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№ 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Дисципліна «Методика загальної освіти» належить до циклу дисциплін вільного 

вибору студента зі спеціальності 014 «Середня освіта» (галузь знань 01 «Освіта / 

Педагогіка», кваліфікація «Магістр освіти (Музичне мистецтво); вчитель музичного 

мистецтва») для освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. Дисципліна викладається у І семестрі в обсязі 

3 кредитів за Європейською кредитно-трансферною системою ECTS для магістрантів 

другого року денної форми навчання. Дисципліна призначена для розвитку і формування у 

магістрантів знань та вмінь, необхідних для педагогічної діяльності. 

 

МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика загальної освіти» є 

забезпечення підготовки фахівця до педагогічної діяльності у закладах освіти, 

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.   

 

ОЧІКУВАНІ 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;  

• 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.  
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ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

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

Педагогіка як наука про виховання (2 год.). 

 

Питання для обговорення:  

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

2. Вимоги до вчителя. Чинники успіху педагогічної діяльності. 

3. Види педагогічної діяльності. 

4. Педагогіка як наука. Предмет і задачі педагогічної науки. 

5. Основні педагогічні категорії. Система педагогічних наук. 

 

Завдання самостійної роботи: 

1. Аналіз наукових публікацій за тематикою семінарського заняття. 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. Проаналізуйте вплив особистості вчителя на становлення вас як особистості 

і викладіть свої думки у творчій роботі на тему: «Ідеал учителя».  

 

Питання для дискусії: 

1. Представники «соціального реконструктивізму» (однієї із американських 

течій прагматизму) вважають, що «педагоги відповідальні за 

реконструкцію суспільства» і «якщо ми хочемо змінити суспільство, 

потрібно спочатку внести зміни у школу, а внести ці зміни може лише 

вчитель». Конкретизуйте цю тезу та висловіть ваше ставлення до неї. 

2. Педагогіка – це наука чи мистецтво навчання, освіти і виховання? 

Наведіть аргументи на користь того чи іншого твердження. 

 

Література: 

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. 

5. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2001, 2002. 

6. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000. 
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Тема 2. Загальні закономірності розвитку особистості (2 год.). 
 

Питання для обговорення:  

1. Поняття про особистість у психолого-педагогічній науці (з’ясування 

понять: людина, особистість, індивідуальність, розвиток і формування 

особистості).  

2. Фактори розвитку і формування особистості (аналіз особливостей 

взаємодії біологічного і соціального у процесі розвитку).  

3. Вікова періодизація розвитку особистості. Вікові кризи. Новоутворення та 

періоди сенситивності.  
 

Завдання самостійної роботи: 

1. Аналіз наукових публікацій за тематикою семінарського заняття. 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. Порівняйте декілька думок про силу виховного впливу на особистість, що 

належать знаменитим людям. З ким ви згодні і чому? 

і) Гельвецій: “Виховання може все”;  

іі) Вольтер: “Від усякого виховання рятуйся як можеш”; 

ііі) Л. Толстой: “Треба дітей вчити як можна менше. Це тому, що якщо 

діти виростають не навчившись чогось, – це не так небезпечно, як те, що 

вони пересичуються навчанням, і тому починають відчувати огиду до 

нього”; 

iv) В. Бєлінський: “Виховання може зробити багато, але не все. Можна 

заставити дику яблуню давати садові яблука, але ніяке мистецтво 

садівника не може заставити її приносити жолуді”; 

v) С. Рубінштейн: “Виховання скеровує розвиток, воно – головна сила у 

формуванні особистості”. 

 

Література: 

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

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

3. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред. Т. С. Кошманової. – 

Львів, 2005.  

4. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2001, 2002. 

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

6. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002.  
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Тема 3. Особливості організації процесу навчання (2 год.).    

 

Питання для обговорення:  

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

Актуальні проблеми сучасної дидактики. 

2. Система дидактичних принципів.  

3. Структура процесу навчання. 

4. 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 4. 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.  

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

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

А.С.К., 2002.  

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

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

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

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

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

 

 

Тема 5. Спілкування як умова ефективного впливу на розвиток 

особистості (2 год.).    
 

Питання для обговорення:  

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

спілкування.  

2. Правила організації педагогічного спілкування.  

3. Стилі педагогічного спілкування. 

4. Рівні педагогічного спілкування 
 

Завдання самостійної роботи:   

1. Аналіз наукових публікацій, що вивчають актуальні проблеми сутності 

педагогічного спілкування. 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 

у вигляді таблиці. 
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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. 
 

Рекомендована література: 

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

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

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

  

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

Питання для обговорення:  

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

освітньому середовищі. 

2. Стилі поведінки педагога у конфліктних ситуаціях.  

3. Способи розв’язання конфліктів.  
 

Завдання самостійної роботи:   

1. Аналіз наукових публікацій, що вивчають 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 етапів 

розв’язання конфлікту у вигляді таблиці. 
 

Тренінг:  

Рольова гра «Використання медіації для вирішення конфліктної ситуації». 
 

Рекомендована література: 

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

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

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

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

Підручник. – Суми, 2008. 

5. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000. 
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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: 4 семінарських по 10 балів за 

роботу на семінарському занятті + 4 семінарських по 5 балів за самостійну підготовку 

до семінарського заняття;  

• Мікровикладання – макс. кількість балів – 15; 

• 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. 


