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Передмова
Шановні колеги! Погодьтеся, що постійно знаходитися в творчому пошуку,
самовдосконалюватися — це єдиний можливий шлях сучасного вчителя. Кожен із нас — і досвідчений фахівець, і вчитель-початківець,— іноді відчуває,
що не встигає за величезним потоком професійної інформації, що не завжди
може віднайти необхідну літературу. А вчитися сьогодні потрібно постійно,
ґрунтовно, але раціонально та швидко.
Тож, створюючи цей посібник, автори зробили спробу у концентрованому,
лаконічному та зрозумілому вигляді відобразити основи практичної педагогіки. Зрозуміло, що деякі питання залишилися поза увагою, деякі — є дискусійними.
У першому розділі розглядається предмет, об’єкт та задачі сучасної педагогічної науки. Основну увагу звернемо на розділ, присвячений теорії навчання, де представлені структурно-логічні схеми та таблиці щодо організації
навчального процесу (сутність, форми й методи, сучасні технології та ін.).
Також Ви знайдете інформацію щодо теорії виховання, вимог до особистості педагога й такого актуального питання, як компетентнісно орієнтований
підхід до навчання.
Сподіваємось, що посібник допоможе поглибити й систематизувати Ваші
знання, більш ефективно використати їх на практиці.
Редактор

Розділ 1
Загальні основи
педагогіки

Існують речі, про які ми знаємо та знаємо,
що знаємо. Існує те, про що ми не знаємо
і знаємо, що не знаємо. Проте існує ще
і таке, чого ми не знаємо і не знаємо,
що не знаємо.
Вернер Ерхард

Базові поняття:
•
•
•
•
•

педагогіка,
предмет педагогіки,
структура педагогіки,
функції педагогіки,
система педагогічних наук.

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць

Глава 1
Предмет педагогіки
1. Педагогічні ідеї засновників наукової педагогіки

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

загальна початкова освіта;
природовідповідальність виховання;
вікова періодизація;
класно-урочна форма навчання;
закони добре організованої школи

Ян Амос Коменський

природовідповідальність;
культуровідповідальність;
зв’язок з духовним життям суспільства;
розвиток ініціативи;
загальнолюдське виховання;
служіння істині, красі й добру

Фрідріх Адольф Вільгельм Дістервег

Педагогічні
ідеї

Василь Олександрович Сухомлинський
♦♦ виховання громадянськості й любові
до Батьківщини;
♦♦ виховання гуманізму;
♦♦ радість розумової праці;
♦♦ природа — джерело прекрасного;
♦♦ людина має бачити себе очима людини;
♦♦ праця у всебічному розвитку особистості;
♦♦ формування особистості в умовах колективу;
♦♦ мудра влада педагога
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Костянтин Дмитрович Ушинський
♦♦ знати учнів «в усіх відношеннях»;
♦♦ народність у вихованні;
♦♦ моральне виховання — головне завдання школи;
♦♦ праця — необхідна умова правильного
розвитку людини;
♦♦ єдність розумової і фізичної праці;
♦♦ діяльність і активність дитини;
♦♦ особистий приклад учителя;
♦♦ класно-урочна форма навчання

Розділ 1. Загальні основи педагогіки
2. Народна педагогіка

Народна педагогіка — галузь педагогічних знань і досвіду народу, що виявляється в домінуючих у нього поглядах на мету, завдання, засоби і методи виховання та навчання

Етнопедагогіка (термін запроваджено у 60-ті
роки XX ст. Г. Волковим) — галузь педагогіки, яка досліджує можливості й ефективні
шляхи реалізації прогресивних педагогічних
ідей конкретного народу в сучасній науковопедагогічній практиці, способи встановлення
контактів народної мудрості з педагогічною
наукою, аналізує педагогічне значення явищ
народного життя і визначає їх відповідність
сучасним завданням виховання

Складові народної педагогіки

родинна педагогіка

сукупність знань і досвіду щодо
створення і збереження сім’ї
збереження традицій:
♦♦ трудових;
♦♦ моральних;
♦♦ мистецьких;
♦♦ сімейних (тощо)

педагогічна деонтологія (грец. deon —
потрібне, необхідне)

формування в дітей любові
і поваги до рідних і близьких

народне вчення про виховні
обов’язки батьків перед дітьми,
вчителів — перед учнями, вихователів — перед вихованцями

Особливості етнопедагогіки

♦♦ зосередженість на особистості з її проблемами, у різних аспектах життєдіяльності;
♦♦ залучення підростаючого покоління до
праці, виховання працелюбства;
♦♦ врахування в навчально-виховній роботі з дітьми їх вікових та індивідуальних
особливостей, дотримання принципу
природовідповідності;
♦♦ підготовка дітей до спілкування з ровесниками, молодими та старшими людьми, шанобливе ставлення до батьків;
♦♦ налаштованність на засвоєння молодими людьми моральних знань, норм
і правил поведінки;
♦♦ повага до сім’ї, її цінностей, високий авторитет батьків.
(За М. М. Фіцулою)

дотримання при цьому етичних
норм, вироблених народом

педагогіка
народного
календаря

Джерела народної педагогіки

сукупність знань про виховання
дітей та молоді послідовним залученням їх до сезонних робіт,
звичаїв, свят і обрядів

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

фольклорні твори;
етнографічні матеріали;
народні звичаї;
традиції;
свята тощо
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3. Різноманітні підходи до визначення предмета педагогіки

Виховна діяльність, що здійснюється
в закладах освіти людьми уповноваженими
на це суспільством.
(«Педагогіка», М. М. Фіцула)

Свідомо та цілеспрямовано організований
процес, тобто спеціально організована, розтягнута у часі та рамках визначеної виховної системи взаємодія вихователів та вихованців, що спрямована на досягнення поставленої мети та покликана привести до
перетворення особистісних властивостей
та якостей вихованців.
(«Педагогіка» за ред. Л. І. Крившенко)

Предмет
педагогіки

Закономірності, принципи організації процесу виховання, навчання, освіти,
що передбачає визначення цілей, змісту, методів, форм, засобів залучення індивіда до оволодіння соціальним досвідом людства, його культурними цінностями, створення для цього оптимальних умов у різних видах діяльності та спілкування особистості з метою забезпечення її позитивних змін, формування
і розвитку, а також аналіз результативності процесу і його корегування за необхідності.
(«Теоретичні основи виховання і навчання», В. І. Лозова, Г. В. Троцько)
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Розділ 1. Загальні основи педагогіки

Функції

Свідомо та цілеспрямовано
організований педагогічний
процес

Освіта

Явища дійсності, які обумовлюють розвиток людського індивіда, у процесі цілеспрямованої
діяльності суспільства

Цілеспрямований процес виховання та навчання в інтересах
людини, суспільства та держави

Педагогічний процес

Предмет

Об’єкт

4. Структура педагогіки

Спеціально організована, цілеспрямована взаємодія педагогів
і вихованців, метою якої є вирішення освітніх проблем і розвиток особистості

Загальнотеоретична

Теоретичний аналіз закономірностей педагогічного процесу

Прогностична

Обумовлене передбачення розвитку педагогічної реальності

Практична

Удосконалення педагогічної
практики, розробка нових засобів, методів, форм, систем навчання, виховання, управління
освітніми структурами
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Дошкільна педагогіка

Педагогіка школи

Педагогіка вищої школи

Теорія навчання
(дидактика)

Теорія виховання

Управління освітніми системами

Педагогіка дорослих
та андрагогіка

Сурдопедагогіка (тих, що
слабо чують, та глухих)

Переддошкільна (ясельна)
педагогіка

Загальні основи педагогіки

Логопедія (наука про порушення мовлення та шляхи їх подолання та попередження)

Олігофренопедагогіка
(розумово відсталих)

Тифлопедагогіка
(тих, що слабо бачать)

Досліджує закономірності виховання та
навчання людей з фізичними та психічними недоліками

Група педагогічних наук, що вивчає специфіку навчально-виховної діяльності
всередині певних вікових груп

Базова наукова дисципліна, що вивчає
загальні закономірності виховання людини та розробляє основи навчальновиховного процесу

Спеціальна педагогіка (дефектологія)

Вікова педагогіка

П е дагог і ч н і   наук и

Загальна педагогіка

5. Система педагогічних наук

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць

Розділ 2
Теорія навчання
(дидактика)

Юнацтво повинно отримувати
освіту не ту, що здається, а істинну,
не поверхову, а ґрунтовну, тобто — щоб
розумна істота — людина привчалася
керуватися не чужим розумом, а своїм
власним, не тільки вичитувати з книжок
та розуміти чужі думки… але й розвивати
у собі здібність проникати у корінь речей
і виробляти істинне їх розуміння та їх
використання.

Базові поняття:
• дидактика,
• основні дидактичні категорії,
• навчання, принципи навчання,
• засоби й форми навчання,
• форми організації навчання,
• вимоги до різноманітних форм
організації навчання,
• діагностика,
• форми й методи контролю.

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць

Глава 2
Поняття про дидактику
6. Трактовка поняття «дидактика» у різні історичні періоди

Я. А. Коменський (1592–1670) у своєму теоретичному трактаті «Велика дидактика» висказав ідею, що дидактика представляє собою «універсальне мистецтво навчання
всіх усьому», «формування вдачі в напрямі
всебічної моральності»

І. Ф. Гербарт (1762–1841), розробляючи
теоретичні основи дидактики, розумів її як
внутрішню, цілісну та несуперечливу теорію
«виховального навчання», що об’єднує процес викладання та навчання

Дидактика

Д. Д’юі (1859–1952) основну увагу спрямував на активну роль дитини у процесі навчання, принцип практичної діяльності на
основі особистого досвіду й формування
спроможності до інтелектуальної діяльності
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К. Д. Ушинський (1824–1870) поставив проблему необхідності встановлення зв’язків між теорією та практикою навчання, психологією та педагогікою на
основі єдності почуттєвого та раціонального
у пізнанні

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)

7. Трактовка поняття «дидактика» в сучасний період

Дидактика — це наука про
навчання та освіту, їх мету, зміст,
методи, засоби та організаційні
форми.
(За І. П. Підласим)

Дидактика — це педагогічна
теорія навчання, що дає наукове
обґрунтування його змісту,
методів і організаційних форм.
(За П. І. Підкасистим)

Дидактика

Дидактика — це наука про теорії освіти
та технології навчання.
(За В. І. Андрєєвим)

13

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
8. Підходи до взаємодії між категоріями «педагогіка» та «дидактика»

Концептуальний підхід
(за М. Герасковим та І. Маревим)

педагогіка та дидактика
поняття споріднені

педагогіка та дидактика
знаходяться у співвідношенні
цілого та часткового

«дидактика» — більш широке
за об’ємом поняття, ніж
«педагогіка»

педагогіка та дидактика —  
окремі самостійні дисципліни
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Традиційний підхід
(за М. А. Даниловим, В. Оконєм, М. Н. Скаткіним,
Г. І. Щукіною)

дидактика — частина педагогіки

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)

Під навчанням ми будемо розуміти планомірну та систематичну роботу учителя з учнями, що основана на здійсненні та закріпленні змін
у їх знаннях, установках, поведінці та у самій особистості під впливом навчання, оволодіння знаннями та цінностями, а також власною практичною діяльністю. Навчання є цілеспрямованою діяльністю. Під цим розуміється намір учителя стимулювати навчання як
суб’єктивну діяльність самих вихованців.
(В. Оконь)

П р о ц е с нав ч анн я

Навчання — цілеспрямований процес організації і стимулювання активної навчально-пізнавальної діяльності учнів щодо оволодінням науковими знаннями, вмінням та навиками, розвитку творчих здібностей, світогляду, етично-естетичних поглядів та переконань.
(Е. С. Рапацевич)

Процес навчання — це рух учня під керівництвом учителя на шляху
оволодіння знаннями.
(М. В. Савін)

Процес навчання являє собою складну єдність діяльності учителя та
діяльність учнів, спрямовані до загальної мети — озброєння вихованців знаннями, вміннями, навиками, до їх розвитку та виховання.
(Г. І. Щукіна)
Процес навчання — це цілеспрямована взаємодія викладача та учнів,
у ході якої вирішуються задачі навчання учнів.
(Ю. К. Бабанський)

Процес навчання — взаємодія учителя та учнів, у якому учні за допомогою та під керівництвом учителя
пізнають мотиви своєї пізнавальної
діяльності, оволодівають системою наукових знань про довкілля та
формують їх

Н ав ч анн я

Навчання — це процес цілеспрямований, керований, у якому «вчитель викладає знання, дає знання, вчить методам та прийомам свідомого набуття, закріплення та використання знань», перевіряє якість
знань, умінь та навиків. При цьому він постійно турбується про розвиток пізнавальних здібностей школярів.
(Б. П. Єсіпов)

Навчання — активна цілеспрямована пізнавальна діяльність учня під керуванням учителя, у результаті якої
учень отримує систему наукових знань, вмінь та навиків,
у нього формується інтерес до навчання, розвиваються
пізнавальні та творчі здібності та потреби, а також етичні
якості особистості

9. Основні дидактичні категорії

Учіння

Викладання

Саморозвиток

Цілеспрямована, усвідомлена активна діяльність учня,
що полягає у сприйнятті та
оволодінні науковими знаннями, в узагальненні та використанні отриманих знань
у практичній діяльності

Цілеспрямована діяльність учителя
щодо формування у учнів позитивних
мотивів навчання, організації сприйняття, осмислення висловлюваних
фактів та явищ, забезпечення вміння
користуватися отриманими знаннями
та вміннями отримувати знання самостійно

Активна, послідовна, прогресивна та
незворотна зміна
психологічного статусу особистості на
основі потреб у самовдосконаленні
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Глава 3
Сутність процесу навчання
10. Різні підходи до визначення навчання
Це вид формування особистості та
колективу, що спирається на вправу, але
доповнює його зв’язками нового змісту
кожної вправи з уже раніше освоєним.

Навчання «у найбільш використовуваному
сенсі цього терміну означає цілеспрямовану,
послідовну передачу (трансляцію)
суспільно-історичного, соціокультурного
досвіду іншої людині (людям) у спеціально
організованих умовах родини, школи, ВНЗ,
суспільства».

К. К. Платонов
Краткий словарь системы
педагогических понятий.— М., 1984.—
С. 78.

Це цілеспрямований педагогічний процес організації і стимулювання активної навчальнопізнавальної діяльності
учнів з оволодіння науковими знаннями та навичками, розвитку творчих
здібностей, світогляду та
морально-естетичних поглядів та переконань.
І. Ф. Харламов
Педагогика. Учебн. пособ.— М., 1197.— С. 137.

І. А. Зімняя
Педагогическая психология. Учебн. пособие.— Ростов-на-Дону, 1997.— С. 118.

Це спілкування, у процесі якого відбувається кероване пізнання, засвоєння суспільно-історичного
досвіду, відтворення, оволодіння тією або іншою
конкретною діяльністю,
що лежить у основі формування особистості.

Навчання

П. І. Підкасистий
Педагогика. Учебн. пособие.— М., 1996.— С. 119.

Навчання — цілеспрямована взаємодія
вчителя і учнів, у процесі якої здійснюється формування у школярів наукових знань,
способів діяльності, емоційно-ціннісного
і творчого ставлення до оточуючої дійсності, відбувається загальний розвиток шко
ляра.
В. І. Лозова, Г. В. Троцько
Теоретичні основи виховання
і навчання.— С. 208.

16

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
11. Основні задачі навчання

Задачі процесу навчання

стимулювання начально-пізнавальної активності учнів

формування пізнавальних потреб

організація пізнавальної діяльності учнів
з оволодіння науковими знаннями, вміннями
та навичками

розвиток пізнавальних та творчих здібностей
учнів

формування навчальних умінь та навичок для
наступного самонавчання та творчої діяльності

формування наукового світогляду та виховання
морально-етичної культури
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12. Функції процесу навчання

Освітня

Функція

Призначення

♦♦ озброїти учнів системою наукових знань, умінь та навичок у відповідності
до прийнятого стандарту освіти;
♦♦ навчити творчо використовувати ці знання, вміння та навички у практичній діяльності;
♦♦ навчити самостійно отримувати знання;
♦♦ розширити загальний кругозір для вибору подальшого шляху отримання
освіти та професійного самовизначення

Розвивальна

Розвиток
♦♦ логічного мислення (абстрагування, конкретизація, порівняння, аналіз,
узагальнення, співставлення та ін.);
♦♦ уявлення;
♦♦ різноманітних видів пам’яті (слухової, зорової, логічної, асоціативної, емоційної та ін.);
♦♦ якостей ума (допитливість, гнучкість, критичність, креативність, глибина,
широта, самостійність);
♦♦ мови (словниковий запас, образність, ясність та точність вираження
думки);
♦♦ пізнавального інтересу та пізнавальних потреб;
♦♦ сенсорної та рухової сфер

Збуджувальна
організуюча

Виховна

Забезпечення
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♦♦ усвідомлення учнем своєї навчальної діяльності як соціально значущої;
♦♦ формування його морально-цінностних орієнтирів у процесі оволодіння
знаннями, уміннями, навичками;
♦♦ виховання моральних якостей особистості;
♦♦ формування позитивних мотивів навчання;
♦♦ формування досвіду спілкування між учнями та співробітництва з учителями в навчальному процесі;
♦♦ виховального впливу особистості вчителя як приклада для наслідування

♦♦ збудження до подальших навчально-пізнавальних дій;
♦♦ організація учнів на пізнання нового

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
13. Структура процесу навчання
(М. А. Данілов, Б. П. Єсіпов, Н. А. Сорокін, Ю. К. Бабанський, М. І. Махмутов та ін.)

