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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

У  розробці  теоретичних  і  практичних  проблем,  на  розв’язання  яких  орієнтує 
Державна національна програма відродження освіти “Україна ХХІ  століття:  стратегія 
освіти”,  одне  з  провідних  місць  належить  циклу  педагогічних  дисциплін,  що  має 
вирішальне  значення  у  професійній  підготовці  майбутнього  вчителя.  Сучасна 
педагогічна  освіта  вимагає  розробки  і  впровадження  все  нових методів  навчання,  і 
все  частіше  у  освітньому  процесі  застосовуються  проблемні  методи  навчання,  які 
гармонійно  доповнюють  традиційні  методи  і  дозволяють  мотивувати  студентів  до 
навчання. 

Одним із проблемних методів є метод кейсів або метод ситуацій, який передбачає 
розгляд  і  рішення  студентами  реальних  ситуацій  з  життя  і  практичної  діяльності 
педагога. В цілому, педагогічний процес можна розглядати як безперервний ланцюг 
взаємопов’язаних педагогічних ситуацій як елементів процесу навчання і виховання.  

Педагогічна  ситуація  завжди  проблема.  Будь‐яка  педагогічна  проблема 
об'єктивно  виникає  у  педагогічній  теорії  або  педагогічній  практиці,  це      питання 
стосується  процесів  навчання  та  виховання  людини.  Педагогічні  проблеми 
потребують вирішення, але вони не завжди можуть бути розв’язані негайно.  

Аналіз проблеми складається з наступних кроків: 1. попередній опис проблемної 
ситуації;  2.  виявлення  конкретного  завдання  з  проблемної  ситуації;  3.  побудування 
абстрактної  моделі  конкретного  завдання,  формулювання  протиріччя;  4.  побудова 
абстрактної  моделі  рішення  задачі,  уявлення  ідеального  кінцевого  результату;  5. 
виявлення  ресурсів  і  вихід  на  конкретне  рішення;  6.  формулювання  задач,  які 
необхідно вирішити для реалізації пропонованого рішення; 7. рефлексія.  

Саме на відпрацювання  таких  умінь  і навичок майбутніх педагогів  і  спрямований 
курс  «Педагогічні  тренінги  (практикум)»,  в  якому  крім  теоретичного  матеріалу 
представлені  також  педагогічні  ситуації,  в  процесі  розгляду  яких  визначаються  різні 
варіанти та алгоритми їх рішення, спираючись на теоретичні знання педагогіки. 

Метою  вивчення  навчальної  дисципліни  “Педагогічні  тренінги  (практикум)”  є 
опанування  студентами  основами  педагогічних  знань  та  навичками  їх  успішного 
застосуванням на практиці. 
Завданнями курсу є: 
‐ методичні:  отримати  уявлення про навчання  та  виховання особистості;  навчити 

орієнтуватися  в  закономірностях,  принципах  процесу  навчання  та  виховання; 
опанувати  знаннями  про  різні  форми,  методи,  засоби  навчання  і  виховання; 
оволодіти елементарними навичками аналізу навчально‐виховних і проблемних 
педагогічних  ситуацій  у  сім’ї,  колективі;  розвити  практичні  вміння,  що 
забезпечують творчість ат ініціативу в різних видах діяльності; 

‐ пізнавальні:  дати  поняття  про  педагогіку  як  науку;  розкрити  її  становлення  і 
розвиток,  основні  категорії,  систему  педагогічних  наук  та  зв’язок  педагогіки  з 
іншими науками; 



 
‐ практичні: навчити студентів використовувати навчальний матеріал у конкретних 

умовах  педагогічної  ситуації,  спираючись  на  засвоєні  теоретичні  положення; 
залучення до діяльності творчого характеру (виступу, доповіді, плану дії тощо); 

‐ виховні  ‐  виховувати  у  студентів  працьовитість,  відповідальність  до  виконання 
завдань курсу, дисциплінованість, самостійність. 
Вимоги до знань ‐ студенти повинні знати: 
‐ основні етапи розвитку педагогіки як науки; 
‐ предмет, завдання та основні категорії педагогіки; 
‐ складові сучасної системи педагогічних наук; 
‐ основні методи педагогічних досліджень; 
‐ фактори визначення мети виховання на різних етапах розвитку суспільства; 
‐ вплив спадковості, середовища та виховання на  формування особистості; 
‐ основні компоненти педагогічного процесу. 
Студенти повинні вміти: 
‐ розуміти роль та завдання педагогіки в системі сучасного людинознавства; 
‐  застосовувати навчальний матеріал у конкретних умовах педагогічної  ситуації, 

