://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/zayachuk-yuliya-dmytrivna 

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи  

вул. Туган-Барановського, 7 

(032) 239-47-65 

 

 

 

Join Zoom Meeting 

https://zoom.us/j/92219350460?pwd=VmloZzJLbVpVM0t3aGJJY3kvSk9rdz09 

 

Meeting ID: 922 1935 0460 

Passcode: P4GgU5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/zayachuk-yuliya-dmytrivna
tel:+380322616892
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Особливості організації процесу навчання (2 год.). 

Сутність і специфіка педагогічної діяльності. Система педагогічних 

наук. 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 2. Методи та форми організації навчання (2 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 структура 

уроків. Підготовка вчителя до проведення навчального заняття. Вимоги до 

організації навчального заняття. 

 

Тема 3. Спілкування як умова ефективного впливу на розвиток 

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

Поняття, сутність, функції, особливості спілкування. Спілкування як 

взаємодія. Стилі, рівні педагогічного спілкування. Етапи педагогічного 

спілкування. Бар’єри у спілкуванні. Правила організації педагогічного 

спілкування. Конфлікт. Його особливості, сутність, функції. Типи конфліктів 

в освітньому середовищі. Стилі поведінки педагога у конфліктних ситуаціях. 

Способи розв’язання конфліктів.  
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ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Особливості організації процесу навчання (2 год.).    

 

Питання для обговорення:  

1. Сутність і специфіка педагогічної діяльності.  

2. Система педагогічних наук. 

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

Актуальні проблеми сучасної дидактики. 

4. Система дидактичних принципів.  

5. Структура процесу навчання. 

6. Поняття про зміст освіти. Основні джерела змісту освіти.  

 

Завдання самостійної роботи: 

1. Аналіз наукових публікацій, що вивчають актуальні проблеми сучасної 

дидактики, дидактичні принципи, структуру процесу навчання у сучасній 

школі. На підставі аналізу попередньо прочитаної наукової статті, 

опублікованої в українському чи європейському науковому журналі, 

викладіть сутність питань, що в ній досліджуються, найважливіші 

фактичні та теоретичні відомості, а також наведені в статті основні 

висновки та власне судження й узагальнення з даного питання.  

2. Ведення тематичного словника. Означте базові терміни за тематикою 

семінарського заняття.  

 

Питання для дискусії: 

1. Формулювання й висловлення власного міркування щодо питання 

проблемного характеру з теми: «Вчитель як майстер педагогічної 

діяльності і як науковець: яким він повинен бути»? 

  

Рекомендована література: 

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

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

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

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

Прес, 2003.  

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

6. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посібн. – К., 2002. 

 

 

Тема 2. Методи та форми організації навчання (2 год.).    

 

Питання для обговорення:  

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

Класифікація методів навчання. Особливості їх застосування у закладі 

середньої освіти.  
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2. Вибір методів навчання. Прийоми навчання. Засоби навчання. 

3. Інтерактивні методи навчання (наведення прикладів застосування).  

4. Форми організації навчання, їх становлення. Поняття про класно-урочну 

систему навчання.  

5. Урок як основна форма організації навчання у загальноосвітній школі. 

Типи і структура уроків.  

6. Підготовка вчителя до проведення навчального заняття. Вимоги до 

організації навчального заняття.  

 

Практична частина:  

• Мікровикладання: Підготовка, письмове оформлення та презентація на 

семінарі фрагменту навчального заняття за фахом з використанням 

сучасних методів навчання. 

• Аналіз побаченого фрагмента.  

 

Рекомендована література: 

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

2. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. – К., 1993. 

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

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

Прес, 2003.  

5. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка.– К., 1999.  

6. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: 

А.С.К., 2002.  

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

8. П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та 

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

2003.  

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

10. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посібн. – К., 2002. 

 

 

Тема 3. Спілкування як умова ефективного впливу на розвиток 

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

 

Питання для обговорення:  

1. Поняття, сутність, функції, особливості спілкування. Етапи педагогічного 

спілкування. Правила організації педагогічного спілкування.  

2. Стилі педагогічного спілкування. 

3. Рівні педагогічного спілкування 

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

освітньому середовищі. 

5. Стилі поведінки педагога у конфліктних ситуаціях.  

6. Способи розв’язання конфліктів.  
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Завдання самостійної роботи:   

1. Аналіз наукових публікацій, що вивчають актуальні проблеми сутності 

педагогічного спілкування, стилі поведінки педагога у конфліктних 

ситуаціях, способи розв’язання конфліктів. На підставі аналізу попередньо 

прочитаної наукової статті, опублікованої в українському чи 

європейському науковому журналі, викладіть сутність питань, що в ній 

досліджуються, найважливіші фактичні та теоретичні відомості, а також 

наведені в статті основні висновки та власне судження й узагальнення з 

даного питання. 

2. Систематизація основної інформації теми, що стосується особливостей, 

стилів, рівнів педагогічного спілкування, етапів педагогічного спілкування, 

етапів розв’язання конфлікту, у вигляді таблиці. 

 

Тренінг:  

1. Інсценізація стилів педагогічного спілкування у конкретних сюжетно-

рольових ситуаціях. 