Процес навчання

Закономірності навчання

Принципи навчання

Зміст загальної середньої освіти

Компоненти процесу
навчання

Функції навчання

Психологічна структура
навчання

Процес навчальної діяльності

Форма організації

Методи навчання

Засоби навчання
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П р ав и л а

Науковості

♦♦ використання логіки та мови науки, що вивчається;
♦♦ викладення основних понять та теорії повинно бути максимально наближеним до рівня сучасного розуміння наданих питань науки;
♦♦ використання методів конкретної науки;
♦♦ вивчення об’єктів у розвитку, розкриття діалектики суспільних та природних явищ та формування діалектичного складу мислення;
♦♦ забезпечення правильного сприйняття об’єктів, що вивчаються,  на основі
виділення їх істотних сторін;
♦♦ використання у навчанні наукових методів пізнання природних та суспільних явищ

♦♦ у навчанні йти від легкого до важкого, від відомого до невідомого, від простого до складного, від близького до далекого;
♦♦ пояснювати простою, доступною мовою;
♦♦ керувати пізнавальною діяльністю учнів;
♦♦ ураховувати різницю у швидкості сприйняття, темпі роботи, домінуючих
видах діяльності, інтересах, життєвому досвіді, особливостях розвитку різних учнів;
♦♦ використовувати аналогію, порівняння, співставлення, протиставлення та
інші прийоми;
♦♦ уведення кожного нового поняття повинно не тільки логічно витікати із
поставленої пізнавальної задачі, але й бути підготовленим всім ходом навчання;
♦♦ під час розвитку та тренування працездатності необхідно привчати учнів
здійснювати все більш тривалу та інтенсивну розумову діяльність

Свідомості
та активності

Принцип

Доступності

14. Принципи навчання та правила, що забезпечують їх реалізацію
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♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

добиватися чіткого розуміння навчальної мети та задач майбутньої роботи;
використовувати захоплюючі факти, відомості, приклади;
використовувати наочні методики й технічні засоби;
залучати учнів до практичної діяльності з використанням теоретичних
знань;
використовувати активні та інтенсивні методи навчання;
логічно пов’язувати відоме та невідоме;
вчити учнів знаходити причинно-наслідкові зв’язки;
підтримувати оптимізм учнів та впевненість в успіху

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)

П р ав и л а

Наочності

♦♦ наочність повинна відображувати сутність предметів і явищ, що вивчаються, та образно показувати те, що необхідно засвоїти;
♦♦ краще один раз побачити, ніж сто разів почути;
♦♦ те, що діти бачать, будить їх думки та краще запам’ятовується;
♦♦ наочність використовувати не як мету, а як засіб навчання;
♦♦ не перевантажувати учнів конкретно-образним сприйняттям закономірностей, що вивчаються, щоб не затримувати абстрактно-логічне мис
лення;
♦♦ наочність використовувати як джерело знань;
♦♦ за мірою підростання дітей необхідно більше використовувати символічну
наочність в обмін на предметну;
♦♦ використовувати різні види наочності в міру, тому що надмірна їх кількість розсіює зосередженість та заважає сприйняттю головного;
♦♦ наочність повинна виховувати естетично;
♦♦ враховувати вік учнів

♦♦ учень проявляє інтелектуальну пізнавальну активність;
♦♦ навчальний матеріал, що підлягає засвоєнню, структурується з урахуванням індивідуальних відмінностей учнів;
♦♦ новий навчальний матеріал зв’язується з колишніми знаннями, спирається на уявлення, що вже склалися;
♦♦ використовуються різні підходи, методи, форми, засоби навчання;
♦♦ активізується думка учнів, ставляться питання на порівняння, зіставлення, узагальнення, аналіз матеріалу, встановлення причинно-наслідкових
і асоціативних зв’язків, виділення головного та ін.;
♦♦ процес засвоєння супроводиться систематичним контролем за його
якістю

Систематичності
та послідовності

Принцип

Прочності

Продовження схеми «Принципи навчання та правила, що забезпечують їх реалізацію»

♦♦ формування системи знань на основі розуміння їх взаємозв’язків;
♦♦ розподіл матеріалу, що вивчається, на логічно зв’язані розділи і блоки;
♦♦ використання схем, планів, таблиць, опорних конспектів, модулів
та інших форм логічного подання навчального матеріалу;
♦♦ здійснення міжпредметних зв’язків;
♦♦ проведення уроків узагальнення і систематизації;
♦♦ координація діяльності всіх суб’єктів педагогічного процесу на основі
єдності вимог, забезпечення спадкоємності в їх діяльності
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Продовження схеми «Принципи навчання та правила, що забезпечують їх реалізацію»
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Зв’язку теорії
з практикою

♦♦ опора в навчанні на наявний в учнів практичний досвід;
♦♦ показ галузі застосування теоретичних знань;
♦♦ вивчення сучасних технологій, прогресивних методів праці, нових виробничих відносин;
♦♦ використання проблемно-пошукових і дослідницьких завдань;
♦♦ застосування знань на практиці;
♦♦ показ значущості провідних наукових ідей, концепцій, теорій, положень;
♦♦ вирішення задач і виконання вправ на основі виробничих досягнень

Єдності навчання
і виховання

П р ав и л а

♦♦ вчитель цілеспрямовано, свідомо і систематично здійснює виховання при
вивченні будь-якої дисципліни;
♦♦ добиватися того, щоб за поняттями, визначеннями, законами, формулюваннями, символами учні бачили і розуміли явища природи і суспільного
прогресу, реальне існування об’єктивного світу; за формою — зміст; за явищами — єство; за зовнішніми ознаками — внутрішній стан матеріального
світу і його закономірностей;
♦♦ використовувати виховні можливості кожної теми, кожного уроку;
♦♦ навчальний процес будувати так, щоб він позитивно впливав на культуру
поведінки учня, гуманізм і демократизм у взаємостосунках;
♦♦ шанобливо ставитися до особистості учня й одночасно проявляти розумну
вимогливість до нього;
♦♦ не принижувати учня, проявляючи чуйність та уважність до слабих сторін
знань або умінь, тактовно виправляти помилки, стимулювати учнів на подолання труднощів;
♦♦ привносити в начальний процес життєстверджуючі ідеали загальнолюдських цінностей

Відповідності навчання
віковим і індивідуальним 
особливостям учнів

Принцип

♦♦ індивідуальний підхід (навчальна робота проводиться за єдиною програмою
зі всіма за індивідуалізації форм і методів роботи з кожним);
♦♦ диференціація (об’єднання учнів в однорідні групи за здібностями, можливостями, інтересами тощо й робота з ними за різними програмами)

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
15. Співвідношення основних компонентів навчального процесу
з принципами навчання (за Ю. К. Бабанським)

Основні компоненти
та умови навчання

Принципи навчання

Задачі навчання

Принцип спрямованості навчання на розв’язання
у взаємозв’язку задач освіти, виховання та загального
розвитку

Зміст навчання

Принципи: науковості навчання; зв’язку навчання
з життям; систематичності та послідовності навчання;
доступності навчання

Методи навчання
та відповідні їм засоби

Принципи: наочності навчання; свідомості та активності учнів під керівництвом учителя; поєднання різних методів, а також засобів навчання у залежності від
задач та змісту навчання

Форми організації
навчання

Принцип поєднання різних форм у залежності від задач, змісту та методів навчання

Умови для навчання

Принцип створення необхідних умов для навчання

Результати навчання

Принцип міцності, усвідомленості та дієвості результатів освіти, виховання та розвитку

23

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
16. Співвідношення понять «учіння» та «навчання»

за А. К. Марковою

Навчання
Сумісна діяльність учителя
та учня, що забезпечує освоєння знань школярами та оволодіння способами отримання знань

Учіння
Діяльність учня за освоєнням
нових знань та оволодіння способами отримання знань

за Н. Ф. Тализіною

Начання
Діяльність учителя
в навчальному процесі
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Учіння
Діяльність учня, який
включений до навчального процесу

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
17. Різні підходи до визначення учіння

Учіння розглядається не як здобуття знань,
умінь, навичок, а як розвиток здібностей,
нових якостей

Учіння — це засвоєння знань на основі дій,
які здійснює суб’єкт

За П. Я. Гальперіним

За Л. С. Виготським,
С. Л. Рубінштейном

Учіння розглядається
як специфічний вид навчальної діяльності

Учіння розглядається
(поряд з грою, працею) як
тип провідної діяльності,
в якій формується сама
особистість учня

У ч і ння

За Д. Б. Ельконіним,
В. В. Давидовим

За О. М. Леонтьєвим

Учіння можна визначити як пізнавальну діяльність учнів, спрямовану на засвоєння
знань, умінь, навичок, у процесі якої відбувається розвиток і виховання особистості,
тобто певною мірою це процес змін індивіда, тому що в навчальній діяльності формуються не лише знання і уміння, а й здібності, установки, вольові та емоційні якості на
базі вже набутого досвіду, знань, способів
діяльності
За В. І. Лозовою, Г. В. Троцько
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Глава 4
Методи й засоби навчання
18. Визначення метода навчання

Методи навчання — є способи роботи
учителя та учнів, за допомогою яких
досягається освоєння останніми знань,
умінь та навиків, а також формування їх
світогляду та розвитку пізнавальних сил.
(М. А. Данілов, Б. П. Єсипов)

Методи навчання — це способи
взаємопов’язаної діяльності педагогів та
учнів зі здійснення задач освіти, виховання
та розвитку.
(Ю. К. Бабанський)

Методи
н а в ч а ння

Методи навчання — система послідовних,
взаємопов’язаних дій учителя та учнів,
що забезпечують засвоєння змісту освіти,
розвитку розумових сил та здібностей учнів,
оволодіння ними засобами саморозвитку та
самонавчання.
(Г. М. Коджаспірова)
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Методи навчання — це засоби навчальної
роботи учителя та організації навчальнопізнавальної діяльності учнів щодо
розв’язання різноманітних дидактичних задач, спрямованих на оволодіння навчальним матеріалом.
(І. Ф. Харламов)

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)

19. Розмежування понять

Методи викладання (діяльність
педагога) — способи організації
навчально-пізнавальної діяльності учнів та керування цією діяльністю.

Методи учіння (діяльність учня) —
способи, за допомогою яких учні
під керівництвом учителя йдуть від
незнання до знання, від неповного
та неточного знання до більш повного  та точного.

Методи навчання
Під методами навчання треба розуміти способи сумісної діяльності учителя та учнів
у процесі навчання, за допомогою яких досягається виконання поставлених задач
(Н. А. Сорокін).
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20. Класифікація методів навчання

За рівнем активності учнів (Є. Я. Голант)

Пасивні

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Активні

розповідь
лекція
пояснення
екскурсія
демонстрація
спостереження

♦♦ лабораторний метод
♦♦ практичний метод
♦♦ робота з книгою

За джерелом отримання знань (М. М. Верзилін, Є. І. Перовський, Д. О. Лордкипанидзе)

Словесні

♦♦ розповідь
♦♦ пояснення
♦♦ бесіда
♦♦ дискусія
♦♦ лекція
♦♦ робота з книгою

Наочні

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

наочні посібники
схеми
таблиці
малюнки
моделі
прилади
ТЗН
кіно- та відеофільми

За дидактичною метою
(М. А. Данілов, Б. П. Єсіпов)

♦♦ методи набуття нових знань
♦♦ методи формування умінь і навичок
♦♦ методи використання знань
♦♦ методи закріплення та перевірки
знань, умінь, навичок
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Практичні

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

вправи
лабораторні роботи
практичні роботи
досліди
написання творів
складення таблиць
виготовлення приладу

За характером пізнавальної діяльності
(І. Я. Лернер, М. Н. Скаткін)

♦♦ пояснювально-ілюстративні
(інформаційно-рецептивні)
♦♦ репродуктивні
♦♦ проблемного викладу
♦♦ частково-пошукові (евристичні)
♦♦ дослідницькі

Група II

Індивідуальне
опитування,
фронтальне
опитування,
усні заліки,
усні іспити,
програмоване
опитування

Контрольні
й письмові
роботи, письмові заліки,
іспити, програмовані
письмові роботи

Контрольні
лабораторнопрактичні
роботи, машинний контроль

Суміжні функції
Організаційно-пізнавальна, стимулюючомотиваційна, регулювальна
Підгрупа I
Підгрупа II
Підгрупа III
Методи усно- Методи пись- Методи
го контролю мового конлабораторнотролю
практичного
контролю

Методи контролю і самоконтролю
в навчанні
Домінуючі функції
Контрольно-оцінювальні (створення контролю і самоконтролю в процесі навчання)

Група III

(За В. А. Сітаровим. Дидактика.— Издательский центр «Академия», 2002.)

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності Методи стимулювання і мотивації учіння
Домінуючі функції
Домінуючі функції
Організація пізнавальної діяльності учнів щодо чуттєвого сприйСтимулюючо-мотиваційна, регуняття, логічного осмислення навчальної інформації, самостійного лювальна, комунікативна (ствопошуку й отримання нових знань
рення сприятливого спілкування, вплив позитивного при
кладу)
Суміжні функції
Суміжні функції
Стимулируючо-мотиваційна, контрольно-регулювальна
Організаційно-пізнавальна,
контрольно-регулювальна
Підгрупа I
Підгрупа II
Підгрупа III
Підгрупа IV
Підгрупа I
Підгрупа II
За джерелом пе- За логікою пе- За ступенем За ступенем
Методи стимуМетоди стиредачі і сприйредачі і сприй- самостійнос- управління налювання інтересу мулюванняття навчальної няття навчаль- ті мислення вчальною ���
р��
одо учіння
ня обов’язків
інформації������
 �����
(пер- ної інформації школярів під ботою (методи
і відповідальцептивні методи) (логічні мето- час оволодін- управління наності під час
ди)
ня знаннями вчанням)
учіння
Словесні:
Індуктивні,
Репродуктив- Навчальна робо- Пізнавальні
Переконандедуктивні,
ні,
пошукота
під
керівниігри,
навчальня в значурозповідь,
ві,
частковоцтвом
учителя,
ні
дискусії,
ствощості навчананалітичні,
бесіда,
пошукові,
включаючи ро- рення ситуаня, висунення
синтетичні
лекція.
дослідницькі боту з навчальцій емоційновимог, впраНаочні:
ними машинами етичних
ви з виконані самостійну ро- переживань,
ню вимог, заілюстрації,
боту учнів:
створення ситу- охочення успідемонстрації,
ху в навчанні,
робота з книгою, ацій зацікавлепрактич���������
ні досліності, створення осуд недоліків
письмова робота,
ди.
ситуацій аппер- у навчанні
лабораторна ро- цепції
Практичні:
бота,
досліди;
(опори на житвиконання тру- тєвий досвід),
вправи
дових завдань
створення ситунавчальноацій пізнавальвиробнича праця
ної новизни

Група І

21. Класифікація методів навчання (за Ю. К. Бабанським)

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
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22. Бінарна класифікація методів начання

Поєднання способів діяльності викладача та учнів (За М. І. Махмутовим)

Методи навчання

30

Методи учіння

♦♦ інформаційно-збиральні

♦♦ виконавчі

♦♦ пояснювальні

♦♦ репродуктивні

♦♦ інструктивно-практичні

♦♦ продуктивно-практичні

♦♦ пояснювальноспонукальні

♦♦ частково-пошукові

♦♦ спонукальні

♦♦ пошукові
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23. Критерії вибору методів навчання (за Ю. К. Бабанським)

1

Визначити завдання вивчення теми після ознайомлення з програмою та методичними
вказівками з теми (завдання формування знань, умінь, навичок загальнонаукового
та політехнічного характеру, прийомів навчально-пізнавальної діяльності)

2

Ознайомитись зі змістом навчального матеріалу за темою у підручнику, виділивши основні
наукові та виховні ідеї, поняття, закони, вміння, навички, які повинні бути засвоєні
учнями у відповідності з поставленими завданнями

3

Обґрунтувати логіку розкриття теми у відповідності до закономірностей засвоєння
знань, принципами систематичності, послідовності, зв’язки навчання з життям, теорії з
практикою, науковості та доступності, а також визначити, на якому етапі розкриття теми
які саме види уроків потрібні, а які питання можна буде перенести на самостійне вивчення

4

Конкретизувати кількість та послідовність усіх уроків та інших занять за темою
у відповідності до часу, що відведений програмою на її вивчення

5

Визначити тематику кожного заняття, уроку, сформулювати їх основні задачі, сукупність
яких повинна забезпечити вирішення загального комплексу завдань вивчення теми

6

Конкретизувати задачі даного уроку на основі вивчення особливостей учнів даного класу

7

Відібрати найбільш раціональний зміст навчання на даному уроці та виділити в ньому
головне, суттєве

8

Обрати оптимальне поєднання методів та засобів навчання для реалізації змісту уроку
та намічених на уроці навчально-виховних завдань

9

Відібрати форми організації навчальної роботи школярі на уроці — загальнокласні, групові або індивідуальні

10

Визначити оптимальний темп навчання на уроці, зміст та методи домашньої роботи учнів
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32

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

таблиці
карти
макети
об’єкти і т. ін.

Візуальні

Вузьке розуміння
Навчальні та наочні посібники, демонстраційні пристрої, технічні засоби тощо

24. Характеристика засобів навчання

♦♦ радіо
♦♦ магнітофони
♦♦ музикальні інструменти і т. ін.

Аудіальні

За чуттєвою модальністю

джерела отримання знань
та формування вмінь

З асоб и   нав ч анн я

♦♦ звуковий фільм
♦♦ телебачення
♦♦ відео і т. ін.

Аудіовізуальні

Широке розуміння
Сукупність методів, форм,
змісту, а також спеціальних
засобів навчання

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
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25. Класифікація засобів навчання (за В. Оконєм)

Засоби

н а в ч а ння

Прості

Складні

♦♦ словесні (підручники
та інші тексти)
♦♦ візуальні (реальні предмети, моделі, картини,
схеми, карти тощо)

♦♦ механічні візуальні прилади (діаскоп, мікроскоп, кодоскоп тощо)
♦♦ аудіальні засоби (програвач, магнітофон, радіо)
♦♦ аудіовізуальні (звуковий фільм, телебачення, відео)
♦♦ засоби, що автоматизують процес
навчання (комп’ютери, інформаційні мережі, телекомунікаційні мережі)
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26. Генеза форм навчання

Н азва

С утн і ст ь

Класно-урочна система
навчання (зародилася у
XVI ст.)