спираючись на засвоєні теоретичні положення; 
‐ користуватися досвідом діяльності творчого характеру (виступу, доповіді, плану 

дії, аналізу. порівняння тощо). 
Міжпредметні  зв’язки  ‐  курс  спирається  на  основні  знання  шкільних  курсів: 

“Історія України”,  “Світова історія”, “Основи філософії”,“Загальна біологія ”. 
Курс  є  важливим  для  вірного  розуміння  основних  питань  педагогіки  та 

використання  знань  при  вивченні  наступних  дисциплін  психолого‐педагогічного 
циклу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИЙЙ  ППЛЛААНН  
дисципліни 

“ПЕДАГОГІЧНІ ТРЕНІНГИ (ПРАКТИКУМ)” 
 

№ пор.  Назва змістового модуля ітеми 
 

Змістовий модуль І  Загальні основи педагогіки

Тема 1.  Учитель і суспільство.

Тема 2.  Предмет і завдання педагогіки.

Тема 3  Розвиток і формування особистості.

Тема 4  Мета і завдання виховання.

Тема 5  Система освіти в Україні.

Змістовий модуль ІІ Теорія навчання (дидактика)

Тема 6  Дидактика. Її категорії.

Тема 7  Процес навчання

Тема 8  Принципи навчання.

Тема 9  Зміст шкільної освіти.

Тема 10  Методи навчання.

Тема 11  Форми організації навчання.

Тема 12  Аналіз і оцінювання навчальної діяльності учнів.

Змістовий модуль ІІІ  Теорія виховання

Тема 13  Сутність і зміст процесу виховання.

Тема 14  Загальні методи виховання.

Тема 15  Колектив і особистість.

Тема 16  Моральне виховання.

Тема 17  Види виховання

Тема 18  Педагогічне спілкування.

Тема 19  Робота класного керівника.

Тема 20  Місце і роль сім’ї у вихованні дітей.

Змістовий модуль ІV  Школознавство

Тема 21  Керівництво загальноосвітніми навчально‐виховними 
закладами. 

Тема 22  Основи планування та документознавства. 

Тема 23  Правові основи управління навчально‐виховними 
закладами. 

Разом годин:  54

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Зміст самостійної роботи з дисципліни  
“ПЕДАГОГІЧНІ ТРЕНІНГИ (ПРАКТИКУМ)” 

 
Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки 

 
Тема 1. Учитель і суспільство. 

                   
1. Педагогічні  поняття:  професія,  спеціальність,  педагогічна  майстерність, 

педагогічна техніка, психотехніка, професіограма.  
2. Завдання для самостійної роботи. Методика «Твої професійні можливості». 
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю 

 

Завдання для самостійної роботи 
 

1. Зверніться  до  педагогічної  спадщини  Я.А.  Коменського,  Й.Г.  Песталоцці,  А. 
Дістервега, К.Д. Ушинського, Ж.‐Ж. Руссо, А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського та 
ін.  і  випишіть  їхні  думки  про  місце  і  роль  учителя  в  суспільстві,  його  якості  та 
вміння. 

2. Проаналізуйте  вплив  особистості  вчителя  на  становлення  вас  як  особистості. 
Викладіть свої думки у творчій роботі на одну  із запропонованих тем: “Учитель у 
моєму житті”, “Мій ідеал учителя”. 

3. Використовуючи джерела народної педагогіки (народні легенди, прислів’я, казки, 
національні  звичаї),  випишіть  міркування  народу  про  значення  учителя  в  житті 
людини і розвитку суспільства. 

4. Зверніться до професіограми учителя‐вихователя і визначте рівень сформованості 
у вас певних якостей та умінь (користуйтесь десятибальною шкалою). 

5. Користуючись пропонованою методикою “Твої професійні можливості”, визначте, 
наскільки об’єктивно ви підійшли до вибору педагогічної професії. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Назвіть і розкрийте суть основних психолого‐педагогічних якостей учителя. 
2. Охарактеризуйте провідні педагогічні вміння вчителя. 
3. У чому полягає тактовність педагога? 
4. Що вміщує поняття “педагогічна майстерність”? 