2. Моделювання педагогічно допустимих рівнів спілкування (ділового та 

ігрового), аналіз причин успіхів та невдач. 

3. Рольова гра «Використання медіації для вирішення конфліктної ситуації». 

 

Рекомендована література: 

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

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

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

4. Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник. – 

Львів, 2007. 

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

Прес, 2003.  

6. Морозов А. В. Психология влияния. – Харьков, 2009. 

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

8. Тихомирова Є., Постоловський С. Конфліктологія та теорія переговорів: 

Підручник. – Суми, 2008. 

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

10. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посібн. – К., 2002. 
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Конспект  

навчального заняття  

Для виконання завдання необхідно: 

▪ обрати тему; визначити мету навчального заняття як 

результат, який планується досягнути;  

▪ продумати план вивчення теми (навчальні питання); 

▪ розробити конспект навчального заняття з 

використанням сучасних методів навчання, 

виокремлюючи етапи заняття відповідно до його мети 

й дотримуючись логічного переходу від одного етапу 

до іншого; 

▪ написати розгорнутий конспект заняття, зазначаючи 

які методи навчання застосовувалися на різних його 

етапах, описуючи процедури застосування цих 

методів, визначаючи шляхи налагодження зворотного 

зв’язку щодо розуміння студентами наукової 

інформації, їхнього ставлення до навчального заняття, 

а також досягнення студентів. Застосувати різні 

форми навчально-пізнавальної діяльності студентів 

(індивідуальну, парну, групову, колективну). Описати 

особливості педагогічних дій, що застосовує викладач 

для залучення кожного учня до процесу навчання, для 

розвитку позитивної мотивації навчання. Виокремити 

у плані-конспекті підсумки, що робить викладач у 

кінці кожного етапу навчального заняття. 

▪ представити на семінарі фрагмент навчального 

заняття на 5–7 хвилин (мікровикладання). Готуючись 

до мікровикладання, необхідно вибрати методи, 

прийоми навчання, розробити дидактичні засоби, 

звернути увагу на організацію педагогічного 

спілкування з учнями.  

 

 
РРООЗЗППООДДІІЛЛ  ББААЛЛІІВВ,,  ЩЩОО  ППРРИИССВВООЮЮЄЄТТЬЬССЯЯ  ССТТУУДДЕЕННТТААММ  

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• Семінарські заняття – макс. кількість балів – 60: 3 семінарських по 10 балів за 

роботу на семінарському занятті + 3 семінарських по 10 балів за самостійну 

підготовку до семінарського заняття;  

• Поточне тестування – макс. кількість балів – 15 (15 тестових питань по 1 балу за 

правильну відповідь); 

• Підсумковий тест – 25 балів (питання різного рівня складності, по 1-3 бали за 

правильну відповідь).  

 

  

РРЕЕККООММЕЕННДДООВВААННАА  ЛЛІІТТЕЕРРААТТУУРРАА  

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.  

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

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

6. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навч. посібник. – К., 2007.  

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

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

9. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. 

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

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

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

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

13. Тихомирова Є., Постоловський С. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. – 

Суми, 2008.  

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

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

  

  

ППЕЕРРЕЕЛЛІІКК  ППИИТТААННЬЬ,,  ЩЩОО  ВВИИННООССЯЯТТЬЬССЯЯ  ННАА  ЗЗААЛЛІІКК  

  

1. Сутність і специфіка педагогічної діяльності. Її соціальна значущість.  

2. Система педагогічних наук. Категоріальний апарат. Дидактика як галузь педагогіки. Її 

предмет, завдання, основні категорії.  

3. Актуальні проблеми сучасної дидактики. Диференціація. Особистісно орієнтована 

модель навчання. Індивідуалізація. Інтеграція. Проблемно-розвиваюче навчання.  

4. Система дидактичних принципів.  

5. Структура процесу навчання. Двосторонній характер процесу навчання. Оптимізація 

процесу навчання.  

6. Поняття про зміст освіти. Основні джерела змісту освіти. Навчальний план. Навчальна 

програма. Підручники і навчальні посібники. 

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

Особливості їх застосування у середній школі. Класифікація методів навчання. 

Прийоми навчання. Засоби навчання.  

8. Інтерактивні методи навчання.  

9. Вибір методів навчання. Зумовленість методів навчання метою, змістом та 

специфікою навчального процесу, віком, індивідуальними особливостями учнів, 

майстерністю вчителя.  

10. Форми організації навчання, їх становлення.  

11. Поняття про класно-урочну систему навчання: переваги та недоліки.  

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

структура уроків.  

13. Підготовка вчителя до проведення навчального заняття.  

14. Вимоги до організації навчального заняття. 

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

16. Стилі педагогічного спілкування.  

17. Рівні педагогічного спілкування  

18. Етапи педагогічного спілкування.  

19. Бар’єри у спілкуванні.  

20. Правила організації педагогічного спілкування.  

21. Конфлікт. Його особливості, сутність, функції.  

22. Типи конфліктів в освітньому середовищі.  

23. Деструктивний і конструктивний конфлікт: сутність, специфіка. Конструктивне 

розв’язання конфлікту. 

24. Стилі поведінки педагога у конфліктних ситуаціях.  

25. Способи розв’язання конфліктів. 