Масове навчання, обумовлене потребою в освічених людях
у зв’язку з прогресивним соціально-економічним розвитком
країн

Белл-ланкастерська
система взаємонавчання (кінець XVIII — початок ХІХ ст., Англія.
Засновник — священик А. Белл та вчитель
Дж. Ланкастер)

Старші учні спочатку під керівництвом учителя самі вивчали матеріал, а потім, отримавши відповідні інструкції, навчали
своїх молодших товаришів, що у результаті дозволяло за малої
кількості вчителів здійснювати масове навчання дітей

Батовська система навчання (кінець ХІХ ст.,
США)

Час учителя поділявся на дві частини: перша відводилась на
колективну роботу з класом, а друга — на індивідуальні заняття з тими учнями, які потребували таких занять. З учнями, які
бажали поглибити знання, працював сам учитель, з учнями,
що були менш здібними,— його помічник

Мангеймська система навчання (кінець
ХІХ ст., Західна Європа,
м. Мангейм. Засновник
Й. Зіккінгер)

При зберіганні класно-урочної системи навчання учні в залежності від здібностей, рівня інтелектуального розвитку та ступеня підготовки розподілялись по різних групах:
♦♦ класи для найбільш здібних дітей;
♦♦ основні класи для дітей із середніми здібностями;
♦♦ класи для малоздібних;
♦♦ допоміжні класи для розумово відсталих дітей
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Закінчення схеми «Генеза форм навчання»

Н азва

Система індивідуалізованого навчання.
Дальтон-план (1905 р.,
м. Дальтон, США.
Розроблена Оленою
Паркхерст)

Бригадно-лабораторна
система навчання
(20 роки ХХ ст.— СРСР)

С утн і ст ь

Учні з кожного предмета отримували завдання на рік та звітували щодо нього в установлені терміни. Традиційні заняття
у формі уроків відмінялися, єдиного для усіх розкладу не було.
Колективна робота проводилась одну годину на день, решту
часу учні проводили у предметних майстернях і лабораторіях,
де займались індивідуально

Пропонувалось поєднання колективної роботи всього класу з бригадною (ланковою) та індивідуальної роботою кожного учня. На загальних заняттях планувалась робота, обговорювались завдання, вчитель пояснював складні питання теми
та підбивав підсумки спільної діяльності. Визначаючи завдання бригаді, вчитель установлював терміни його виконання та
обов’язковий мінімум роботи для кожного учня. На підсумкових конференціях бригадир від імені бригади звітував про виконання завдання, яке, як правило, виконувала група активістів, а решта тільки були присутніми при цьому. Відмітки ж усім
виставлялися однакові

Проектна система навчання (20-ті роки
ХХ ст.— СРСР. Запозичено із США, розробник — У. Кілпатрік)

Основу шкільних програм складала дослідна діяльність дитини, пов’язана з реальністю, що її оточувала, та основана на
її інтересах. Навчальна програма створюється дітьми спільно
з учителем в процесі навчання та черпається з реальності, що
їх оточувала. Учні самі обирали тему проекту. Основне завдання проектів полягало в озброєнні дитини інструментарієм для
розв’язання проблем, пошуку та досліджень у життєвих ситуаціях

План Трампа (60-ті
роки ХХ ст., США, розробник американський
професор Л. Трамп)

Передбачалось поєднання занять у великих аудиторіях
(100–150 осіб) із заняттями в групах 15–20 осіб та індивідуальна робота учнів. На лекції із застосуванням ТЗН відводилось
40 % часу, на обговорення лекційного матеріалу, поглиблене
вивчення окремих розділів та відпрацювання вмінь та навичок
(семінари) — 20 %, а решту часу учні працювали самостійно
під керівництвом педагога або його помічників із числа сильних учнів
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Глава 5
Форми організації
навчального процесу
27. Класифікація форм навчання

Ф о р ма  нав ч ан я
дидактична категорія, що означає зовнішню сторону організації навчального процесу

індивідуальна
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передбачає взаємодію викладача з одним учнем

групова

передбачає спілкування вчителя з групою дітей, які
взаємодіють як між собою, так і з учителем

парна

комунікативна взаємодія між двома учнями, що виконують загальнонавчальне завдання

фронтальна

передбачає роботу вчителя з усіма учнями в єдиному темпі та із загальними завданнями

колективна

передбачає навчання цілісного колективу зі своїми
особливостями взаємодії і орієнтована на активне
взаємонавчання учнів, їх згуртованість та взаєморозуміння
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28. Класифікація форм організація навчання

Ф о р ма о р ган і за ц і ї  нав ч анн я
конструкція окремої ланки процесу навчання, визначений вид
заняття

За дидактичною метою
(В. А. Оніщук)

За формою навчання
(А. В. Хуторськой)

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

♦♦ індивідуальні заняття
♦♦ колективно-групові заняття
♦♦ індивідуальноколективні заняття

теоретичні
практичні
трудові
комбіновані

За структурною взаємодією
елементів з урахуванням
домінуючої мети навчання
(В. І. Андрєєв)

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

вступне заняття
заняття з поглиблення знань
практичне заняття
заняття із систематизації та
узагальнення знань
♦♦ заняття з контролю знань,
умінь та навичок
♦♦ комбіновані форми занять
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29. Форми організації навчання

Форми організації навчання

♦♦ Урок

♦♦ Лекції

♦♦ Екскурсії

♦♦ Лабораторні та практичні
заняття

♦♦ Самостійна робота

♦♦ Домашні завдання

♦♦ Ігри

♦♦ Семінари

♦♦ Факультативи

♦♦ Індивідуальні заняття

30. Функції форм організацій навчання
Виховна

Психологічна

Організаційна

Ф унк ц і ї  фо р м 
о р ган і за ц і ї
нав ч анн я
Систематизуюча
і структуруюча

Стимулююча

Координуюча
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31. Класно-урочна система навчання

К л а с н о - у р о ч н а с и с т е м а н а в ч а ння
Зародження: XVI ст.— братські школи Білорусії та України
XVIІ ст.— теоретичне обґрунтування
Я. А. Коменским у «Великій
дидактиці»

Класна

Урочна

Учитель проводить заняття із групою учнів певного
віку, що має постійний склад
та називається класом

Навчальний процес проводиться у строго відведені
відрізки часу — уроки

Характерні особливості

учні приблизно одного віку та рівня навчальної
підготовки об’єднані практично на весь період
навчання у групу постійного складу — клас

клас навчається за єдиним навчальним планом
та єдиними навчальними програмами

урок з конкретного навчального предмета,
що вбудований у розклад занять, є основною
формою організації навчального процесу

тривалість уроку регламентується уставом
загальноосвітнього закладу з урахуванням
гігієнічних норм

роботою учнів у класі керує вчитель

39

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
32. Урок як форма організації навчання

Урок — це така організаційна форма
навчальної роботи в школі, за якої
вчитель у рамках точно встановленого
часу з постійним складом учнів одного
віку за сталим розкладом вирішує певні
начально-виховні завдання.
Загальноприйнята трактовка

Урок

Урок — більш або менш закінчений
відрізок, або «клітинка», педагогічного
процесу. В ньому, як сонце у краплині
води, відображаються всі його сторони.
Якщо не вся, то значна частина педагогіки
концентрується на уроці.
М. Н. Скаткін
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Урок — культурологічний феномен,
створений людським зусиллями,
педагогічною думкою; це — продукт
підняття людини до нескінченного процесу
пізнання й осмислення світу.
Н. Є. Щуркова
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33. Класифікація типів уроків

1

За логічним змістом роботи та основними етапами
навчального процесу.
(С. В. Іванов)

2

За метою організації
матеріалу, що вивчається,
та рівнем навченості учнів.
(М. І. Махмутов)

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

вступний урок;
урок первинного ознайомлення з матеріалом;
урок засвоєння нових знань;
урок застосування отриманих знань на прак
тиці;
♦♦ урок закріплення, повторення та узагальнення;
♦♦ контрольний урок;
♦♦ змішаний або комбінований урок

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

уроки вивчення нового матеріалу;
уроки удосконалення знань, умінь та навичок;
уроки узагальнення і систематизації;
комбіновані уроки;
уроки контролю і корекції знань, умінь, навичок

Уроки

3

4

За переважаючим компонентом уроку.
(В. І. Журавльов)

За дидактичною метою.
(Б. П. Єсипов,
І. Т. Огородников,
Г. І. Щукіна та ін.)

Комбіновані

Спеціальні
♦♦ урок засвоєння нового матеріалу;
♦♦ урок закріплення;
♦♦ урок повторення;
♦♦ урок контролю та перевірки знань

♦♦ урок ознайомлення учнів з новим матеріалом
або повідомлення (вивчення) нових знань;
♦♦ урок закріплення знань;
♦♦ уроки вироблення і закріплення вмінь та навичок;
♦♦ узагальнювальний урок;
♦♦ урок перевірки знань, умінь та навичок (конт
рольний урок)
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34. Вимоги до сучасного уроку

♦♦ врахування вікових та індивідуальних
особливостей учнів;
♦♦ пріоритет особистості учня в організації
освітнього процесу;
♦♦ орієнтація на процес навчання;
♦♦ орієнтація на особистісні досягнення
учнів;
♦♦ створення емоційного фону уроку;
♦♦ педагогічний такт і культура мови;
♦♦ пізнавальна самостійність учнів;
♦♦ чітке визначення освітніх, виховних
і розвивальних завдань уроку

♦♦ раціональне використання кожної хвилини уроку;
♦♦ раціональна єдність словесних, наукових
і практичних методів навчання;
♦♦ використання активних методів навчання;
♦♦ зв’язок з досвідом, раніш набутим учнем;
♦♦ формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці;
♦♦ індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація процесу;
♦♦ заохочення прагнень учнів знаходити свій
спосіб роботи з навчальним матеріалом;
♦♦ організоване закінчення уроку

З ага л ь ноп е дагог і ч н і

Д и дакт и ч н і

Вимоги
до сучасного
уроку

Гігієнічні
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

температурний режим;
норми освітлення;
провітрювання;
відповідність нормативам шкільних меблів;
♦♦ чергування видів навчальної роботи
і різноманітність методів навчання
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П с и хо л ог і ч н і
♦♦ врахування психологічних особливостей
кожного учня;
♦♦ нормальний психічний стан і стійкий
настрій вчителя й учнів;
♦♦ розумна вимогливість і доброзичливість
учителя по відношенню до учнів;
♦♦ педагогічна етика і педагогічний такт
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35. Спрощена схема послідовності уроку

Актуалізація опорних знань,
способів дій, чуттєвого досвіду

Формування нових знань
і способів дій

Застосування, закріплення знань
і способів дій

36. Розгорнута структура комбінованого уроку

Етап и

Форми, прийоми та методи роботи

Організаційний момент

♦♦ психологічна, практична підготовка учнів до навчальної
роботи

Перевірка домашнього
завданя

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

тестові завдання;
самоперевірка за еталоном;
програмоване опитування;
індивідуальне опитування;
фронтальна бесіда

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

використання тексту підручника, довідників тощо;
схеми, малюнки і т. ін.;
бесіда;
використання методів «мозкового штурму», «асоціювання»
і т. ін.

Актуалізація опорних
знань
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Закінчення схеми «Розгорнута структура комбінованого уроку»

Етап и

Форми, прийоми та методи роботи

Формулювання мети
і завдань уроку

♦♦ визначення мети через формулювання очікуваних результатів уроку;
♦♦ чітке формулювання мети і завдань уроку учителем, учнями або сумісно

Мотивація навчальної
діяльності

♦♦ зв’язок навчального матеріалу з реаліями життя, показ
його практичного значення;
♦♦ створення проблемної ситуації, для розв’язання якої потрібно засвоїти нове;
♦♦ вплив на емоційну сферу;
♦♦ використання яскравих афоризмів, порівнянь, образів;
♦♦ рольові ігри і т. ін.

Вивчення нового
матеріалу

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

методи словесного навчання;
методи наочного навчання;
методи практичного навчання;
методи дослідження

Закріплення нового
матеріалу

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

творчі роботи;
тестування;
вправи;
бесіда;
робота з підручником;
повторення дослідів і т. ін.

Підсумки уроку

♦♦ висновки і пропозиції щодо досягнення мети;
♦♦ само- і взаємоконтроль;
♦♦ рефлексивна діяльність

Домашнє завдання

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
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вправи, письмові роботи;
робота з текстом підручника;
вивчення документів;
робота зі словником, із довідником;
проведення дослідів;
читання творів і т. ін.
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37. Макет багаторівневого плану уроку (на прикладі уроку засвоєння нових знань)

Плану уроку № _____
Дата _______________ Клас _________
Тема уроку ___________________________________________________________________________________
Тип уроку ___________________________________________________________________________________
Мета уроку ___________________________________________________________________________________
Завдання уроку _______________________________________________________________________________
Знання і вміння, що формуються на уроці _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Обладнання __________________________________________________________________________________

Етап

Час, хв

І

Основні орієнтири
вивчення теми

Зміст етапу уроку
Актуалізація опорних знань

—

ІІ

Мотивація навчального процесу

—

ІІІ

Вивчення нового матеріалу

10

IV

—”—

V

Первинне застосування отриманих знань
Вказуються параграфи, пункти,
індивідуально диференційовані вправи

Самостійна (діагностична) робота

VI

Узагальнення і систематизація отриманих знань
—”—

VII

Домашнє завдання

Хід уроку
Індивідуально-диференційовані групи
Час, хв

Етап
уроку

низького
рівня

середнього
рівня

високого
рівня

обдаровані
діти
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38. Вимоги до створення ефективного уроку (за І. П. Підласим)

1

Використання новітніх досягнень науки, передової педагогічної практики, побудова уроку
на основі закономірностей навчально-виховного процесу

2

Реалізація на уроці оптимального співвідношення дидактичних принципів і правил

3

Забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їх інтересів, нахилів і потреб

4

Установлення усвідомлюваних учнями міжпредметних зв’язків

5

Зв’язок з раніше вивченими знаннями й уміннями, опора на досягнутий рівень розвитку
учнів

6

Мотивація й активізація розвитку сфер особистості

7

Логічність та емоційність усіх етапів навчально-виховної діяльності

8

Ефективне використання педагогічних засобів

9

Зв’язок з життям, виробничою діяльністю, особистим досвідом учнів

10

Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення і діяльності

11

Формування уміння учитися, потреби постійно поповнювати знання

12

Ретельна діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку
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Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
39. Діяльнісний підхід до планування уроків
Поетапні цілі уроку

Дії вчителя та учнів

Мобілізуючий початок уроку
Попередня організація класу:
Цілі:
♦♦ психологічне налаштування учнів
на майбутнє заняття;
♦♦ забезпечення нормальної обстановки на уроці

♦♦ взаємне привітання вчителя
та учнів;
♦♦ перевірка відсутніх;
♦♦ перевірка зовнішнього стану
приміщення;
♦♦ перевірка робочих місць, робочої пози та зовнішнього вигляду учнів;
♦♦ організація уваги

Вивчення нового матеріалу на уроці
Цілі:
♦♦ засвоєння фактів та основних ідей;
♦♦ засвоєння методу дослідження матеріалу, що вивчається;
♦♦ опанування методики відтворення
матеріалу, що вивчається

♦♦ навчальні завдання та відпрацювання нового матеріалу;
♦♦ оголошення нового матеріалу
учителем;
♦♦ самостійне вивчення матеріалу
на уроці

Закріплення пройденого на уроці
Мета:
♦♦ міцне засвоєння знань.

♦♦ повторення фундаментальних
понять;
♦♦ підсумкове повторення

Контроль та оцінка знань учнів.
Цілі:
♦♦ вироблення критеріїв оцінки
знань;
♦♦ вироблення позитивної мотивації
до отримання знань;
♦♦ виховання об’єктивної самооцінки

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Домашнє завдання
Цілі:
♦♦ розвиток самостійності та творчого
мислення;
♦♦ удосконалення методів самостійної роботи

♦♦ роз’яснення домашнього
завдання;
♦♦ індивідуалізація домашнього
завдання;
♦♦ перевірка та оцінка домашнього завдання

Узагальнення та систематизація знань
Мета:
♦♦ вироблення системи знань, вмінь,
навичок, здібностей, якостей

♦♦ повторювальноузагальнювальні роботи;
♦♦ підсумкове повторення

усне опитування;
самостійні роботи;
контрольні роботи;
заліки, екзамени
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
40. Комплексний аналіз уроку

Комплексний аналіз уроку
Це

1. Аналіз уроку з урахуванням
психологічних, загально дидактичних та предметно дидактичних основ навчання

2. Визначення, чи реалізовані навчально-освітня, виховна
та розвивальна функції

3. Розгляд уроку крізь призму єдності, взаємозв’язку та взаємообумовленості чотирьох компонентів: мета
(навчання) — зміст (навчання) —
метод (навчання) — результат (навчання)

Для всього цього потрібно визначити
♦♦ види діяльності вчителя на уроці,
їх співвідношення та їх ефективність
♦♦ оптимальність вибору методу
та прийомів навчання
♦♦ види діяльності учнів та уроці
та їх ефективність
♦♦ дієвість особистості вчителя
на уроці
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Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
41. Орієнтовна схема аналізу уроку

I

Мета і завдання уроку (освітня, виховна, розвивальна), їх взаємозв’язок та шляхи реалізації

II

Готовність учителя та учнів до уроку. Обладнання уроку, наочні посібники, технічні засоби навчання, санітарно-гігієнічний стан класу та ін.

III

Тип і структура уроку. Доцільність вибору типу і структури уроку стосовно теми і дидактичної мети;
його місце в системі занять з предмета. Організаційна структура уроку: чіткість і послідовність етапів, відповідність їх характеру пізнавальної діяльності учнів

IV

Зміст уроку. Науковість, виховне та розвивальне значення навчального матеріалу; правильність добору
навчального матеріалу за обсягом, змістом і доступністю для учнів; співвідношення емпіричного,
теоретичного і практичного навчального матеріалу; групування, класифікація навчального матеріалу
навколо ключових понять; спрямованість навчального матеріалу на зв’язок з життям

V

Методичне забезпечення уроку
1. Використання та особливості поєднання форм навчання, обґрунтованість їх вибору,
відповідність принципам навчання; темп уроку.
2. Методика проведення різних етапів уроку: постановка пізнавальних задач перед учнями; методика перевірки домашніх завдань; методика викладання нових знань; методика закріплення навчального матеріалу; методика перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; використання
прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів; організація репродуктивної та творчої діяльності учнів, їх співвідношення; застосування на уроці проблемного та елементів програмованого навчання; врахування індивідуальних особливостей та інтересів учнів, рівня їх підготовленості, здійснення індивідуалізації навчання та диференційованого підходу до учнів; організація
різних видів самостійної роботи учнів, їх місце на уроці; домашнє завдання: його обсяг і вчасність подання; використання на уроці виховних можливостей навчального матеріалу, формування наукового світогляду, моральних, трудових, естетичних та інших якостей особистості, культури навчальної праці; виявлення та реалізація на уроці внутрішньопредметних та міжпредметних
зв’язків у навчальному матеріалі, обґрунтування їх педагогічної доцільності

VI

Поведінка учнів на уроці
1. Порядок і дисципліна учнів. 2. Активність, самостійність, інтерес до занять учнів різного рівня підготовленості, зосередженість і стійкість їх уваги на різних етапах уроку. 3. Навчальнопізнавальна діяльність, організованість, акуратність; ставлення до занять слабких учнів і порушників дисципліни; участь у роботі на уроці окремих учнів і всього колективу. 4. Ставлення учнів до
вчителя і один до одного (доброзичливість, взаємодопомога)

VII

Характеристика ділових якостей учителя
1. Рівень наукової підготовки і готовність до уроку. 2. Знання теорії навчання і виховання, методики викладання предмета, психології та гігієни, вміння застосовувати ці знання в процесі навчання. 3. Педагогічний такт, стиль, культура праці та поведінки, мова. 4. Взаємостосунки з класом та
окремими учнями

VIII

Загальні підсумки уроку
1. Виконання плану уроку. 2. Досягнення освітньої, розвивальної і виховної мети. 3. Загальна оцінка, результати, ефективність і якість. 4. Висновки та пропозиції щодо подальшого вдосконалення
роботи, закріплення успіху, подолання помилок
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
42. Лекція

Лекція
найдавніша форма передачі знань
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Принципи і критерії
ефективності

♦♦ оптимальне поєднання навчальних, виховних, розвивальних функцій;
♦♦ науковість;
♦♦ проблемність;
♦♦ системність;
♦♦ доступність;
♦♦ системність і послідовність

Структурні компоненти

♦♦ вступна частина — ознайомлення з темою, планом, метою,
завданнями лекції та рекомендованою літературою;
♦♦ головна частина — розкриття теми лекції із заявленим планом та авторським баченням проблеми;
♦♦ завершальна частина — висновки та узагальнення, що підбивають підсумки лекції

Види лекцій

♦♦ вступна лекція — дає цілісне уявлення про навчальний
предмет та орієнтує учнів на специфіку курсу;
♦♦ лекція-інформація — пропонує викладення та пояснення
учням наукової інформації;
♦♦ оглядова лекція — систематизує наукові знання на основі
між- та внутрішньопредметних зв’язків;
♦♦ проблемна лекція — нова інформація пропонується за допомогою обговорення проблемних питань;
♦♦ лекція-візуалізація — пропонує показ учням наочного матеріалу за допомогою ТЗН;
♦♦ лекція-конференція — проводиться як заздалегідь спланована система доповідей учнів;
♦♦ лекція-консультація — проходить за типом «питаньвідповідей» та заздалегідь спланованої дискусії

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
43. Екскурсія

Ек с ку р с і я
Форма організації навчальної роботи, яка дозволяє учням сприймати і засвоювати навчальний матеріал шляхом безпосереднього ознайомлення з предметами, процесами, явищами та ін., тобто в реальних умовах їх існування

Значення екскурсії

Види екскурсій

♦♦ реалізує принцип наочності в навчанні;
♦♦ здійснює зв’язок з практикою, життям;
♦♦ сприяє профорієнтаційній роботі

(за дидактичною метою)
♦♦ вступні (передують вивченню матеріалу на уроці);
♦♦ поточні (супроводжувальні) (проводяться одночасно
з вивченням великих розділів програми для конкретизації окремих питань);
♦♦ підсумкові (завершують собою вивчення конкрентної
теми)
(в залежності від навчального предмета й місця проведення)
♦♦ виробничі;
♦♦ науково-природничі;
♦♦ історико-літературні;
♦♦ краєзнавчі;
♦♦ комплексні

І. Підготовка екскурсії:
♦♦ визначення мети;
♦♦ вибір об’єкта вивчення;
♦♦ визначення конкретних завдань для учнів;
♦♦ призначення екскурсовода.
Методика проведення

ІІ. Організація навчальної роботи під час екскурсії:
♦♦ розповідь, пояснення, бесіда;
♦♦ демонстрація об’єкта або його деталі;
♦♦ ведення учнями записів, здійснення фотографування
об’єктів, звукозапис розповіді екскурсовода та ін.
ІІІ. Підбиття підсумків:
♦♦ написання звітів, доповідей, творів;
♦♦ оформлення моделей, альбомів;
♦♦ створення колекцій та ін.