 
5. Що називають педагогічною технікою? 
6. Назвіть основні компоненти педагогічної техніки. 
7. На скільки ви володієте педагогічною технікою? 
8. Наведіть приклади педагогічних ситуацій, в яких учитель‐вихователь проявляє 

тактовність. 
9. Наведіть приклади педагогічних ситуацій, в яких учитель використовує елементи 

педагогічної техніки. 
                                             

Література:  [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 43] 
                                                                              

Тема 2. Предмет і завдання педагогіки. 
 

1. Педагогічні  поняття:  педагогіка,  виховання,  освіта,  навчання,  сурдопедагогіка, 
тифлопедагогіка,  олігофренопедагогіка,  логопедія,  народна  педагогіка, 
етнопедагогіка, методи науково‐педагогічних досліджень, функції пдагогіки.  

2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Зверніться до творчої спадщини відомих педагогів минулого (Я.А. Коменського, 

Ж.‐Ж.  Руссо,  А. Дистервега, Й.Г. Пе‐  сталоцці, М.І. Пирогова  та  ін.)  і  занотуйте 
їхні  міркування  про  значення  педагогічної  науки  у  розв’язанні  виховних 
завдань. 

2. Користуючись  предметними  покажчиками  до  видань  творів  А.С.  Макаренка  і 
В.О. Сухомлинського, випишіть 4— 5 думок про важливість педагогічної теорії в 
діяльності учите‐ ля‐вихователя. 

3. Випишіть  зі  статті  К.Д.  Ушинського  “Про  користь  педагогічної  літератури” 
судження про роль педагогічної науки в успішності педагогічної діяльності. 

4. Познайомтесь  з  однією  із  праць  М.Г.  Стельмаховича  з  проблем  народної 
педагогіки  і  випишіть  2—3  приклади,  що  засвідчують  педагогічну  мудрість 
українського народу. 

5. Випишіть і поясність 3—4 прислів’я, присвячені проблемам виховання. 
6. Проаналізуйте  2—3  українські  звичаї  або  обряди  (хрещення  дитини, 

одруження, свято Івана Купала та ін.) з погляду їхньої педагогічної доцільності. 
7. Проаналізуйте  педагогічні  ситуації  з  погляду  утвердження  в  них  педагогічних 

чинників. 
 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 
 



 
1. З якими науками зв’язана педагогіка? У чому проглї ся зв’язки педагогіки з 

фізіологією та психологією? 
2. Розкрийте сутність методів науково‐педагогічних джень: спостереження, 

експеримент. 
3. Назвіть основні категорії педагогіки, розкрийте їх су 
4. Що є основними джерелами розвитку педагогіки? 
5. Охарактеризуйте структуру педагогічних наук. 
6. Виділіть  основні  методи  науково‐педагогічних  досліджень  назвіть  цифру,  до 

якої сходяться лінії від обраної вами групи), розкрийте сутність окремих з них. 
 

Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 43] 
 

Тема 3. Розвиток і формування особистості. 
 

1. Педагогічні  поняття:  розвиток,  види  розвитку,  формування,  людина, 
особистість,  індивідуальність,  спадковість,  задатки,  успадкування  біологічне, 
успадкування соціальне, акселерація, ретрадація, рушійна сила розвитку. 

2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

1. Користуючись  навчальними  посібниками  з  вікової  фізіології  та  дитячої  і 
педагогічної  психології,  випишіть  особливості  анатомо‐фізіологічного  і 
психічного  розвитку  дітей  молодшого,  середнього  і  старшого  віку  (в  ліву 
колонку)  та  педагогічні  вимоги  до  врахування  кожної  особливості  навчально‐
виховного процесу у праву колонку). 

2. Наведіть  2—3  приклади  впливу  соціального  середовища  на  розвиток 
особистості дитини. 

3. Проаналізуйте  процеси  власного  розвитку  і  назвіть  прояви  соціального 
успадкування.  

4. Ознайомтеся з науковою літературою, в якій розкривається досягнення сучасної 
генетики в галузі клонування. Висловіть свою думку стосовно цього явища. 

5. Проаналізуйте  педагогічні  ситуації  з  погляду  наукових  підходів  до  вивчення 
розвитку особистості. 

Контрольні питання і навчальні завдання 
 

1. Що ви розумієте під формування особистості?  
2. Який смисл ви вкладаєте у поняття “спадковість”? 
3. Чи є здібності людини вродженими? 



 
4. У чому полягає сутність понять “людина”, “особистість”, “індивідуальність”, 

“розвиток”? 
5. Що таке акселерація, у чому вона виявляється і які причини цього явища? 
6. У чому полягає сутність соціологізаторської концепції розвитку людини? 
7. Визначте сутність біологізаторської концепції розвитку людини? 
8. У чому полягає сутність генетико‐соціальної концепції розвитку людини? 
9. Дайте  характеристику  особливостей  анатомо‐фізіологіч‐  ного  і  соціально‐

психічного  розвитку  дітей  молодшого  шкільного  віку  та  врахування  їх  у 
навчально‐виховному процесі. 

10. Дайте  характеристику  особливостей  анатомо‐фізіоло‐  гічного  і  соціально‐
психічного  розвитку  дітей  середнього  шкільного  віку  та  врахування  їх  у 
навчально‐виховному процесі. 

11. Дайте  характеристику  особливостей  анатомо‐фізіоло‐  гічного  і  соціально‐
психічного розвитку дітей старшого шкільного віку та врахування їх у навчально‐
виховному процесі. 

12. Назвіть основні фактори, які мають вирішальний вплив на розвиток людини. 
 

Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 43] 
 

Тема 4. Мета і завдання виховання. 
 

1. Педагогічні поняття: мета виховання, завдання виховання, всебічний розвиток, 
гармонійний розвиток, національне виховання, комплексний підхід до виховання. 
2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

1. Опрацюйте  Закон  України  “Про  освіту”,  випишіть  завдання  виховання 
підростаючого покоління. 

2. Ознайомтесь  із  Законом  України  “Про  загальну  середню  освіту”,  випишіть 
завдання  загальноосвітніх  навчально‐виховних  закладів  із  забезпечення 
виховання школярів. 

3. Опрацюйте  Концепцію  національного  виховання,  випишіть  положення  про 
сутність  національного  виховання,  зміст  загальнолюдських  і  національних 
морально‐духовних  цінностей,  завдання  морального,  розумового,  трудового, 
фізичного й естетичного виховання. 

4. Ознайомтесь  із  працею  В.О.  Сухомлинського  “Проблеми  виховання  всебічно 
розвиненої  особистості”  і  випишіть  думки  автора  щодо  особливостей 
розв’язання завдань складових частин виховання. 

5. Проаналізуйте,  як  ваша  сім’я  і  школа,  яку  ви  закінчили,  сприяли  вашому 



 
всебічному розвитку. 

6. Користуючись  10‐бальною  шкалою,  оцініть  рівень  сфор‐  мованості  у  вас 
основних  якостей  щодо  впливу  морального,  розумового,  фізичного, 
естетичного, трудового виховання. 

7. Проаналізуйте  педагогічні  ситуації  з  погляду  розв’язання  завдань  всебічного 
гармонійного виховання особистості. 

8.  
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. У чому полягає сутність всебічного гармонійного розвитку особистості? 
2. Визначте  ті  складові  частини,  які  мають  забезпечити  зсебічне  виховання 

особистості. 
3. У чому полягає сутність морального виховання? 
4. Назвіть основні завдання розумового виховання. 
5. Розкрийте сутність естетичного виховання. 
6. Назвіть провідні завдання трудового виховання. 
7. Визначте основні завдання фізичного виховання. 
8. У чому полягає сутність комплексного підходу до виховання? 

 
Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 43] 

 
Тема 5. Система освіти в Україні. 

 
1. Педагогічні  поняття:  система  осввіти,  принции  освіти,  дошкільна  освіта  і 
виховання,  загальна  середня  освіта,  професійно‐технічна  освіта,  вища  освіта, 
позашкільна освіта і виховання. 

2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю. 
5. Модульна конрольна робота. 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Опрацюйте  Закон  України  “Про  освіту”  і  випишіть  принципи  освіти,  завдання 

навчально‐виховних  закладів;  проаналізуйте,  якою  мірою  і  якими  шляхами 
реалізуються у нашій державі вимоги принципів освіти. 

2. Ознайомтесь  з  основними  положеннями  Державної  національної  програми 
“Освіта”,  випишіть  основні  завдання  щодо  шляхів  реформування  освіти  в 
Україні,  а  також  шляхи  реформування  окремих  ланок  системи  освіти; 
проаналізуйте принципи реалізації програми “Освіта”. 