51
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44. Лабораторна робота

Л а б оратор н а р о б ота
Це практичне заняття, яке проводиться в навчальних кабінетах,
лабораторіях, майстернях і т. ін.

Основні функції

♦♦ експериментальне підтвердження теоретичних положень,
що вивчаються;
♦♦ опанування системою засобів і методів експериментальнопрактичного дослідження;
♦♦ формування вмінь вирішувати практичні завдання шляхом
постановки досліду;
♦♦ формування практичних умінь роботи з різними приладами, апаратурою, установками та іншими технічними засобами;
♦♦ формування творчих дослідницьких навичок учнів;
♦♦ розширення можливостей використання теоретичних
знань для вирішення практичних завдань

Структурні елементи

♦♦ обговорення вчителем завдання з групою; відповіді на питання її членів;
♦♦ самостійне колективне виконання завдання за допомогою
читання, практичної діяльності, розподілу часткових завдань між учасниками робочої групи;
♦♦ консультації вчителя в процесі роботи;
♦♦ обговорення та оцінка отриманих результатів членами робочої групи;
♦♦ письмовий або усний звіт учнів про виконання завдання;
♦♦ контрольна співбесіда вчителя з представниками робочої
групи

Форми роботи

Індивідуальна
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Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
45. Домашні завдання

Д о м а шня н а в ч а л ь н а р о б о т а
Це форма організації самостійного індивідуального вивчення
школярами навчального матеріалу в позаурочний час

Мета

♦♦ закріплення знань, набутих на уроці;
♦♦ узагальнення і систематизація знань;
♦♦ оформлення засвоєного матеріалу (укладання таблиць,
схем, малюнків);
♦♦ самостійне засвоєння певних питань програми;
♦♦ застосування набутих знань під час розв’язування задач,
виконання вправ;
♦♦ виконання творчих робіт;
♦♦ ліквідація прогалин у знаннях

Види

♦♦ робота з текстом підручника (читання, відтворення навчального матеріалу в усній та графічній формі або ознайомлення з новим текстом з метою постановки питань, виписування незрозумілих виразів, зворотів);
♦♦ виконання вправ, розв’язування завдань;
♦♦ виконання письмових і графічних робіт (переказ, твір,
креслення, малюнки, заповнення контурних карт та ін.);
♦♦ самостійна практична робота, яка вимагає певних спостережень (за рослинами, тваринами, вивчення рельєфу місцевості, явищ природи, творів мистецтва);
♦♦ читання певних статей, науково-популярних журналів;
♦♦ проведення дослідів та ін.;
♦♦ заучування напам’ять та ін.

Вимоги до організації

♦♦ задавати домашнє завдання за повної уваги всього класу;
♦♦ проводити інструктаж щодо виконання домашнього завдання;
♦♦ практикувати творчі роботи: спостереження, читання додаткової літератури, підготовка доповідей, повідомлень;
♦♦ стимулювати позитивні мотиви діяльності;
♦♦ здійснювати індивідуалізацію домашніх завдань;
♦♦ ураховувати посильність завдання, провести їх норму
вання;
♦♦ систематично перевіряти виконання завдання;
♦♦ здійснювати зв’язок із сім’єю
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46. Ігри

Дидактичні ігри
Форма організації навчання, виховання і розвитку особистості, яка здійснюється педагогом на основі цілеспрямовано організованої діяльності учнів за
спеціально розробленим ігровим сценарієм, спираючись на максимальну самоорганізацію учнів при моделюванні досвіду людської діяльності

Моделювання реальності

Певний (визначений) ігровий сюжет

Рольова діяльність

Ігрове змагання у відповідності
до правил гри

Ознаки ділової гри як форми навчання:
♦♦ наявність проблеми, що потребує розв’язання;
♦♦ моделювання ігрової ситуації, що аналогічна соціальній професії або на
уковій проблемі;
♦♦ наявність учасників гри, що виконують ігрові ролі;
♦♦ активна взаємодія гравців між собою та з педагогом;
♦♦ використання додаткової ігрової атрибутики;
♦♦ висока емоціональна напруга учасників;
♦♦ імпровізаційний характер дій гравців

П оз и т и вн і  мом е нт и

Н е гат и вн і  мом е нт и

♦♦ у процесі гри учні опановують досвід діяльності, подібний до того, який би вони набували в дійсному житті;
♦♦ гра дозволяє самим учням вирішувати
складні проблеми, а не залишатись пасивними спостерігачами;
♦♦ гра створює потенційну можливість переносу знань та досвіду діяльності із навчальної
ситуації в реальну;
♦♦ ігри забезпечують навчальне середовище
швидкого реагування на дії учня;
♦♦ ігри дозволяють ущільнити час: за короткочасну гру учень дізнається більше;
♦♦ ігри психологічно стимулюють учнів до прийняття самостійних рішень і переконують
у необхідності виваженого підходу;
♦♦ імітаційні ігри безпечні, викликають зацікавленість

♦♦ застосування імітаційних ігор вимагає доброї методичної підготовки педагогів, на яку треба витратити
енергію та час;
♦♦ інколи ігри вимагають більших витрат часу порівняно з економнішими методами (наприклад, читання);
♦♦ часто ігри акцентують досвід діяльності, який
не є основним для проектованого засвоєння змісту
навчання;
♦♦ розробники ігор не завжди знають методику навчання, а тому створюють свої продукти, орієнтуючись
на технічні можливості;
♦♦ дорогі комп’ютерні системи та програми менш доступні, ніж традиційні навчальні матеріали;
♦♦ під час гри можливі неконтрольовані спалахи емоцій учнів;
♦♦ у деяких іграх обмежена кількість учасників, ці ігри
неможливо використати для фронтального навчання
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47. Шкільний семінар

Шкільний семінар
Форма заняття, що являє собою групове співробітництво учнів і вчителя з обговорення проблеми, теми під безпосереднім керівництвом учителя; це специфічна форма організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що припускає творче вивчення програмного матеріалу

За дидактичними цілями
♦♦ заняття з введення в тему, планування її вивчення;
♦♦ заняття щодо дослідження фундаментальних освітніх об’єктів;
♦♦ заняття з подання та захисту
освітніх результатів;
♦♦ заняття з поглиблення, узагальнення та систематизації знань;
♦♦ контрольні та залікові семінари;
♦♦ аналітичні семінари

Види семінарів

Вступний семінар

За способом і характером проведення

Форми комунікації
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

індивідуальна;
парна;
групова;
колективна;
індивідуальноколективна

♦♦ вступні, оглядові, самоорганізуючі, пошукові семінари;
♦♦ індивідуальні та групові семінари;
♦♦ семінари-проекти;
♦♦ семінари з розв’язання задач;
♦♦ семінар — «круглий стіл»;
♦♦ семінари — ділові ігри

Характеристика діяльності

♦♦ вчитель пояснює структуру семінару;
♦♦ спирається на знання і досвід, який вже мають учні;
♦♦ учні колективно збирають інформацію за новою темою
і класифікують її за розділами;
♦♦ за кожним розділом учні обирають груповодів, які ведуть
набір до своїх груп;
♦♦ групи працюють із зібраною інформацією за заданим алгоритмом, готують виступи перед класом;
♦♦ результати аналізуються й оцінюються самими учнями
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Закінчення схеми «Шкільний семінар»

Види семінарів

Оглядовий семінар

♦♦ передбачає самостійний огляд учнями всієї теми на основі
підручника або інших матеріалів;
♦♦ результати огляду формулюють у вигляді суджень:
1) сутність даної теми;
2) її головні частини або спрямування;
3) об’єкти, що вивчаються;
4) питання, що виникають;
5) відмінність викладання теми за різними інформаційними джерелами;
♦♦ за підсумками семінару складаються індивідуальні та колективні програми занять з теми

Самоорганізуючий
семінар

♦♦ кожен учень обирає одну тему, розробкою якої він займається, на семінарі індивідуально або в групі;
♦♦ учні самостійно визначають цілі заняття та розподіляють
роботу між колегами в групі;
♦♦ учні виконуються роботу, оцінюють її та звітують перед
класом;
♦♦ учні визначають перспективу на майбутнє заняття

Семінар генерації ідей
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Характеристика діяльності

♦♦ учні розподіляються за парами: генератори та організатори;
♦♦ генератор висловлює своє бачення проблеми, описує все
що йому відомо або невідомо, з цієї теми;
♦♦ організатор ставить йому уточнюючі питання, заохочує висловитися, записує основні відповіді та отримані під час
обговорення результати;
♦♦ учитель задає алгоритм фіксації результатів:
1) основні поняття з теми;
2) символ або схема, що відображають проблему;
3) питання, що виникають під час роботи в парах, тощо;
♦♦ через деякий час пари переходять від етапу генерації
до обговорення матеріалу, який був напрацьований;
♦♦ завершення роботи — виступ перед усіма учнями

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
48. Самостійна навчальна робота

Самостійна навчальна робота
Оволодіння науковими знаннями, практичним вміннями та навичками в усіх
формах організації навчання, як під керівництвом учителя, так і без нього

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Цілі й задачі

закріплення, поглиблення, розширення та систематизація знань;
самостійне оволодіння навчальним матеріалом;
формування потреби до постійної самоосвіти;
формування навичок самостійної пізнавальної діяльності;
формування вмінь та навичок щодо самостійної розумової праці,
самостійного мислення

Види самостійних навчальних робіт

За дидактичною
метою

♦♦ пізнавальна;
♦♦ практична;
♦♦ узагальнювальна

За типом задач,
що розв’язуються

♦♦ дослідницька;
♦♦ творча;
♦♦ пізнавальна тощо

За рівнями
проблемності

За характером
комунікативної взаємодії

За місцем
виконання

За методами наукового
пізнання

♦♦ репродуктивна;
♦♦ репродуктивно-дослідницька;
♦♦ дослідницька

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

фронтальна;
групова;
парна;
індивідуальна

♦♦ домашня;
♦♦ класна

♦♦ теоретична;
♦♦ експериментальна
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49. Види самостійної роботи в залежності від форми організації навчання

Форма організації
навчання
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Види та особливості
самостійної роботи учнів

Уроки

Робота з навчальною літературою, самостійне
розв’язання задач, виконання вправ, завдань, підготовка до уроку рефератів, доповідей, самостійна робота із застосуванням ТЗН, комп’ютерних навчальних та контролюючих програм, самостійна робота
з різноманітними картками-завданнями

Лекції

Активне слухання і конспектування лекцій, самостійна робота із запропонованою літературою
в контексті лекції

Семінари

Робота з літературою за темою семінару, написання
реферату, підготовка тезисів для виступу на семінарі

Лабораторнопрактичні зайняття

Експериментально-дослідницька робота, вивчення навчальної та довідкової літератури, оформлення результатів експериментально-дослідницької
роботи

Екскурсії

Робота з навчальною та довідковою літературою на
етапі підготовки до екскурсії, написання узагальнених, аналітичних звітів за результатами екскурсії,
збирання та систематизація нової інформації в процесі екскурсії

Ігри

Робота з розв’язання ситуативних задач та завдань,
самостійна робота з комп’ютерними іграми, самостійна робота з роздавальним дидактичним мате
ріалом

Домашня самостійна
робота

Виконання вправ, задач, підготовка рефератів,
доповідей, завдань, у тому числі творчих

Гнучке поєднання різноманітних форм та
технологій навчання

Поєднання та різноманітне застосування усіх перерахованих вище видів самостійної роботи учнів

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
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Глава 6
Діагностика й контроль
у навчанні
51. Діагностика
Діагностика
точне визначення результатів дидактичного процесу

Контроль — це спостерігання за процесом засвоєння знань, умінь, навичок

Види контролю

♦♦ Попередній — проводиться з метою виявлення знань, умінь та навичок,
що мають учні на початок навчального року.
♦♦ Поточний — проводиться по ходу навчання, стимулює відповідальність
учня за підготовку до кожного зайняття.
♦♦ Періодичний — підбиває підсумки роботи за відзначений період.
♦♦ Тематичний — здійснюється після вивчення теми, розділу та має на меті
систематизацію знань.
♦♦ Підсумковий — призначений визначити остаточні результати навчання.
♦♦ Відстрочений — контроль залишкових знань та вмінь через певний час
після вивчення теми, розділу, курсу

Форми
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Перевірка — система дій та операцій для контролю за засвоєнням знань, умінь і навичок

індивідуальні;
групові;
фронтальні;
іспити;
заліки

Методи
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

спостереження;
усні;
письмові;
програмовані;
практичні

Функції
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

контролююча;
навчальна;
діагностико-керуюча;
стумулюючо-мотиваційна;
розвивальна;
виховна

Педагогічні вимоги
♦♦ індивідуальний характер;
♦♦ систематичність, регулярність;
♦♦ різноманіття форм;
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♦♦ всебічність;
♦♦ об’єктивність;
♦♦ диференційований підхід;

♦♦ гласність;
♦♦ єдність вимог

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
52. Оцінка та облік результатів навчальної діяльності

Р е зу л ь т а т к о н т р о л ю

Оцінка

Відмітка (бал)

визначення ступеня засвоєння
знань, умінь, навичок

умовне вираження кількісної
оцінки знань, умінь, навичок

Види
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

попереднє;
поточне;
тематичне;
підсумкове

Вимоги
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

об’єктивність;
індивідуальність;
гласність;
всебічність;
диференційованість

Рівні:
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

початковий;
середній;
достатній;
високий

Типові суб’єктивні помилки оцінювання у школі
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

великодушність, поблажливість;
перенесення симпатії або антипатії з учня на оцінку (відмітку);
прагнення уникати крайніх оцінок (відміток);
відсутність системи контролю з боку вчителя;
близькість оцінки до тієї, яка була поставлена раніше;
завищення та заниження оцінок (відміток);
перенесення оцінки за поведінку на оцінку навчальної діяльності і т. ін.
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53. Методичні функції контролю та перевірки навчальної діяльності

Д и дакт и ч н и й  асп е кт
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М е тод и ч н и й  асп е кт

Контролюючий

♦♦ з’ясування наявності знань, їх рівня;
♦♦ з’ясування наявності вмінь застосовувати
знання в навчальній діяльності;
♦♦ з’ясування наявності навичок їх сформованості

Навчаючий

♦♦ розвиток логічного мислення учнів, їх мови,
пам’яті;
♦♦ уточнення, поглиблення, усвідомлення та зміцнення знань;
♦♦ застосування знань в навчальній практиці,
з’ясування рівня цього вміння;
♦♦ попередження, з’ясування, виправлення та аналіз помилок учнів

Орієнтуючий

♦♦ досягнення проміжних та остаточних цілей навчання за навчальними завданнями, що визначаються контролюючим аспектом (для учнів);
♦♦ досягнення окремими учнями та класом в цілому проміжних та остаточних цілей навчання за навчальними завданнями, що визначаються контролюючим і дидактичним аспектом (для
вчителя)

Виховуючий

♦♦ виховання рис особистості — працьовитості, наполегливості у досягненні мети, сили волі, допитливості, чесності та ін.;
♦♦ виховання культури праці, специфічної для
кожного навчального предмета;
♦♦ виховання навичок правильної поведінки у колективі, у суспільстві;
♦♦ підготовка до трудової діяльності;
♦♦ професійна орієнтація

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
54. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною шкалою

Рівні навчальних
досягнень

І. Початковий

Бали
1

Учень може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його елементи

2

Учень фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, виявляє
здатність елементарно викласти думку

3

Учень відтворює менш як половину навчального матеріалу;
з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

4

Учень з допомогою вчителя відтворює основний навчальний
матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію

5

Учень розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками
й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило

6

Учень виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. За допомогою вчителя здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати знання під час
виконанні завдань за зразком

7

Учень правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє
основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовує вивчений матеріал
у стандартних ситуаціях, частково контролює власні навчальні дії

8

Знання учня є достатньо повними. Він застосовує вивчений
матеріал у стандартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати
найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робить висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його повна,
логічна, обґрунтована, хоча і з деякими неточностями

9

Учень досить добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній
аргументації

10

Учень має глибокі і міцні знання, здатний використовувати їх
в практичній діяльності, робити висновки. При цьому він може припускатися незначних огріхів в аргументації думки тощо

11

Учень на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та
в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх
у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми

12

Учень має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

ІІ. Середній

ІІІ. Достатній

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

IV. Високий
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Глава 7
Сучасні технології навчання
55. Сучасні технології навчання
Педагогічні технології
Системний метод створення, застосування і визначення всього процесу
викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів
та їхніх взаємодій, що мають своїм завданням опттимізацію форм освіти.
ЮНЕСКО

За рівнем
застосування

За концепцією
засвоєння

За ставленням
до дитини

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Асоціативно-рефлекторні (в основі теорія — формування понять)
Розвивальні (теорія розвитку здібностей)
Біхевіористичні (ґрунтуються на теорії поведінки й научіння)
Сугестивні (засновані на навіюванні)
Нейролінгвістичні (засновані на нейролінгвістичному програмуванні)
♦♦ Гештальттехнології (засновані на психотерапевтичному впливі)
♦♦ Авторитарні (чітка й надмірна регламентація)
♦♦ Дидактоцентристські (зосередженні на навчанні)
♦♦ Особистісно орієнтовані (технології співпраці, гуманноособистісні, технології вільного виховання)