3. Користуючись  довідниками,  статистичними  даними,  розповідями  батьків  і 
старших членів родини, підготуйте істо‐ 



 
4. ричну  розвідку  “особливості  розвитку  освіти  в  моєму  селі  (місті)  у  XX —  на 

початку XXI ст.” 
5. Ознайомтесь  із  Законом  України  “Про  загальну  середню  освіту”,  випишіть 

завдання середньої освіти молоді. 
6. Із  Закону  України  “Про  освіту”  випишіть  основні  завдання  загальноосвітніх  та 

позашкільних освітньо‐виховних закладів. 
7. Проаналізуйте  педагогічні  ситуації  з  погляду  особливостей  становлення  і 

розвитку системи освіти в Україні. 
8.  

Контрольні питання і навчальні завдання 
 

1. Що включає поняття “система освіти”? 
2. Що називають принципами освіти? Розкрийте сутність вимог 2—3 принципів. 
3. Назвіть основні ланки системи освіти в Україні. 
4. Дайте характеристику завдань дошкільних виховних закладів. 
5. Вкажіть на основні завдання середніх закладів освіти. У чому ви вбачаєте 

відмінність між різними типами середніх закладів освіти? 
6. Розкрийте основні завдання вищих навчальних закладів України. 
7. Яку роль у системі освіти відіграють позашкільні освітньо‐виховні заклади? 
8. Назвіть стратегічні завдання реформування системи освіти й виховання в 

Україні. 
9. У чому полягає сутність і які є напрямки реформування загальноосвітньої школи 

в Україні? 
10. Розкрийте структуру управління системою освіти в Україні. 
11. Якими документами визначається діяльність навчально‐виховних закладів 

системи освіти в нашій країні? 
12. Виходячи із власного досвіду, проаналізуйте шляхи і засоби реалізації вимог 

певних принципів функціонування системи освіти в Україні. 
 

                                                     Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 
43] 

 
Змістовий модуль 2. Теорія навчання (дидактика) 

 
Тема 6. Дидактика. Її категорії. 

 
1. Педагогічні  поняття:  дидактика,  категорії  дидактики,  методологічні  основи 

дидактики. 
2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю 
 



 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Ознайомтесь  із  міркуваннями  Я.А.  Коменського,  К.Д.  Ушинського,  В.О. 

Сухомлинського щодо завдань дидактики у системі освіти. 
2. Ознайомтесь  із  Державною  національною  програмою  “Освіта”  і  випишіть 

провідні  завдання  реформування  дидактичних  засад  удосконалення  освіти  в 
Україні. 

3. Складіть  таблицю,  відобразивши  у  ній  прізвища  відомих  вчених‐дидактиків  та 
нові ідеї, якими вони збагатили дидактику 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Що називається дидактикою? 
2. З якими науками пов’язана дидактика? 
3. Назвіть  основні  дидактичні  ідеї,  які  були  обґрунтовані  Я.А.  Коменським,  К.Д. 

Ушинським. 
4. Окресліть  основні  завдання  реформування  змісту  освіти  й  організації  процесу 

навчання, що викладені в Державній програмі «Освіта». 
 

Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 43] 
 

 
Тема 7. Процес навчання 

 
1. Педагогічні  поняття:  методологічна  основа  навчання,  функції  навчання, 

закономірності  навчання,  рушійна  сила  навчального  процесу,  логіка 
навчального  процесу,  мотиви  навчання,  структура  процесу  учіння,  типи 
навчання (догматичний, пояснювально‐ілюстративний, проблемний), модульне 
навчання, засоби навчання, оптимізація та інтенсифікація процесу навчання. 

2. Завдання для самостійної роботи. 
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю. 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Ознайомтесь  зі  змістом  Державної  національної  програми  “Освіта”  і  випишіть 

завдання удосконалення навчального процесу. 
2. Зіставте  структури  процесу  пізнання,  учіння,  логіки  навчального  процесу  і 

проаналізуйте взаємозв’язок між ним. 
3. На  основі  свого  фаху  створіть  дві  ситуації  для  дії  рушійної  сили  і  поясніть 

психолого‐педагогічний механізм її впливу на ефективність навчального процесу. 
4. Проаналізуйте 1—2 уроки з погляду реалізації на ньому вимог логіки навчального 



 
процесу та структурних компонентів процесу учіння. 

5. Проаналізувавши  вивчення  на  уроці  певної  теми  підручника  (з  урахуванням 
“своєї” спеціальності), визначте можливості реалізації основних функцій навчання. 

6. Випишіть  з  науково‐методичної  літератури  2—3  проблемні  ситуації  зі  “своєї” 
дисципліни, проаналізуйте їх з погляду ефективності у навчальному процесі. 

7. Доберіть приклади з власного життя стосовно ролі  і впливу мотивів навчання на 
вашу власну пізнавальну діяльність. 

8. Випишіть  важливі  міркування  з  педагогічних  праць  Я.А.  Коменського,  К.Д. 
Ушинського, В.О. Сухомлинського, які стосуються сутності навчання. 

9. Проаналізуйте  думку  Я.А.  Коменського  “Альфою  і  омегою  нашої  дидактики  хай 
буде пошук  і  відкриття способу,  за яким учителі менше б учили,  а  учні більше б 
учились” з погляду її актуальності. 

10. Сформулюйте  для  себе  як  майбутнього  учителя  10—  12  правил  організації 
навчального процесу на науковій основі. 

11. Проаналізуйте педагогічні ситуації з погляду сутності процесу навчання. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 
 

1. Що називається навчанням? 
2. Що ви розумієте під рушійною силою навчання? 
3. Розкрийте сутність основних функцій процесу навчання. 
4. Який взаємозв’язок між навчанням і розвитком? 
5. Виберіть  ознаки,  які  характеризують  процес  наукового  пізнання,  і  ознаки,  які 

характеризують пізнання у процесі навчання. 
 

                                                      Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 
43] 

 
Тема 8. Принципи навчання. 

 
1. Педагогічні поняття: принципи навчання, правила навчання. 
2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю. 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Випишіть  із  праць  Я.А.  Коменського,  К.Д.  Ушинського,  В.О.  Сухомлинського 

міркування  про  сутність  і  особливості  реалізації  вимог  певних  принципів 
навчання. 

2. Змоделюйте опорну схему взаємозв’язку між закономірностями, принципами і 
методами навчання. 



 
3. Проаналізуйте  шкільний  підручник  зі  “свого”  предмета  з  погляду  реалізації  в 

ньому певних принципів навчання: систематичності та послідовності, наочності, 
ґрунтовності, зв’язку навчання з практикою. 

4. Відвідайте 2—3 уроки і проаналізуйте, якою мірою під час них були реалізовані 
вимоги певних принципів навчання. 

5. Проаналізуйте  запропоновані  ситуації  з  погляду  реалізації  в  них  тих  чи  інших 
принципів навчання. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Що називають принципами навчання. 
2. У чому ви вбачаєте відмінність дидактичних правил від дидактичних принципів? 
3. Які принципи навчання ілюструють дані висловлювання? 

� “Учіння із захопленням” та “Не захоплюйтесь захопленням у навчанні”. 
� О.  Герцен:  “Завдання  педагогіки  —  зробити  науку  до  того  зрозумілою  і 

засвоюваною, щоб змусити її говорити простою, звичайною мовою”. 
� Д. Менделєєв: “Знання без виховання — це меч у руках божевільного”. 
� А. Дістервег: “Не в кількості  знань полягає освіта, а в повному розумінні  та 

вмілому застосуванні всього того, що знаєш”. 
                                                        

                                                      Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 
43] 

 
 

Тема 9. Зміст шкільної освіти. 
 

1. Педагогічні  поняття:  зміст  освіти,  види  освіти,  загальна  освіта,  політехнічна 
освіта,  професійна  освіта,  рівні  освіти,  знання,  уміння,  навички,  навчальний 
план,  навчальний  предмет,  стандартизація  освіти,  навчальна  програма, 
підручник, навчальний посібник. 

2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові  педагогічні  ігри  і  ситуації.  Аналіз  базового  навчального 

планузагальноосвітніх навчально‐виховних закладів України. 
4. Завдання для самоконтролю 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

1. Опрацюйте  зміст  Державної  національної  програми  'Освіта”  з  погляду 
реформування змісту освіти в Україні. 