За типом організації та управління
пізнавальною діяльністю

♦♦ Ігрові й тренінгові технології (відпрацювання певних алгоритмів навчально-пізнавальних дій, способів розв’язання типових
завдань)
♦♦ Інтеграційні (інтеграція різнопредметних знань)
♦♦ Комп’ютерні (реалізуються на основі взаємодії «вчитель —
комп’ютер — учень», за допомогою інформаційних, тренінгових, розвивальних, контролюючих та інших програм)
♦♦ Діалогові технології (пов’язані зі створенням комунікативного
середовища)

За організаційними
формами

♦♦ Класно-урочні
♦♦ Академічні
♦♦ Індивідуальні

За пріоритетною
складовою педагогічного процесу
(І. Підласий)
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♦♦ Загальнопедагогічні
♦♦ Предметні
♦♦ Локальні та модульні

♦♦ Групові
♦♦ Клубні
♦♦ Альтернативні

♦♦ Предметно зорієнтована (продуктивна)
♦♦ Особистісно зорієнтована (поблажлива)
♦♦ Партнерська (співпраці)

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
56. Сутність проблемного навчання
П р о б л е м н е н а в ч а ння
Така організація процесу навчання, в основі якої лежить створення викладачем самостійної пошукової діяльності школярів із розв’язання навчальних проблем, у ході
якої формується нове знання, уміння, навички та розвиваються здібності, активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та інші особисто значущі якості

Проблемна ситуація
це ситуація, яка виникає внаслідок такої організації вчителем взаємодії учнів
з об’єктом пізнання, яка допомагає виявити пізнавальне протиріччя. Проблемна ситуація характеризується інтелектуальним утрудненням і потребою
розв’язувати його. Сутність пізнавального протиріччя міститься у неможливості
за допомогою тих знань і способів діяльності, якими володіють школярі, вирішити протиріччя, що виникли

Способи створення
проблемної ситуації
♦♦ зіткнення школяра з явищами, фактами, які
вимагають теоретичного пояснення;
♦♦ спонукання учнів до аналізу зовнішніх суперечливих фактів, явищ, висловлювань;
♦♦ спонукання до вибору із суперечливих фактів,
висловлювань тих, які вважають вірними,
і обґрунтування вибору;
♦♦ спонукання до самостійного порівняння,
зіставлення фактів, явищ, дій;
♦♦ спонукання до висування гіпотез, формулювання висновків та їх перевірки тощо

Методи проблемного
навчання

Проблема
такий різновид питання, відповідь на яке
не міститься в накопичених учнями знаннях і способах діяльності, тому вимагає відповідних практичних
дій, відмінних від простого інформаційного
пошуку

♦♦ проблемний
виклад;
♦♦ евристичний (частковопошуковий);
♦♦ пошуковий;
♦♦ дослідницький

Вимоги до проблеми

Проблема повинна:
♦♦ містити в собі пізнавальне утруднення (тобто
невідому галузь знань, яку необхідно пізнати);
♦♦ бути пов’язаною з емоціями суб’єкта (новизна;
незадоволеність тими знаннями, що має; диво);
♦♦ передбачати можливість висувати гіпотези;
♦♦ відбивати специфіку науки навчальної дисципліни

Функції проблемного навчання на різних етапах навчання
♦♦ формування інтересу до вивчення конкретного матеріалу на етапі постановки мети, мотивації пізнавальної діяльності;
♦♦ спонукання до самостійності в процесі оволодіння змістом навчання на етапі осмислення та засвоєння;
♦♦ спонукання до використання знань, оволодіння способами діяльності, використання їх у нових ситуаціях
на етапі закріплення засвоєного;
♦♦ виявлення рівнів засвоєння змісту освіти, активності, самостійності як певної цілісності на етапі контролю навчально-пізнавальної діяльності
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57. Урок у технології проблемного навчання

Етапи
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Дії вчителя й учнів

Методи та засоби реалізації

Організаційний

♦♦ вчитель перевіряє підготовку
учнів до заняття;
♦♦ вчитель сприяє організації уваги
учнів

♦♦ привітання, побажання хорошого настрою

Актуалізація
опорних знань

♦♦ вчитель сприяє відтворенню
знань, вмінь, життєвого досвіду учнів;
♦♦ вчитель перевіряє готовність
учнів до сприйняття нового матеріалу

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

робота з текстом підручника;
«мозковий штурм»;
диктант;
короткі перевірочні роботи;
фронтальна бесіда

Зіткнення учнів
з проблемою
й висловлення
первинних
гіпотез

♦♦ вчитель пропонує проблемну ситуацію, яка може ґрунтуватися
на здивуванні або пов’язана з інтелектуальним утрудненням;
♦♦ учням пропонуються суперечливі факти, теорії, точки зору;
♦♦ учні усвідомлюють сутність
утрудення та шукають способи
розв’язання проблеми шляхом
здогадки або висунення гіпотез

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

спостереження;
досліди;
пошук фактів;
аналіз даних;
асоціативний ряд

Визначення
теми й мети
уроку

♦♦ учні за допомогою вчителя формулюють навчальну проблему та
через неї тему й мету уроку

♦♦ фронтальна бесіда

Робота над
гіпотезами,
висловленими
учнями

♦♦ учні збирають та аналізують дані,
необхідні для розв’язання проблеми;
♦♦ учитель сприяє актуалізації життєвого досвіду учнів;
♦♦ вчитель спонукає учнів до висунення ідей (заохочувальними
словами, підказками); надає диференційовану допомогу

♦♦ робота з різними джерелами
інформації;
♦♦ проведення досліджень;
♦♦ вивчення таблиць, графіків;
♦♦ перегляд відеосюжетів

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
Закінчення схеми «Урок у технології проблемного навчання»

Етапи

Обговорення гіпотез. Загальний
висновок

Підсумок уроку

Домашнє
завдання

Дії вчителя й учнів

Методи та засоби реалізації

♦♦ учні визначають причиннонаслідкові зв’язки, формулюють
гіпотезу;
♦♦ учні за допомогою вчителя або
самостійно формулюють висновки щодо проблемного питання, запропонованого на початку уроку

♦♦ «мозковий штурм»;
♦♦ побудова структурнологічних схем;
♦♦ спілкування «питаннявідповідь»

♦♦ вчитель проводить бесіду, підбиває підсумок уроку, коментує
відповіді та роботу учнів

♦♦ відповідь на такі запитання:
Які нові знання ви отри
мали?
Що нового ви дізналися про
причинно-наслідкові зв’язки,
які пояснюють це явище?
Яке значення мають отримані знання? Де вони можуть
бути використані?

♦♦ вчитель сприяє розумінню учнями цілей, змісту й способів виконання домашнього завдання
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58. Сутність особистісно орієнтованого навчання
О с о б и с т і с н о о р і є н т о в а н е н а в ч а ння
Така організація процесу навчання, в основі якої лежить визнання індивідуальності, самобутності, самоцінності кожної людини, що вимагає забезпечення розвитку і саморозвитку особистості учня виходячи із виявлення його індивідуального, неповторного, суб’єктивного досвіду, здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій, можливостей реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності, поведінці

Головні ідеї особистісно орієнтованого навчання
(за І. С. Якиманською)
♦♦ цілі особистісно орієнтованого навчання: розвиток пізнавальних здібностей
учня, максимальне розкриття індивідуальності учня;
♦♦ перевага надається навчанню як процесу;
♦♦ навчання — суто індивідуальна діяльність кожного учня;
♦♦ під час конструювання й реалізації навчального процесу, особлива увага надається виявленню суб’єктивного досвіду учня

Основні вимоги до розробки особистісно орієнтованого навчального процесу
♦♦ навчальний матеріал має виявляти суб’єктивний досвід
учня;
♦♦ викладання навчального матеріалу в підручнику
(посібнику або вчителем) спрямоване на перетворення
особистого досвіду кожного учня;
♦♦ активне стимулювання учня до саморозвитку, самовираження, самостійного навчання в ході оволодіння
знаннями;
♦♦ навчальний матеріал (завдання, задачі, вправи) має
бути варіативним;
♦♦ стимулювання учнів до самостійного вибору способів
опрацювання навчального матеріалу;
♦♦ контроль та оцінка: не тільки результат, а й процес навчання

Основні параметри освітнього процесу в особистісно орієнтованому навчанні

Філософія
освіти
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У центрі навчання — учень.
Учень — суб’єкт навчального процесу.
Навчання розглядається як процес.
Стимулюються співробітництво та взаємодопомога.
Зорієнтоване на внутрішню мотивацію, що ґрунтується на радості пізнання та успіхах

Мета

Увага акцентується на ставленні до знань, умінь, навичок, які використовуватимуться в сучасному та майбутньому.
Полягає в кореляції знань, умінь, навичок, ставлення до навчання

Зміст

Характеризується гнучкістю.
Є засобом досягнення мети.
Визначається на внутрішньопредметному та міжпредметному рівнях

Методика

Навчання здійснюється на основі творчих методів.
Навчання зорієнтоване на колективну та індивідуальну діяльність у групах
із метою формування комунікативних навичок

Методологія
оцінювання

Компонент оцінювання має форму загальних рекомендацій.
Перевага надається цінуванню, спрямованому на констатацію успіху.
Цінування має характер безперервний та узагальнювальний.
Стимулює зусилля учнів до самооцінювання, саморегуляції та самоосвіти

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
59. Технологія особистісно орієнтованого уроку

Етапи

Орієнтація

Дії вчителя й учнів

♦♦ мотивація наступної діяльності учителем, позитивна установка на роботу;
♦♦ орієнтація учнів щодо місця заняття,
яке проводиться, у цілісному навчальному курсі, розділі, темі;
♦♦ опора на особистий досвід учнів з проблеми заняття

Ціле
покладання

♦♦ разом з учнями визначаються особистісно значущі цілі тієї діяльності, яку
передбачено здійснити протягом уроку
(що може дати робота учня саме на цьому уроці);
♦♦ визначення показників досягнення поставлених цілей (які знання, уявлення,
способи діяльності будуть про це свідчити)

Проектування

♦♦ складання плану наступної роботи;
♦♦ обговорення плану роботи, що передбачається виконати

Організація
виконання плану
діяльності

♦♦ варіативність у виборі способів навчальної діяльності;
♦♦ вибір учнями способів фіксації пояснення нового матеріалу (конспект, схема, таблиця, план, тези тощо);
♦♦ вибір учнями завдань та способів їх виконання під час закріплення знань, формування вмінь та вироблення навичок;
♦♦ варіативність домашнього завдання
(диференціація за рівнями складності
та способами виконання)

Контроль
та оцінювання

♦♦ залучення учнів до контролю за розвитком навчальної діяльності;
♦♦ участь учнів у виправленні допущених
помилок, осмислення їх причин;
♦♦ надання учням можливості самостійно або за допомогою вчителя чи інших
учнів порівнювати отриманий ними результат з критеріями стандарту

Методи та засоби реалізації

Актуалізація, проблематизація, інтрига, ігрова ситуація, формування пізнавального інтересу

Заохочення; створення яскравих наочнообразних уявлень;
навчально-пізнавальна
гра; створення ситуації
успіху; пізнавальний інтерес; проблемні ситуації

Спонукання до пошуку
альтернативних рішень;
виконання творчих завдань; створення ситуації
взаємодопомоги
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
60. Діяльність учителя на уроці з особистісно орієнтованою спрямованістю

1

Наявність в учителя плану проведення уроку в залежності від готовності класу

2

Використання проблемних творчих завдань

3

Застосування завдань, що дозволяють учневі самому обирати тип, вид  та форму матеріалу
(словесна, графічна, умовно-символічна)

4

Створення позитивного емоціонального настрою на роботу всіх учнів протягом уроку

5

Повідомлення на початку уроку не тільки теми, але й організаційних моментів навчальної
діяльності протягом уроку

6

Обговорення з дітьми наприкінці уроку не тільки того, що «ми пізнали» (чим оволоділи),
але й того, що сподобалось (не сподобалось) і чому, що б хотілося виконати ще раз, а що —
зробити по-іншому

7

Стимулювання учнів до вибору та самостійного використання різних способів виконання
завдань

8

Оцінювання (заохочення) під час опитування на уроці не тільки правильних відповідей,
але й аналіз того, як учень розмірковував, який спосіб використовував, чому та в чому помилявся

9

Відмітка, що виставляється учневі наприкінці уроку, повинна аргументуватися за низкою
параметрів: правильності, самостійності, оригінальності

10

При завданні додому називається не тільки тема та обсяг завдання, але й докладно
роз’яснюється, як потрібно раціонально  організувати власну навчальну роботу під час виконання домашнього завдання
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Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
61. Сутність розвивального навчання

Р о з в и в а л ь н е н а в ч а ння
Це активно-діяльнісний спосіб навчання, під час якого враховуються та використовуються природні закономірності індивідуального розвитку дитини, що зумовлюють розвиток знань, умінь, навичок і способів розумових дій, самокерованих механізмів особистості, емоційно-ціннісної та діяльнісно-практичної сфер

Рівні розвитку дитини
(За Л. Виготським)

сфера актуального розвитку (вже сформовані якості)

зона найближчого розвитку (види діяльності, які дитина
ще не в змозі виконати самостійно, але може це зробити
за допомогою дорослих)

Концептуальні положення (дидактичні
принципи) розвивального навчання

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

цілеспрямований розвиток дитини на основі комплексної розвивальної системи;
системність і цілісність змісту;
навчання на високому рівні складності;
просування у вивченні матеріалу швидким темпом;
усвідомлення дитиною цінності процесу навчання;
включення до процесу навчання не тільки раціональної, а й емоційної сфери;
проблематизація змісту;
варіативність процесу навчання; індивідуальний підхід;
робота над розвитком усіх дітей як із низьким, так і з високим рівнем навчальних можливостей
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
Закінчення схеми «Сутність розвивального навчання»

Основні параметри освітнього процесу у розвивальному навчанні
(За Ю. В’юнковою)

Ціль навчання

Загальний розвиток учнів, розвиток розуму, почуттів, волі, навчання вмінню вчитися, жити серед людей, формування творчої особистості

Спосіб навчання

Передача принципів дій через організовану навчальну діяльність і соціальне середовище

Способи
спілкування
і навчання

Спочатку «авторитарна демократія», потім демократичний стиль спілкування. Учитель — організатор особистої діяльності учня. Співпраця, методичне співавторство

Модель
взаємодії

Форми навчання

Розвиток емоційної
сфери. Мотивація
навчання

Інтелектуальний
розвиток

Вольовий
розвиток

Фронтальні, індивідуальні, групові, командні

Навчальні та широкі пізнавальні інтереси. Далі — інтерес до пізнавальної
діяльності, отримання, здобуття знань

Розвиток загальних інтелектуальних умінь: порівняння, класифікація,
узагальнення, критичність. Самостійність, глибина, широта мислення
Спрямованість навчання на вміння долати труднощі, добиватися отримання результату, розвиток працездатності

Форми виховання

Формування сприятливого морального клімату. Осмислення джерел учинків і способів розв’язання конфліктів

Методикодидактичний
аспект виховання

Проблемні питання. Діалог. Право на помилку. Варіанти правильних відповідей. Паузи. Поетизація процесу навчання

Самовиховання

Нетрадиційні
форми активізації
психічного
здоров’я
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Учитель — учень. Учень — учень. Учень — учитель

Знання прийомів самовиховання: осмислення своєї індивідуальності,
знання елементів самовиховання, самоаналіз, самоконтроль

Точковий масаж, динамічні релаксаційні паузи, функціональна музика,
рухливі дидактичні та соціальні ігри

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
62. Проект уроку-майстерні у технології розвивального навчання

Етапи

Сутність

Створення емоційного настрою, особистого ставлення
кожного учня до предмета обговорення. Індуктором можуть виступати: слово, образ, фраза, предмет, звук, мелодія, текст, малюнок — те, що може викликати почуття, потік асоціацій, питань

1

Індукція
(наведення)

2

Сомоконструкція

3

Соціалізація

Усе, що зроблено індивідуально, у парах, групах, має
бути винесено на обговорення. Думки всіх із цього приводу вислухані й обговорені

4

Афішування

Вивішування робіт учнів і майстра у вигляді малюнків,
текстів, схем, проектів. Усі ходять по аудиторії, читають,
ознайомлюються зі змістом афіш

5

Розрив

Внутрішнє усвідомлення учасниками майстерні неповноти або невідповідності свого старого знання новому,
внутрішній емоційний конфлікт, виходом з якого є заглиблення в проблему, пошук відповідей

6

Рефлексія

Індивідуальне створення гіпотез, розв’язку задачі або
проблеми, тексту, малюнку, проекту

Вираження почуттів, що виникли в учнів у ході «майстерні»

Особливості методики проведення уроку у системі розвивального навчання
♦♦ створення атмосфери відкритості, доброзичливості, співтворчості у спілкуванні;
♦♦ включення емоційної сфери дитини в навчальний процес, звернення до почуттів, збудження інтересу до
теми;
♦♦ рівність учителя й учнів у пошуку нової навчальної інформації;
♦♦ спонукання учнів до постановки питань;
♦♦ подання інформації не в повному обсязі з метою провокування почуття інформаційного голоду;
♦♦ вилучення офіційного оцінювання діяльності учнів, яке здійснюється в опосередкованій формі під час
афішування робіт учнів
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
63. Сутність кооперативного навчання

К о о п е р а т и в н е н а в ч а ння
Така організація процесу навчання, в основу якої покладено навчання
учнів у малих групах, яке побудоване таким чином, що основна відповідальність за пізнавальний процес лежить на самих учнях (навчання, орієнтоване на учня)

Технологія навчання

Компоненти

Підготовка
навчального матеріалу

Сутність

♦♦ відбір навчальних текстів, додаткової та довідкової літератури з теми;
♦♦ розділення навчального матеріалу на одиниці засвоєння;
♦♦ розроблення цільових завдань, у тому числі й домашніх
Підготовчий етап

Орієнтація учнів

Мета:
Сформувати та відпрацювати необхідні загальнонавчальні
вміння та навички:
♦♦ орієнтуватись у просторі;
♦♦ чути та слухати партнера;
♦♦ знаходити потрібну інформацію;
♦♦ використовувати листки індивідуального контролю;
♦♦ переводити образ у слова і навпаки та ін.
Ознайомлювальний етап
Мета:
Сприяти взаємодії у групах:
♦♦ повідомлення цільових установок;
♦♦ засвоєння «правил гри»;
♦♦ прийняття способів обліку результатів діяльності та ін.

Хід навчального
зайняття
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♦♦ кожен учень опрацьовує свій абзац (це може бути речення,
частина тексту, опис, характеристика, пункт або параграф
підручника, стаття, історичний документ і т. ін.);
♦♦ обмін знаннями з партнером, що проходить за правилами рольової гри «вчитель — учень». Обов’язковою є зміна ролей;
♦♦ опрацювання тільки що усвідомленої інформації і пошук
нового партнера для взаємонавчання і т. ін.