2. Ознайомтеся  з  базовим  і  робочим  навчальним  планом  загальноосвітньої 
школи, гімназії, ліцею і виконайте такі завдання: 

а) зробіть порівняльний аналіз навчального плану загально‐ : гвітньої школи, 



 
гімназії, ліцею; 

б)  визначте  кількість  годин  (у  відсотковому  відношенні),  що  заводиться  на 
вивчення дисциплін певних циклів (гуманітарного, фізико‐математичного, 
природничого); 

в) складіть розклад уроків для одного з класів; 
г) обрахуйте кількість ставок для загальноосвітньої школи І—III ступенів. 

3. Ознайомтесь  із  навчальною  програмою  зі  “своєї”  дисципліни,  опишіть  її 
структуру,  проаналізуйте,  наскільки  у  програмі  реалізовано  вимоги  принципів 
науковості,  систематичності  та  послідовності.  Визначте  принцип  побудови 
програм (лінійний чи концентричний). 

4. Ознайомтесь із підручником зі “свого” предмета, проаналізуйте його структуру. 
Визначіть,  якою мірою  у  підручнику  реалізовані  вимоги принципів  науковості, 
систематичності і послідовності, наочності, зв’язку з життям, ґрунтовності знань. 

5. Проаналізуйте  навчальні  програми  і  підручники  з  погляду  їх  політехнічної 
спрямованості. 

6. Проаналізуйте навчальні  програми  і  підручники  з погляду  їх  спрямованості  на 
формування загальнонавчальних умінь і навичок. 

7. Проаналізуйте  запропоновані  педагогічні  ситуації  з  погляду  змісту  освіти  в 
загальноосвітніх навчально‐виховних закладах. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Що містить поняття “зміст освіти”? 
2. Яким вимогам має відповідати зміст загальної освіти в українській школі? 
3. Що становить собою навчальна програма? 
4. Для чого потрібний навчальний план? 
5. Поясніть висловлювання з погляду визначення змісту освіти. 

� П. Блонський: “Порожня голова не думає”. 
� І. Кант “Уміння складають ознаки таланту”. 
� Абуль  Фаранж:  “Знання  —  настільки  дорогоцінна  річ,  що  їх  корисно 

добувати з будь‐якого джерела”. 
� В.  Вернадський:  “Не  в  масі  здобутих  знань  полягає  краса  і  могутність 

розумової діяльності, навіть не в  їх системності, а в широкому, яскравому 
шуканні”. 

 
                                                         Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 

43] 
 

Тема 10. Методи навчання. 
 

1. . Педагогічні  поняття:  методи  навчання  та  їх  класифікація  (розповідь,  пояснення, 
лекція,  бесіда,  демонстрація,  ілюстрація,  спостереження,  лабораторна  робота, 



 
вправа, інструктаж, робота з книгою, індукція, дедукція, аналіз, синтез, дослідний 
метод,  аналітико‐синтетичний  метод,  проблемний  метод,  частково‐пошуковий 
метод) , засоби навчання, прийоми навчання. 

2. . Завдання для самостійної роботи.  
3. . Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. . Завдання для самоконтролю 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Проаналізуйте  особливості  підходів  (спільне  і  відмінне)  до  методів  навчання,  їх 

класифікації  у  дослідженнях  А.М.  Алексюка,  Ю.К.  Бабанського,  І.  Лернера,  М.М. 
Фіцули, М.Д. Ярмаченка. 

2. Відвідайте  2—3  уроки  учителів  школи,  запишіть  їх  зміст  і  хід,  проаналізуйте,  які 
методи навчання були використані, оцініть їх ефективність. 

3. З  погляду  ефективності  і  доцільності  проаналізуйте  методи  навчання,  які  були 
використані викладачем вищої школи (на прикладі певного заняття. 

4. Ознайомтесь  з  досвідом  учителів‐новаторів  (див.:  Педагогічний  пошук), 
передовим  педагогічним  досвідом  і  випишіть  приклади  ситуацій,  в  яких  вчителі 
творчо використовували певні методи та прийоми навчання. Пригадайте і запишіть 
2—3  фрагменти  уроків  зі  свого  шкільного  життя,  на  яких  були  ефективно 
використані певні методи навчання. 