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
64. Етапи уроку в кооперативному навчанні

1

Назва етапу

Дії вчителя

Підготовчий етап
(прийняття рішень)

♦♦ точно визначити пізнавальні цілі, пов’язані з внутрішніми установками;
♦♦ розподілити учнів по групах так, щоб вони були не
однорідними за складом;
♦♦ при цьому розподілі враховувати тип сприймання,
здібності та нахили;
♦♦ обміркувати створення умов, що забезпечать оптимальну безпосередню взаємодію між учнями;
♦♦ спланувати урок;
♦♦ добрати матеріал до уроку

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

2

3

4

«Запуск» уроку

пояснити основні поняття;
ознайомити з порядком роботи;
прокоментувати приклади запропонованих завдань;
дати установку на позитивну взаємозалежність і особисту відповідальність;
♦♦ задати структуру процесу взаємодії всередені груп
і міжгрупової взаємодії;
♦♦ пояснити, які навички групової роботи треба використати для отримання результату;
♦♦ описати критерії успіху

Контроль
і втручання в дії учнів

♦♦ розподіл (або допомога в розподілі) ролей у групах;
♦♦ контакт із кожною групою з метою перевірки, чи всі
учні правильно зрозуміли поставлені завдання, чи
потрібно ще раз пояснювати;
♦♦ показати, що треба робити та ін.;
♦♦ вироблення навичок спільної роботи та спілкування

Оцінювання
результатів, їх аналіз

♦♦ організація публічних презентацій досягнутих результатів груп;
♦♦ оцінювання досягнутих результатів:
• в ході обговорення презентації;
• шляхом визначення відповідності заздалегідь
розробленим критеріям;
♦♦ аналіз результатів роботи груп;
♦♦ підбиття підсумків уроку
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
65. Методична модель пізнавального процесу в технології розвитку критичного
мислення
Стадії
Виклик

Дії учнів
Аналізують свої
знання з даної теми.
Демонструють первинні знання

Методичні прийоми

Приклади реалізації прийомів

Парна (групова) мозкова атака.

Учні складають список того, що знають, або
ставлять запитання.

Ключові терміни.

Три — п’ять ключових слів записати на дошці і запропонувати учням зробити припущення про їх значення.

Розбивка на кластери.

Записується слово або фраза, яка обводиться колом, і пропонується учням висловити
ідеї-супутники.

Знаємо — бажаємо дізнатися — дізналися.

Зошит ділиться на три колонки: у першу
учні заносять усе, що знають з даної теми;
у другу — запитання, які поставили перед
собою; у третю колонку учні записують усе,
чого дізналися з тексту підручника.

Взаємоопитування.
Взаємонавчання

Два учні читають один одному текст, зупиняючись після кожного абзацу, і по черзі
ставлять запитання.
Коли всі члени групи прочитали абзац (про
себе), «вчитель» робить наступне:
1. Підсумовує зміст.
2. Продумує запитання і пропонує дати на
них відповідь членам групи.
3. Розтлумачує те, що після інших залишилося незрозумілим.
4. Робить припущення про можливий зміст
наступного абзацу.
5. Ставить завдання на читання наступному учневі

Осмислення

Роздуми
(рефлексія)

Вступають безпосередньо в контакт з інформацією (читають,
слухають, дивляться,
проводять досліди)

Намагаються висловити думки своїми
словами (привласнюють інформацію),
вільно аргументують, обмінюються
своїми ідеями з іншими (ознайомлюються з різними уявленнями)

Подвійні щоденники.

Поділити сторінку навпіл. Ліворуч записати
ту інформацію, яка вас вразила; можливо,
вона викликала якісь спогади або асоціації
з епізодами власного життя; здивувала або
викликала протест. Праворуч дати коментарі: думки, що виникли, питання…

Маркування тексту

Читаючи текст, на полях ставимо: «» — відомо; «–» — суперечило нашим заняттям; «+» —
цікаве, несподіване; «?» — незрозуміле

Парна мозкова атака
(парне підбиття підсумків).

Повернення до своїх записів, порівняння
міркувань до і після роботи.

Звертання до ключових
слів.

Порівняння міркувань до і після роботи.

Повернення до кластерів.

Порівняння міркувань, що виникли до і після роботи, доповнення кластерів.

Знаємо — бажаємо дізнатися — дізналися.

У третю колонку записують усе, що дізналися з тексту

Маркувальна таблиця.
Проведення дискусії
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Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
66. Структура уроку, спрямованого на розвиток критичного мислення

Етапи уроку

Способи реалізації

Актуалізація
(ревокація)

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

залучення пам’яті, інтелекту;
постановка питання;
висування пропозиції;
обговорення мети уроку

Усвідомлення

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

читання тексту;
лекція;
перегляд відео;
досвід учнів;
дослідження

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

обговорення;
систематизація;
переоцінка;
переоформлення;
нове тлумачення отриманих знань;
проговорення проблеми

Рефлексія

67. Сутність програмованого навчання
Програмоване навчання
Це технологія самостійного індивідуального навчання за наперед розробленою навчальною програмою з допомогою спеціальних засобів (програмованого підручника, особливих навчальних
програм, ЕОМ та ін.), що забезпечує кожному учню можливість здійснення навчання у відповідності до його індивідуальних здібностей (темп навчання, рівень навченості та ін.)

Характерні риси програмованого навчання
♦♦ розподіл навчального матеріалу на окремі невеликі частини, що легко засвоюються;
♦♦ включення системи приписів з послідовного виконання відповідних дій, що спрямовані на
засвоєння кожної частини;
♦♦ перевірка засвоєння кожної частини: в разі правильного виконання учень отримує нову порцію матеріалу, а за неправильного — отримує допомогу та додаткові пояснення;
♦♦ фіксація результатів виконання контрольних завдань, які стають доступними як для самих
учнів (внутрішній зворотний зв’язок), так і педагогу (зовнішній зворотний зв’язок)
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
Закінчення схеми «Сутність програмованого навчання»

Навчальна програма
основний засіб реалізації програмованого навчання

Безмашинне програмоване навчання

Машинне програмоване навчання

♦♦ програмований підручник;
♦♦ збірники задач і вправ, що побудовані
на завданнях з варіантами відповідей;
♦♦ зошити з печатною основою

♦♦ навчальні та контролюючі машини;
♦♦ технічні засоби навчання (ТЗН)

Функції програми
♦♦ є джерелом інформації;
♦♦ певним чином організують навчальний процес;
♦♦ контролюють ступінь засвоєння
інформації;

♦♦ регулюють темп вивчення навчального предмету;
♦♦ дають необхідні пояснення;
♦♦ попереджають помилки;
♦♦ забезпечують зворотний зв’язок

Основа навчальних програм (принципи програмування)

Лінійний принцип програмування
Учні, працюючи над матеріалом, послідовно
переходять від одного кроку програми до наступного. Учні послідовно виконують визначені кроки програми, а різниця лише в темпі
роботи

Розгалужений принцип програмування
Робота учнів, що дають вірні або невірні відповіді, диференціюється. Учень, що дає вірні відповіді, може швидше просуватись уперед, переходячи
без затримань від одної порції інформації до іншої.
Учні, що роблять помилки, просуваються повільніше, проте читають додаткові пояснення та ліквідують прогалини у знаннях

Змішаний принцип програмування

Шеффілдська технологія
програмованого навчання
Навчальний матеріал поділяється на різні за обсягом частини (порції, кроки). Основою поділу є дидактична мета, яка повинна бути досягнута в результаті вивчення даного фрагменту програмованого тексту з урахуванням віку учнів та
характерних особливостей теми. В залежності від
дидактичної мети визначається й спосіб відповіді
учнів: шляхом його вибору або заповнення прогалин, що є в тексті
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Блокова технологія програмованого навчання
Основу навчання складає гнучка програма, що всебічно враховує різноманіття дій, що визначають
процес навчання. Вона забезпечує учням виконання різноманітних інтелектуальних операцій та оперативне використання набутих знань при вирішенні певних задач. Основним компонентом такої програми є так званий проблемний блок, що вміщує,
наприклад, задачі з неповними даними, що потребують формулювання або перевірку гіпотези, планування експерименту тощо

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
68. Структура програмованого навчання

Етапи

І 
Пред’явлення

ІI
Засвоєння

ІII
Перевірка

Побудова навчального матеріалу

I

♦♦ навчальний матеріал подається невеликими частинами;
♦♦ кожна частина супроводжується вказівками або завданнями, спрямованими
на засвоєння

II

♦♦ засвоєння перевіряється переходом до наступної частини після виконання
спеціального завдання

III

♦♦ миттєвий зворотний зв’язок за допомогою засобів контролю і самоконтролю;
♦♦ визначення подальших дій:
• просування вперед
• додаткове пояснення і виконання допоміжних завдань

Дії учасників навчального процесу

Учитель (підручник, комп’ютер)

Учень

1

Пред’являє першу частину матеріалу

Сприймає інформацію

1

2

Пояснює першу частину матеріалу

Виконує операції, спрямовані на засвоєння першої дози

2

3

Ставить контрольні запитання

Відповідає на запитання

3

4

Якщо відповідь правильна, пред’являє
іншу частину матеріалу. Якщо ні — пояснює помилку, повертає до роботи
з першою дозою

Виконує наступну частину матеріалу.
Якщо відповідь неправильна, повертається до вивчення першої частини

4
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
69. Сутність інтерактивного навчання
Ін т е р а к т и в н е н а в ч а ння
Це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити
комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність

Суть інтерактивного навчання
Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів: співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання

Організація інтерактивного навчання
Передбачає моделювання життєвих ситуацій,
використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин
та відповідної ситуації

Класифікація інтерактивних технологій

За метою уроку та формою організації навчальної діяльності
(О. Пометун, Л. Пироженко)
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

технологія кооперативного навчання;
технологія колективно-групового навчання
технології ситуативного навчання;
технології опрацювання дискусійних питань

За розподілом інтерактивних
методів
(В. В. Мельник)
♦♦ превентивні інтеракції (тренінг, консультації та ін.);
♦♦ імітаційні інтеракції (інсценування, ділові ігри,
диспут, «мозковий штурм» та ін.);
♦♦ неімітаційні інтеракції (проблемна лекція, конференція, практикум тощо)

Діяльність учителя під час організації та планування інтерактивного навчання

Для ефективного навчання
♦♦ дати завдання дітям для попереднього підготування: прочитати, продумати, виконати самостійні
підготовчі завдання;
♦♦ відібрати до уроку або заняття такі інтерактивні
вправи, які дали б учням «ключ» до освоєння теми;
♦♦ під час самих інтерактивних вправ дати учням час
подумати над завданням, щоб вони сприйняли
його серйозно, а не механічно, або «граючись» виконали його;
♦♦ на одному занятті можна використовувати одну
(максимум — дві) інтерактивну вправу, а не їх калейдоскоп;
♦♦ дуже важливим є проведення спокійного глибокого обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентування уваги й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній
вправі;
♦♦ проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не
були пов’язані з інтерактивними завданнями
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Для контрою за ходом навчання
♦♦ глибоко вивчити і продумати матеріал,
у тому числі додатковий, наприклад різноманітні тексти, зразки документів, приклади, ситуації, завдання для груп тощо;
♦♦ старанно спланувати і розробити заняття:
визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати питання і можливі відповіді, виробити критерії оцінки ефективності заняття;
♦♦ мотивувати учнів до вивчення шляхом добору найцікавіших для учнів випадків, проблем; оголошення очікуваних результатів (цілей) заняття і критеріїв оцінки роботи учнів;
♦♦ передбачити різноманітні методи для привернення уваги учнів, налаштування їх на
роботу, підтримання дисципліни, необхідної
для нормальної роботи аудиторії; цьому, зокрема, можуть сприяти вправи-розминки,
письмовий розподіл ролей у групах тощо

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
70. Орієнтовна структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій

Етапи

Мотивація

Оголошення
теми та очікуваних навчальних
результатів

Надання необхідної інформації

Мета

Сфокусувати увагу дітей
на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми

Забезпечити розуміння
учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого
вони повинні досягти на
уроці, чого від них чекає
вчитель

Дати учням достатньо інформації для того, щоби на
її основі вони могли виконати практичні завдання за
мінімально короткий час

Прийоми, методи, рекомендації

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

коротка розповідь учителя;
бесіда;
демонстрування наочності;
нескладна інтерактивна технологія («мозковий штурм», «мікрофон», «криголам»
тощо)

Рекомендації (за О. Пометун):
♦♦ назвати тему уроку або попросити когось
із учнів прочитати її;
♦♦ якщо назва теми містить нові слова або
проблемні питання, звернути на це увагу учнів;
♦♦ попросити когось із учнів оголосити очікувані результати за текстом посібника або за записом учителя на дошці, зробленим заздалегідь, пояснити необхідні,
якщо йдеться про нові поняття, способи
діяльності тощо;
♦♦ нагадати учням, що наприкінці уроку ви
будете перевіряти, наскільки вони досягли запланованих результатів, а також
пояснити, як ви будете оцінювати їхні
досягнення в балах

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

міні-лекція;
читання тексту підручника;
ознайомлення з роздатковим матеріалом;
опанування інформації за допомогою
технічних засобів навчання або інших видів наочності;
♦♦ застосування інформаційних технологій

81

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
Закінчення схеми «Орієнтовна структура уроку із застосуванням інтерактивних технологій»

Етапи

Інтерактивна
вправа

Рефлексія
результатів

Підсумки
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Мета

Прийоми, методи, рекомендації

Засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку

Рекомендації:
♦♦ інструктування учнів щодо мети вправи,
правил виконання, послідовності дій та
кількості часу на виконання;
♦♦ об’єднання в групи;
♦♦ виконання завдання, при якому вчитель
виступає як організатор, помічник, ведучий дискусії, намагаючись надати учасникам максимум можливостей для самостійної роботи та навчання у співпраці;
♦♦ презентація результатів виконання вправи

Усвідомлення отриманих
результатів

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Прояснити зміст проробленого, підбити підсумок
засвоєння знань і встановити зв’язок між тим, що
відомо і тим, що повинно
вдосконалюватися в майбутньому

Рекомендації:
♦♦ на першій стадії:
• використовуйте відкриті запитання
(Як? Чому? Що?);
• виражайте почуття;
• наполягайте на описовому, а не оціночному характері коментарів;
• говоріть про зроблене, а не про те, що
могло б бути зроблене;
♦♦ на другій стадії:
• запитуйте про причини
(Чому? Як? Хто?);
• вникніть у відповіді
(Чому цього немає? Що було б,
якщо?);
• шукайте альтернативні теорії
(Чи є інша можливість?);
• підберіть інші приклади;
• наведіть думки незалежних експертів;
♦♦ на третій стадії:
• домагайтеся, щоб учні взяли на себе
зобов’язання щодо подальших дій

індивідуальна робота;
робота в парах або групах;
дискусії;
усна розповідь;
письмовий звіт;
колективне обговорення

Розділ 2. Теорія навчання (дидактика)
71. Сутність проектного навчання
П р о е к т н е н а в ч а ння
Один з варіантів продуктивного навчання, метою якого є не засвоєння суми знань і не проходження освітніх
програм, а реальне використання, розвиток та збагачення власного досвіду учнів та їх уявлення про світ.

Метод проектів

Проектне навчання

20-ті роки ХХ століття, США,
Дж. Дьюі та В. Кілпатрік.
Сутність — заперечення необхідності стандартизованої освіти та зведення навчання
до основаного на інтересах дітей, практи
цизму

1905 р., ХХ століття, Росія, С. Т. Шацький.
Сутність — виходячи з своїх інтересів, діти разом з учителем проектують вирішення якогонебудь практичного завдання. Матеріал різних навчальних предметів групується навколо
комплексів-проектів

Проект
Сукупність певних ідей, документів, текстів для створення реального об’єкта, предмета, створення різного
роду теоретичного/практичного продукту

Головні умови організації роботи
над проектом
♦♦ знання вчителем особливостей проектної методики, усвідомлення широких можливостей
розвитку учнів у процесі проектної діяльності;
♦♦ навчання учнів володінню технологією проектної діяльності (уміння визначати мету, задачі, бачити предмет дослідження, визначати гіпотезу, планувати власну діяльність і діяльність
своїх товаришів); здатність чітко, систематично
виконувати сплановану роботу, що є неодмінною умовою для розвитку учнів у процесі реалізації проекту;
♦♦ прагнення учнів брати участь у роботі над проектом;
♦♦ визначеня рівня оволодіння знаннями з предмета й загальнонавчальними інтелектуальними
уміннями;
♦♦ доводити проект до кінця, поетапно узгодивши
проміжні результати з учителем;
♦♦ наявність інформації щодо роботи над проектом

Основні вимоги до використання
методу проектів
♦♦ наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми, яка вимагає дослідницького пошуку для її розв’язання;
♦♦ практична, теоретична, пізнавальна значущість
передбачуваних результатів;
♦♦ самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;
♦♦ визначення кінцевих цілей спільних/індивідуальних проектів;
♦♦ визначення базових знань із різних областей,
необхідних для роботи над проектом;
♦♦ структурування змістовної частини проекту
(із зазначенням поетапних результатів);
♦♦ використання дослідницьких методів: визначення проблеми, завдань дослідження, які випливають із проблем, висунення гіпотези їх
розв’язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз
отриманих даних, підбиття підсумків, коригування, висновки;
♦♦ результати виконаних проектів повинні бути
матеріальними, тобто оформлені у визначений
спосіб (відеофільм, комп’ютерна газета, презентація тощо)
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
Закінчення схеми «Сутність проектного навчання»
Вимоги до проекту
♦♦ проект розробляється з ініціативи учнів, але тема може бути запропонована й учителем. Тема для всього
класу може бути однією, але шляхи її реалізації в кожній групи можуть бути різними;
♦♦ проект варто робити значущим для найближчого й опосередкованого оточення учнів;
♦♦ робота з проектом має дослідницький характер, моделює роботу в науковій лабораторії й тому необхідно
розробити апарат дослідження, обґрунтувати його;
♦♦ проект педагогічно значущий, тобто учні у процесі його здійснення здобувають нові знання, будують
нові відносини, опановують загальнонавчальні вміння;
♦♦ проект заздалегідь спланований, сконструйований спільними зусиллями вчителя й учнів, але в той же
час у міру його розгортання допускаються гнучкість і зміни;
♦♦ проект рекламується в рамках класу, паралелі, школи з метою підвищення мотивації учнів у його реалізації, розгортається його спільна значущість;
♦♦ проект реалістичний, має визначену практичну значимість, зорієнтований на можливості учнів; припускається широке розмаїття тем

Алгоритм роботи над проектом

Етапи проектування

Організація проекту

Планування діяльності в проекті

Дослідження теми проекту

Результати

84

Діяльність учасників

♦♦ визначення теми й мети проекту;
♦♦ формулювання проблеми;
♦♦ гіпотези щодо її розв’язання

♦♦ визначення джерел інформації;
♦♦ опис бажаних кінцевих результатів;
♦♦ розподіл завдань

♦♦ збір необхідної інформації;
♦♦ аналіз зібраної інформації;
♦♦ висновки, пропозиції

♦♦ оформлення результату;
♦♦ демонстрація (презентація) результату;
♦♦ оцінка й підбиття підсумків

Розділ 3
Компетентнісно
орієнтований
підхід до навчання

Мудрість не в тому, щоб знати якомога
більше, а в тому, щоб знати, які знання
найпотрібніші, які менше і які ще менш
потрібні.
Л. М. Толстой

Базові поняття:
•
•
•
•
•

компетентність,
компетенція,
функції компетентності,
характеристика компетенцій,
формування компетентностей.

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
72. Визначення понять «компетенція» та «компетентність»

Компетенція
це сукупність взаємопов’язаних якостей
особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них

Освітня компетенція (за А. Дахіним)
це рівень розвитку особистості учня,
пов’язана з якісним опануванням змісту
освіти
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Компетентність
це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності

Освітня компетентність
це здатність учня здійснювати складні
культуровідповідні види діяльності

Розділ 3. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
73. Характеристика компетентностей і компетенцій
Внутрішня структура компетентностей (за А. Хуторським)
♦♦ назва;
♦♦ тип загальної ієрархії (ключова, загальнопредметна, предметна);
♦♦ коло реальних об’єктів дійсності, відносно яких
уводиться компетентність;
♦♦ соціально-практична обумовленість і значущість;
♦♦ смислові орієнтації учня, особистісна значущість;
♦♦ знання про коло реальних об’єктів;

♦♦ уміння та навички, які стосуються цього кола реальних об’єктів;
♦♦ способи діяльності по відношенню до них;
♦♦ мінімально необхідний досвід діяльності учня
у сфері цієї компетентності;
♦♦ індикатори — приклади, зразки навчальних
та контролюючих завдань з визначення ступеня
(рівня) компетентності учня

Функції компетентності в системі освіти (за А. Хуторським)

У відношенні до
особистості учня

У відношенні до структури та змісту освіти

♦♦ відображають та розвивають особистісні якості учня в напрямі
об’єктів, що вивчаються ним;
♦♦ характеризують діяльнісний
компонент освіти учня;
♦♦ задають мінімальний досвід
предметної діяльності;
♦♦ розвивають можливість
розв’язувати реальні проблеми;
♦♦ є багатовимірними, тобто охоплюють та розвивають усі основні групи особистісних якостей
учня;
♦♦ є інтегральними характеристиками якості підготовки учня;
♦♦ у сукупності визначають та відображають функціональну грамотність учня

♦♦ надають можливості
конструювання цілі,
зміст освіти та освітніх технологій у системному вигляді;
♦♦ є міжпредментними;
♦♦ є багатофункціональними, оскільки
дозволяють учневі
розв’язувати проблеми з багатьох сфер
життя;
♦♦ формуються засобами змісту освіти

У відношенні до
знань, умінь та навичок
♦♦ не протистоять ЗУНам,
а, знаходячись у різних
площинах, претинаються
з ними;
♦♦ містять в собі низки
ЗУНів;
♦♦ пов’язані зі здатністю
осмислено використовувати комплекс знань,
умінь та способів діяльності з міждисциплінарного кола питань;
♦♦ забезпечують оволодіння
комплексною освітньою
процедурою, яка має особистісно діяльний характер
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
Закінчення схеми «Характеристика компетентностей»

Трирівнева ієрархія компетенцій (за А. Хуторським)
♦♦ ключові;
♦♦ загальнопредметні;
♦♦ предметні
Розгорнутий перелік ключових компетенцій
Назва
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Характеристика

Ціннісно-смислова
компетенція

пов’язана з ціннісними уявленнями учня, його здатністю до орієнтування у житті, усвідомлення свого місця в ньому, до вибору цільових та смислових установок для своїх дій та вчинків, до прийняття рішень

Загальнокультурна
компетенція

це коло питань у яких учень має бути добре обізнаним, мати
знання та досвід певної діяльності. Це особливості національної
та загальнолюдської культури, культурологічні засади сімейних, соціальних, суспільних явищ та традицій, роль науки та релігії в житті людини, компетенції у сфері побуту

Навчально-пізнавальна
компетенція

це сукупність компетенцій учня у сфері самостійної пізнавальної
діяльності: знання та вміння цілепокладання, планування, аналізу,
рефлексії самооцінки навчально-пізнавальної діяльності. У межах
цієї компетенції визначаються вимоги відповідної функціональної
грамотності: вміння розрізняти факти від домислів, володіння вимірювальними навичками, використання різних методів пізнання

Інформаційна
компетенція

пов’язана з формуванням уміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її. Ця компетенція забезпечує навички роботи
учнів з інформацією, що міститься  в навчальних предметах і освітніх галузях, а також у навколишньому світі

Комунікативна
компетенція

містить оволодіння мовами та способами взаємодії з людьми, навичками роботи в групі. Учень має вміти відрекомендувати себе,
написати листа, анкету, заяву, поставити запитання, вести дискусію тощо

Соціально-трудова
компетенція

це оволодіння знаннями і досвідом у суспільній діяльності, у галузі
сімейних стосунків, у соціально-трудовій сфері, у питаннях економіки і права та в професійному самовизначенні

Компетенція
особистісного
самовдосконалення

спрямована на засвоєння способів фізичного, духовного та інтелектуального саморозвитку, емоційну саморегуляцію та самопідтримку. Вона пов’язана з безперервним самопізнанням, формуванням
психологічної грамотності, культури мислення. До неї відноситься:
знання правил особистої гігієни, турбота про власне здоров’я

Характеристика

♦♦ вміння робити вибір;
♦♦ вміння приймати рішення;
♦♦ вміння брати відповідальність;
♦♦ вміння безконфліктно співіснувати

♦♦ оволодіння досягненнями
культури;
♦♦ розуміння інших людей, їх
індивідуальності і відмінностей за національними,
культурними, релігійними
та іншими ознаками

Групи компетентностей

Соціальна

Полікультурна

74. Шляхи формування компетентності учнів

Забезпечення власної активності учня (activity — діяльність).
Стимулювання пізнавальної активності учнів.
Опора на діяльність учня.
Забезпечення співробітництва.
Здійснення роботи в команді.
Орієнтація на конкретний продукт.
Забезпечення мотивації діяльності (те, що я роблю, є корисним).
Усвідомлення власного внеску у спільну роботу.
Розв'язання проблем.
Пошук шляхів реалізації проекту.
Установлення причинно-наслідкових зв'язків.
Формування адекватної оцінки й самооцінки.
Уміння використовувати власний досвід.
Адаптація до змін.
Розвиток здібностей та обдарованості учнів та підвищення через це
їх соціального статусу

♦♦ Розробка проектів культурологічної спрямованості.
♦♦ Забезпечення розширення кругозору та підвищення культурного
рівня учнів.
♦♦ Здійснення роботи в команді, забезпечення взаємодії учнів.
♦♦ Усвідомлення ролі й впливу предмета на розвиток культури.
♦♦ Оцінювання творів літератури та мистецтва.
♦♦ Визначення ставлення до власної діяльності та діяльності інших
людей. Повага до чужої праці.
♦♦ Вплив освітнього середовища на розвиток учнів.
♦♦ Співвіднесення об'єкта навчання з власним досвідом.
♦♦ Формування загальнолюдських цінностей

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Можливості продуктивного навчання

Розділ 3. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
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Обговорення проблем.
Формування власної точки зору.
Уміння доводити власну позицію.
Розвиток культури мовлення.
Уміння презентувати свій продукт.
Можливість для безпосереднього спілкування.
Адекватне ставлення до критики.
Стимулювання критичного ставлення до себе.
Уміння адаптуватися в мовному середовищі
Використання різних джерел інформації.
Уміння класифікувати документи.
Уміння користуватися новими інформаційними технологіями.
Уміння переробляти інформацію для отриманий певного продукту.
Аналіз та критичне ставлення до інформації.
Самостійне опрацювання інформації.
Розуміння та усвідомлення інформації.
Залучення власного досвіду
Узагальнення власних знань.
Організація власних прийомів навчання.
Організація самоосвітньої діяльності.
Постійне удосконалення.
Мотивація саморозвитку.
Залучення та збагачення власного досвіду.
Підтримка пізнавального інтересу.
Потреба в нових знаннях.
Визначення перспективи діяльності.
Співвіднесення теоретичних знань з практикою

Вміння побачити та сформулювати проблему.
Вміння знаходити нові рішення.
Вміння діяти у нестандартних ситуаціях.
Активізація творчих здібностей учнів.
Реалізація творчого потенціалу учнів

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Уміння спілкуватися усно, писемно, рідною та іноземними
мовами

Уміння добувати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел

Готовність та потреба навчатися
протягом усього життя

Готовність та потреба у творчості

Комунікативна

Інформаційна

Саморозвитку
і самоосвіти

Продуктивної
творчості

Можливості продуктивного навчання

Характеристика

Групи компетентностей

Закінчення схеми «Шляхи формування компетентності учнів»

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць

Діяльність учнів

Робить вибір рівня на тематичному оцінюванні, рівня домашньої роботи, теми для доповіді
із загального переліку. Приймає рішення, наприклад: виконувати повторне оцінювання чи
ні. Працює в групі. Дає оцінку своїй відповіді,
обирає рецензента на свою відповідь. Визначає
мету своєї діяльності, мету уроку. Оцінює соціальні звички, пов'язані зі здоров'ям, оточуючим середовищем. Бере участь у самоврядуванні. Ставить особистісно значущі цілі

Залучає до своєї відповіді або письмової роботи інформацію полікультурного характеру. Визначає толерантну поведінку щодо людей, які
відрізняються за соціальною, расовою, етнічною, релігійною та іншими ознаками

Висловлює свою думку. Вміє аргументовано її
довести. Робить доповіді. Вміє написати тези,
план, реферат. Проводить захист рефератів,
проектів. Ставить запитання до учнів та вчителя. Відповідає на запитання учнів чи вчителя.
Здатний до толерантності у спілкуванні: визначає свої помилки, уникає категоричності,
додержується культури дискусії. Використовує
адекватну лексику

Діяльність учителя

Пропонує завдання різного рівня, варіативні домашні
завдання, перелік тем творчих робіт та доповідей, список додаткової літератури, варіанти завдань для релейної контрольної роботи, різні форми проходження тематичного оцінювання. Організує групову роботу, передбачає створення груп змінного складу за принципом:
♦♦ обери тему;
♦♦ обери команду, яка оптимально здатна розв'язати
завдання.
Створює проблемні ситуації. Рекомендує самооцінку
та взаємооцінку, забезпечує вільний вибір рецензента

Пропагує досягнення культури. Виховує на прикладі видатних людей. Використовує у викладанні свого предмета художню літературу та твори мистецтва. Висвітлює
значення навчальної дисципліни для розвитку цивілізації. Мотивує роль даного предмета у житті учня. Сам
є прикладом толерантного ставлення до інших людей

Використовує діалогічні методи. Організує дискусії.
Розробляє правила ведення дискусії (краще спільно
з учнями). Спонукає висловлювати власну думку. Стимулює надання аргументованих відповідей. Навчає правильно ставити запитання та відповідати на них. Слідкує за культурою мовлення школярів і сам є взірцем
цього. Пропонує письмові роботи у формі твору, есе,
листа до товариша, звіту про експедицію, віршів з певної теми навчальної дисципліни. Створює проблемні ситуації. Проводить нестандартні уроки, що розвивають комунікативні вміння — урок-суд, подорож, пресконференцію тощо. Практикує захист учнями творчих
робіт та проектів. Використовує інтерактивні методи навчання та прийоми педагогічної техніки комунікативної
спрямованості — мозковий штурм, ділові ігри тощо

Соціальна
компетентність

Полікультурна
компетентність

Комунікативна
компетентність

Групи компетентностей

75. Діяльнісний підхід до формування компетентностей

Розділ 3. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання
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Добуває інформацію з різних джерел — навчальної, довідкової, енциклопедичної,
науково-популярної, художньої літератури, періодичної преси, недрукованих засобів масової
інформації, комп'ютерних баз даних, Інтернету. Виділяє потрібне із масиву інформації. Поєднує різні джерела інформації. Впорядковує
свої знання. Опитує оточуючих. Обробляє документи та класифікує їх. Уміє використовувати нові інформаційні технології та швидко
адаптується до їх змін. Критично оцінює інформацію

Створює програму самоосвіти та активно реалізує її. Демонструє достатню сформованість
загальнонавчальних умінь. Має стійкі пізнавальні потреби та мотивацію. Уміє самостійно
здобувати знання

Пропонує завдання, для виконання яких необхідне
звертання до альтернативних джерел інформації — додаткової літератури, комп'ютерних баз даних, Інтернету тощо. Заохочує учнів до використання додаткової інформації. Консультує з питань тематики робіт та
пошуку інформації. Навчає учнів усвідомлено згортати інформацію, складаючи план, тези, конспект тощо.
Стимулює критичне оцінювання інформації

Стимулює самоосвітню діяльність учнів. Керує самостійною та самоосвітньою роботою учнів. Відстежує
динаміку розвитку учнів. Допомагає створити та здійснити програму самоосвіти та самореалізації учнів

Стимулює творчість учнів. Використовує інтерактивні
методи. Проводить нестандартні уроки. Організує дослідницьку роботу учнів

Інформаційна
компетентність

Компетентність
саморозвитку та
самоосвіти

Компетентність
продуктивної
творчості

Уміє бачити проблеми, шукати шляхи їх подолання, генерувати ідеї, спланувати та організувати свою діяльність тощо

Діяльність учнів

Діяльність учителя

Групи компетентностей

Закінчення схеми «Шляхи формування компетентності учнів»

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць

Розділ 4
Теорія
виховання

Якщо педагогіка хоче виховати людину
в усіх відношеннях, то вона повинна
передусім пізнати її також у всіх
відношеннях.
К. Д. Ушинський

Базові поняття:
• виховання, види виховання,
розвиток, методи виховання,
взаємозв’язок навчання
та виховання, методи й прийоми
самовиховання;
• класний керівник, функції
класного керівника, обов’язки
класного керівника.

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць

Глава 8
Виховання як педагогічний
процес
76. Педагогічна система виховання (за В. П. Симоновим)

Мета виховання

Суб’єкт
діяльності
(вчитель)

Об’єкт
і суб’єкт
(учень)

Зміст
процесу
виховання

Засоби
виховання

Результат виховання
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Розділ 4. Теорія виховання
77. Процес виховання та його принципи

Процес виховання — цілеспрямована, організована діяльність з формування
і розвитку людини, що характеризується взаємодією вихователів та вихованців
та здійснюється в рамках педагогічної системи закладу

Компоненти педагогічного
(виховного) процесу

♦♦ цільовий — визначення цілей виховання;
♦♦ змістовний — розробка змісту виховання;
♦♦ операційно-діяльнісний — організація виховної діяльності та взаємодія учасників процесу;
♦♦ оцінювально-результативний — перевірка, оцінка й аналіз результатів виховання, судження щодо
ефективності процесу;
♦♦ комунікативний — відображає наявність у виховній системі суб’єкта та об’єкта виховання та означає спілкування, їх взаємодію у процесі виховання

I

♦♦ гуманістична спрямованість виховання
на розвиток особистості;
♦♦ спрямованість виховання на опанування
культури, цінностей суспільства, норм поведінки;
♦♦ зв’язок виховання з життям та працею;

II

♦♦ виховання у діяльності;
♦♦ виховання з опорою на активність особистості;
♦♦ виховання у колективі та через колектив;
♦♦ поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самостійністю вихованців;
♦♦ повага до особи, що виховується у поєднанні з вимогливістю до нього;
♦♦ виховання з опорою на позитивні якості
людини;

III

♦♦ врахування вікових та індивідуальних здібностей;
♦♦ єдність вимог (школи, сім’ї, суспільства)

Принципи (закони)
виховання

Групи принципів виховання

Група І 
Цінносно-змістовні

Група ІI
Педагогічні (методичні, технологічні)

Група ІII
Соціопсихологічні
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
78. Принцип цілісного підходу до виховання

Постановка мети

Зв’язок конкретної мети їх суспільно обумовленими й особистісними потребами

Визначення завдань

Відбір змісту

Відбір форм, методів, засобів, видів діяльності, форм спілкування

Урахування умов, які забезпечують
успіх досягнення мети

Вивчення результатів і корекція
виховної діяльності
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Єдність морального, естетичного, фізичного,
трудового, екологічного, економічного, статевого, розумового виховання

♦♦ координація зусиль усіх учасників процесу;
♦♦ врахування різних факторів, які впливають
на особистість;
♦♦ врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини;
♦♦ творчий підхід до організації виховного
процесу;
♦♦ врахування конкретної виховної ситуації;
♦♦ врахування закономірностей, принципів
та особливостей виховного процесу;
♦♦ безперервність, систематичність виховання;
♦♦ варіативність форм, методів, засобів виховання

Розділ 4. Теорія виховання
79. Класифікація видів виховання

В и д и в и х о в а ння

За змістом
♦♦ трудове;
♦♦ розумове;
♦♦ фізичне

За інституційними
ознаками
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

родинне;
шкільне;
позашкільне;
конфесійне (релігійне);
виховання у дитячих та
юнацьких організаціях;
♦♦ виховання за місцем мешкання;
♦♦ виховання у закритих та
спеціальних виховних закладах

За домінуючим принципом і стилем
відносин вихователів та вихованців
♦♦ авторитарне;
♦♦ вільне;
♦♦ демократичне

За аспектами виховного процесу
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

фізичне;
етичне;
правове;
військово-патріотичне;
екологічне;
інтернаціональне;
естетичне;
статеве;
економічне;
трудове
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
80. Класифікація методів виховання

М е т о д и в и х о в а ння
(За М. І. Болдирєвим)

Методи формування свідомості

Методи організації діяльності
та формування досвіду поведінки

Методи стимулювання
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♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

розповідь;
пояснення;
роз’яснення;
лекція;
етична бесіда;
навіювання;
інструктаж;
диспут;
доповідь;
приклад

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

вправа;
приучення;
доручення;
педагогічна вимога;
суспільна думка;
виховуючі ситуації

♦♦ змагання;
♦♦ заохоченя;
♦♦ покарання

Розділ 4. Теорія виховання
81. Структура процесу самовиховання

Усвідомлення потреби, бажання
змінити себе, удосконалювати свої
особисті якості

Самоаналіз

Самооцінка

Визначення мети, програм,
плану діяльності

Діяльність, спрямована на самозміну,
самовдосконалення

Методи, прийоми, засоби діяльності,
спрямовані на самовиховання
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
82. Критерії оцінки вихованості учнів
Назва якості
особистості школяра
Любов до Батьківщини

Інтернаціоналізм
Ставлення до однокласників, ровесників

Гуманність

Чесність

Ставлення до праці
(працелюбність)

Дисциплінованість
Відповідальність
Активність

Допитливість
Сміливість
Сила волі

Скромність

Гідність, честь
Любов до прекрасного
(естетична вихованість)
Прагнення до фізичної
досконалості

Критерії вихованості
Знання історії, повага до історичного минулого, традицій народу; турбота про інтереси,
історичну долю країни; почуття гордості за великих людей країни, її культуру, досягнення; прив’язаність до місця мешкання (місто, село, область, країна в цілому); дбайливе ставлення до природи, народних надбань; знання сучасних важливих подій
Інтерес до культури, мистецтва інших народів; дружба з людьми різних національностей; добровільна участь у заходах інтернаціонального характеру
Участь у справах свого класу; звичка надавати безкорисну допомогу; дружні стосунки з хлопцями і дівчатами; вимогливість і повага до ровесників
Доброзичливе ставлення до людей, турбота про них; допомога, чуйність, повага,
довіра; уважне ставлення до інтересів, бажань людей, питань, які їх турбують, до
думок, почуттів оточуючих; розуміння мотивів, якими керуються люди у своїй поведінці; тактовне ставлення до їх самолюбства, гордості, гідності; виключає грубість, чванство, пихатість, нетерпіння, недовіру
Правдивість, щирість; виконання обіцянок; звичка не брати без дозволу чужі речі;
нетерпимість до брехні, крадіжки, обману, добровільне визнання своїх помилок,
вчинків; готовність не приховувати дійсний стан справ
Любов, потреба і звичка до праці; сумлінність, старанність у праці; постійна зайнятість корисними справами; звичка якісно і своєчасно виконувати роботу; насолода
від самого трудового процесу; зацікавленість у досягненні позитивних результатів;
допомога членам сім’ї у господарстві
Дотримання встановлених у суспільстві правових, моральних, політичних, естетичних норм поведінки, правил для учнів, певних звичаїв, традицій; швидке і точне
виконання вимог батьків, учителів
Сумлінне виконання своїх обов’язків, наданих обіцянок, зобов’язань; звичка доводити почату справу до кінця; готовність відповідати за свої вчинки
Прагнення відповідати на уроках, доповнювати відповіді інших; знайомство з допоміжною літературою; добровільна участь у різних видах діяльності; ініціативність, самостійність
Систематичне читання літератури з різних галузей науки і техніки, постійна потреба розширення і поглиблення своїх знань; звичка користуватися словниками, довідниками; участь у роботі факультативів, гуртків, секцій; добра успішність
Здатність до подолання почуття остраху; готовність допомогти з ризиком для себе;
готовність відстоювати свою думку
Здатність примусити себе виконувати те, що потрібно, а не лише те, що подобається; звичка доводити розпочате до кінця; наполегливість у досягненні поставленої
мети; прагнення і здатність до подолання труднощів; успіхи у самовихованні
Не визнає за собою виняткових достоїнств (зовнішність, поведінка, одяг) або особливих прав; добровільно підкоряє себе вимогам суспільства; обмежує свої потреби у відповідності до певних умов; відсутні хвастощі; ставиться до всіх людей з повагою, проявляє терпимість до незначних недоліків людей, якщо вони стосуються
лише їх особистих інтересів; критично ставиться до своїх особистих заслуг і недоліків; визнає свої обов’язки перед суспільством, оточуючими людьми
Ставлення до себе і до інших як до певної цінності; усвідомлення позитивних рис,
що не дозволяє поступатися ними, самоповага, яка викликана усвідомленням досягнутих успіхів; вимога від інших поваги до себе, своїх прав
Інтерес до уроків літератури, співів, малювання; знання і розуміння творів літератури, музики, живопису, кіномистецтва; відвідування театрів, музеїв; охайний зовнішній вигляд; участь у художній самодіяльності; бажання творити прекрасне
Прагнення бути сильним, спритним, здоровим; правильна осанка; звичка щоденно
робити фіззарядку; участь у спортивних іграх, змаганнях, походах, роботі секцій
Лозова В. І., Троцко Г. В. «Теоретичні основи виховання і навчання»
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83. Види взаємозв’язку навчання та виховання

Виховання невідривне від навчання, в процесі якого воно здійснюється (через зміст,
форми, засоби навчання). Це саме той тип
відношення між двома процесами, в якому
вони немовби-то зливаються воєдино. В такій формі виховання входить до навчального процесу, який визначається як навчання,
що виховує

Виховання здійснюється в освітньому процесі певної системи чи установи та поза навчанням, паралельно йому (гуртки, суспільна праця, трудове виховання). Тут повинні підкріплюватись усі ефекти навчання та
воно в свою чергу повинно діяти на виховання

Навчання ⇔ виховання

Виховання здійснюється поза освітнім процесом (але у відповідності до його загальних цілей), родиною, трудовим колективом,
групою, спільнотою, де відбувається і деяке
стихійне навчання

Виховання здійснюється й іншими (не
освітніми) установами, спільнотами (клуби,
дискотеки, компанії і т. ін.), супроводжуючись стихійним, а іноді цілеспрямованим
навчанням
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Глава 9
Класне керівництво
84. Функції класного керівника

Класний керівник
Педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями,
їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників
навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання й виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального розвитку

Функції класного керівника

Виховна
педагогічне керівництво
розвитком та формуванням кожного учня класу
та колективу в цілому

Координуюча

Організаційно-адміністративна
керівництво класом як організаційною одиницею у складі школи, ведення особових справ учнів та інших документів

встановлення взаємодії
між усіма учасниками
виховного процесу

Функціональні обов’язки класного керівника

Усебічне вивчення та виховання учнів

Взаємодія з батьками та надання їм
допомоги у вихованні дітей

Надання учням
допомоги в учінні
та розвитку

Вирішення проблем навчального та професійного
самовизначення учнів

Взаємодія з учителями класу у рішенні педагогічних
завдань
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Розвиток внутрішньогрупових та міжособистісних стосунків учнів

Контроль за успішністю,
відвідуванням та поведінкою учнів

Розділ 4. Теорія виховання
85. Цикл виховної роботи класного керівника

1

Вивчення учнів класу: отримання демографічних, медичних, психологічних, педагогічних даних (сім’я, соціальне та матеріальне положення, стан
здоров’я, рівень розвитку, вихованості, індивідуальні особливості)

2

Формулювання виховних завдань, загальних для класу або окремих груп,
учнів класу, типових для визначеного періоду навчання та індивідуальних

3

Планування виховної роботи — складання плану, оперативного документу,
що містить перелік завдань та справ за їх вирішенням та шляхів їх реалізації

4

Організація, проведення та коригування діяльності у відповідності до завдань
та планів: проведення класних годин, екскурсій, походів, вечорів, батьківських зборів та ін.

5

Аналіз та оцінка результатів виховання, які полягають у рівні вихованості
учнів. Спостереження, опитування та інші методи дозволяють судити про результати та ставити нові завдання, а також про власну професійну компетенцію та особистісне зростання класного керівника як вихователя

Варіанти форм планів виховної роботи класного керівника
а)

б)

№ з/п

Зміст, форми
і методи роботи

Термін виконання

Виконавці

Відмітка
про виконання

Програма діяльності
Дата

здоров’я

спілкування

навчання

дозвілля

Виконавці

Відмітка
про виконання
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86. Права класного керівника

П ра ва к л ас ного к е р і в н и к а

Відвідувати уроки, заняття з теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласні заняття у своєму класі (групі), бути присутнім на заходах, що проводять для учнів (вихованців)
навчальні, культурно-просвітні заклади,
інші юридичні або фізичні особи

Вносити пропозиції на розгляд батьківських зборів класу (групи) щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку,
визначеному законодавством

Вносити пропозиції на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради щодо матеріального та морального заохочування учнів

Ініціювати розгляд адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців)

Відвідувати учнів (вихованців) за місцем
їх проживання (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчати умови їх
побуту та виховання

Відповідно до мети обирати зміст, засоби, методи і форми організації
навчально-виховного процесу в класному колективі

Право на захист професійної честі, гідності, відповідно до чинного законодавства

Матеріальне заохочення за досягнення
вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань

Обирати форми підвищення педагогічної кваліфікації
з проблем виховання
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Розділ 4. Теорія виховання
87. Обов’язки класного керівника

Об о в ’ язк и к л а с н о г о к е р і в н и к а

Здійснювати педагогічний контроль
за дотриманням учнями (вихованцями) статуту і правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію
навчально-виховного процесу

Обирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку
учнів (вихованців)

Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня (вихованця), захищати
його від будь-яких форм фізичного або
психічного насильства

Інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію
навчального закладу, батьків

Своєю діяльністю стверджувати повагу
до принципів загальнолюдської моралі,
пропагувати здоровий спосіб життя

Вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо)

Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру
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88. Технологія індивідуальної роботи зі складними підлітками

З а г а л ь н а с т р ук т у р а д і я л ь н о с т і п е д а г о г а

1

Встановлення контакту, можливості діалогу

2
З’ясування проблем учня,
його індивідуальних якостей,
у тому числі тих, які заважають успішній адаптації

4

3

Обговорення
проблем

Надання психологопедагогічної під
тримки

Те х н і к а п о в е д і н к и п е д а г о г а

Прояви інтерес до співрозмовника, навчись дивитись йому в обличчя та слухати його

Дай висловитись, вмій тримати паузу, мовчати, спробуй зрозуміти
стан та проблеми учня

Умій виразити співчуття, розуміння його стану та проблем

Умій ставити питання, щоб усе зрозуміти, отримати необхідну інформацію

Спрямуй співбесідника на усвідомлення їм самого себе та
його проблем та на їх вирішення. Не повчай та не давай порад:
«Я б на твоєму місці…», але збуди його власну рішучість
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Розділ 5
Особистість
педагога

Викладання — це мистецтво,
а не ремесло — у цьому самий корінь
учительської справи… Вічно винаходити,
вимагати, удосконалюватися — от єдиний
можливий курс сучасного вчителя.
М. А. Рибникова

Базові поняття:
•
•
•
•
•
•

педагог,
функції педагога,
педагогічно діяльність,
педагогічні здібності,
педагогічна майстерність,
педагогічна творчість.

Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
89. Функції педагога

Педагог — фахівець, який має спеціальну підготовку
і професійно проводить навчально-виховну роботу в різних
освітньо-виховних установах.
В. В. Ягупов
Головна функція педагога — управління процесом навчання,
виховання, розвитку, формування
І. І. Підласий

Завершальний
етап

Етап реалізації

Підготовчий етап

Функції, пов’язані з видами діяльності
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1. Целепокладання (ключовий момент педагогічної діяльності. Це чітке визначення
й розуміння цілей навчально-виховного процесу, що планується).
2. Діагностування (визначення рівня підготовки й розвитку, здібностей, особливостей, вихованості учнів).
3. Прогнозування (вміння прогнозувати результати своєї діяльності в конкретних
умовах і визначення у зв’язку з цим стратегії своїх дій).
4. Проектування (конструювання загальної моделі своєї діяльності, вибір засобів
для досягнення конкретної мети, виділення етапів її досягення).
5. Планування (розробка детального плану кожного з етапів своєї діяльності)

6. Організація (залучення до співробітництва учнів).
7. Інформація (учитель — одне з головних джерел інформації для учнів).
8. Контроль, оцінка, корекція (створення дієвих стимулів для успішного досягнення
поставленої мети

9. Аналіз (визначення ефективності проведеної роботи, порівняння поставлених
задач та результатів, визначення шляхів подолання помилок)

Розділ 5. Особистість педагога
90. Види педагогічної діяльності

Педагогічна діяльность

Орієнтовно-прогностична (визначення конкретних цілей, змісту,
форм, методів, прийомів діяльності)

Конструктивно-проектувальна (оволодіння й вдосконалення методики проведення різних навчально-виховних заходів)

Організаційна (безпосереднє планування й організація конкретних
заходів)

Практична (безпосереднє проведення навчально-виховних заходів)

Дослідницько-творча (пронизує всі види педагогічної діяльності)

Діагностична (вивчення й аналіз рівня загальної освіти, навичок
і вмінь; психологічних особливостей учня)

Аналітично-оціночна (аналіз власних дій учнів, порівняння запланованих цілей із отриманими результатами)
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91. Стилі педагогічної діяльності вчителя на уроці

Індивідуально-психологічні
особливості вчителя

Особливості самої
діяльності

Особливості
учнів

Стилі педагогічної діяльності вчителя на уроці
(за Г. М. Андрєєвою)

Авторитарний

Демократичний

Потуральний

♦♦ Справи у групі повністю
плануються заздалегідь, визначаються лише конкретні
цілі, а не перспективні.
♦♦ Учитель має чітку мову, непривітний тон.
♦♦ Превалюють ділові, короткі
розпорядження.
♦♦ Позитивні й негативні
оцінки — суб’єктивні.
♦♦ Беземоційність

♦♦ Робота планується в групі, обговорюються колегіально. За результати роботи
несуть відповідальність усі.
♦♦ Учитель надає інструкції
у вигляді пропозицій, товариським тоном.
♦♦ Похвала й осудження поєднуються з порадами, заборони — з дискусіями

♦♦ Робота йде сама по собі.
♦♦ Відсутність співпереживання й співробітництва.
♦♦ Тон — конвенціальний.
♦♦ Байдужість
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92. Стилі педагогічної діяльності вчителя на уроці

Стилі педагогічної діяльності вчителя на урочі
(за А. К. Марковою, А. Я. Ніконовою)

Емоційноімпровізаційний

Емоційнометодичний

Розмірковувальноімпровізаційний

Розмірковувальнометодичний

Орієнтація на процес навчання

♦♦ Учитель пояснює матеріал логічно, цікаво. Менш цікавий матеріал, хоча і важливий, вчитель може залишати для самостійного опрацювання учнями.
♦♦ Характерні інтуїція і спонтанність.
♦♦ Недостатньо уваги приділяється раціональному плануванню; зворотному
зв’язку, закріпленню й повторенню

Орієнтація і на
процес, і на результати навчання

♦♦ Учитель ретельно планує діяльність, поетапно відпрацьовує разом з учнями навчальний матеріал, часто практикує колективні обговорення.
♦♦ Використовує різні види роботи.
♦♦ Уважно стежить за рівнем знань учнів,
ефективно реалізує повторення й закріплення

Орієнтація на процес і на результати
навчання

♦♦ Учитель адекватно планує навчальновиховний процес.
♦♦ У вчителя в арсеналі незначна кількість
методів та прийомів навчання, він не
завжди може забезпечити високий темп
роботи, рідко практикує колективні обговорення.
♦♦ Під час опитування впливає на відповідь
за допомогою підказок, уточнень

Орієнтація на результати навчання

♦♦ Учитель адекватно планує навчальновиховний процес.
♦♦ Характерна консервативність, невеликий набір використовуваних методів навчання.
♦♦ Перевага надається репродуктивній діяльності.
♦♦ Методично грамотно організовані повторення, закріплення й контроль. Особлива увага приділяється слабким учням
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93. Педагогічні здібності
П е д а г о г і ч н і зд і бн о с т і
якості особистості, які інтегровано проявляються в нахилі
до роботи з дітьми, в любові до них (за І. І. Підласим)

Організаторські

112

♦♦ вимогливість;
♦♦ самокритичність;
♦♦ тощо

Дидактичні

♦♦ володіння предметом та методикою його викладання;
♦♦ педагогічна техніка

Перцептивні

♦♦ вміння проникати в духовний
світ дитини, виявляти особливості психіки (спостережливість, співпереживання тощо)

Комунікативні

♦♦ вміння будувати взаємостосунки з учнями, колегами, батьками (відкритість, чуйність, тактовність тощо)

Сугестивні

♦♦ вміння впливати на інших
(справедливість, емоційність)

Дослідницькі

♦♦ вміння розуміти й адекватно
оцінювати педагогічні ситуації

Науково-пізнавальні

♦♦ здатність до оволодіння інформацією, знаннями з відповідної галузі науки

Особистісні

♦♦ громадянська відповідальність,
самовідданість професії, моральність, гуманізм тощо

Розділ 5. Особистість педагога
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94. Основні якості сучасного педагога
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
95. Педагогічна майстерність

Професійні знання,
уміння, навички

Педагогічна техніка
і майстерність

Педагогічна майстерність — оволодіння професійними знаннями, уміннями, навичками, які дозволяють
успішно досліджувати ситуацію, формувати відповідні завдання й успішно
розв’язувати їх відповідно до поставлених педагогічних цілей

Педагогічні
здібності

Особистісні
якості

Загальна культура,
в тому числі культура
мовлення

Педагогічний
такт

96. Рівні педагогічної майстерності (за Н. В. Кузьміною)

5

Системно-моделюючий діяльність та поведінку учнів (педагог
вміє моделювати систему діяльності, що у свою чергу формує
в учнів певні якості, здібності, особливості тощо)

4
Системно-моделюючий (педагог уміє моделювати цілісну систему діяльності, що формує систему знань зі свого предмета)

3

Локально-моделюючий (педагог уміє передавати, трансформувати інформацію, а також моделювати систему знань з окремих питань)

2
Адаптивний (педагог уміє не тільки передати, а й трансформувати її у відповідності до певних обставин)

1
Репродуктивний (педагог уміє лише переказати іншим те,
що знає сам)
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Педагогічний
оптимізм

Розділ 5. Особистість педагога
97. Педагогічна творчість

Удосконалення, модернізація вже відомого досвіду відповідно
до нових завдань

Уміння бачити декілька варіантів
розв’язання проблеми, нестандартний
підхід до вирішення
проблем

Ефективне застосування наявного досвіду в нових умовах

Педагогічна творчість
Її основним змістом є формування,
виховання, навчання людини, яка
завжди неповторна, унікальна

Розробка нових методів, форм, прийомів, засобів та варіантів їх сполучень

Уміння трансформувати рекомендації,
теоретичні положення, ідеї у конкретні
педагогічні дії

Створення принципово
нових, високоефективних
систем навчання, виховання й розвитку
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Практична педагогіка. 99 схем і таблиць
98. Організаційні форми розвитку професійної культури вчителя
в процесі внутрішньошкільної методичної роботи

Т ра д и ц і й н і

форми

Методичні об’єднання

Самонавчання

Педагогічні ради

Школа передового
досвіду

Школа молодого
вчителя, стажування

Творчі групи

Науково-практичні
конференції та педагогічні читання

Проблемні семінарипрактикуми

Освітній заклад, його науково-методична рада

Ділові та рольові
ігри

Вирішення
педагогічних
ситуативних завдань

Дослідноекспериментальна
робота

Предметні
та проблемні кафедри

Методичні наради

Конкурси «Учитель
року», «Школа року»

Інн о в а ц і й н і
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форми

Розділ 5. Особистість педагога
99. Модель моніторингу результативності діяльності вчителя

Взаємодія

Учитель — учень

Результати
взаємодії

Прийняття управлінського рішення

Професійні
утруднення

Підвищення
кваліфікації

Професійні
успіхи

Вивчення, узагальнення, розповсюдження
досвіду

Невизначеність

З’ясування
причин

Взаємодія

Учитель — учень
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