5. Проаналізуйте  педагогічні  ситуації  з  погляду  використання  певних  методів 
навчання. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Що називають методами і прийомами навчання? 
2. Назвіть основні підходи до класифікації методів на‐ зчання. 
3. Дайте  загальну  характеристику  словесних  методів  навчання.  Поясніть  сутність 

кожного з них. 
4. Розкрийте сутність наочних методів навчання. На‐ зедіть приклади. 
5. Поясніть сутність і значення у системі пізнавальної діяльності практичних методів 

навчання. Наведіть приклади. 
6. Що ви відносите до  засобів навчання?  Чи  тотожні поняття  “методи навчання”  і 

“засоби  навчання”?  У  чому  полягає  сутність методів  індукції,  дедукції,  аналізу  і 
синтезу? Наведіть приклади. 

7. Розкрийте сутність проблемно‐пошукових методів навчання? 
 
                                                        Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 

43] 
 

 



 
 

Тема 11. Форми організації навчання. 
 

1. . Педагогічні  поняття:  форма  організації  навчання,  урок  (види  уроку,  структура 
уроку, планування уроку, аналіз уроку), індивідуальна форма навчання, групова 
форма навчання, белл‐ланкастерська форма навчання, дальтон‐план, бригадно‐
лабораторна форма навчання, позаурочні форми навчання, домашня навчальна 
робота, екскурсія, практикум, факультатив, гурткова робота. 

2. . Програма  спостереження  і  аналізу  уроку.  Складання  плану  комбінованого 
уроку. 

3. . Завдання для самостійної роботи.  
4. . Ділові педагогічні ігри і ситуації. 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Користуючись  п’ятитомним  виданням  творів  В.О.  Сухомлинського,  випишіть 

думки автора про роль і місце уроку в освіті і вихованні учнів, вимоги до уроку 
(див. предметний покажчик у 5‐му томі “Урок шкільний”). 

2. Відвідайте 2—3 уроки учителів школи, зробіть якомога повніший запис їх ходу і 
змісту  за пропонованою схемою  і проаналізуйте  їх, користуючись програмою 
спостереження й аналізу уроку. 

3. Ознайомтесь  зі  змістом  книги  “Педагогічний  пошук”  і  випишіть 4—5  яскравих 
прикладів  прояву  професійної  майстерності  учителів‐новаторів  в  організації 
навчально‐виховного процесу на уроці. 

4. Складіть  поширений  план  уроку  певного  типу  зі  “свого”  предмета  з 
дотриманням основних педагогічних вимог до уроку. 

5. Пригадайте  фрагменти  уроків  учителів  своєї  школи,  в  яких  яскраво 
проглядалися б елементи майстерності. 

6. Зверніться  до  книги  Я.А.  Коменського  “Велика  дидактика”  і  віднайдіть 
рекомендації  щодо  організації  навчально‐виховного  процесу  на  уроці; 
проаналізуйте, які з них заслуговують на увагу і в сучасній школі. 

7. Виходячи  з  позиції  “Коли  б  директором  був  я”,  змоделюйте  систему 
організації  навчання  у  школі  майбутнього  на  засадах  гуманізму  і 
демократизму. 

8. Проаналізуйте  педагогічні  ситуації  з  погляду  ефективності  організації 
навчально‐виховної роботи на уроці. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Назвіть основні форми організації навчання, розкрийте їх сутність. 
2. Як  ви  розумієте  поняття  “урок”?  Якими  факторами  визначається  розвиток 

певних форм навчання? 



 
3. Вкажіть на основні вимоги до уроку, розкрийте їх сутність. 
4. Чим  зумовлено  поділ  уроків  на  певні  типи?  Назвіть  основні  традиційні  типи 

уроків. 
5. Назвіть позаурочні форми навчання, їх дидактичну спрямованість. 
6. Зробіть  історичний  екскурс  розвитку  класно‐урочної  форми  організації 

навчання. 
7. Визначте основні компоненти технології підготовки вчителя до уроку. 
8. Вкажіть на місце і роль домашньої навчальної роботи в системі освіти школярів. 
9. Назвіть основні ознаки уроку. 
10. Назвіть основні типи уроків за дидактичною метою. 

 
Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 43] 

 
Тема 12. Аналіз і оцінювання навчальної діяльності учнів. 

 
1. . Педагогічні  поняття:  оцінка,  бал,  види  контролю,  методи  контролю,  функції 

контролю, рейтингова система оцінки, сучасні підходи до оцінювання. 
2. . Правила техніки оцінювання успішності навчальної діяльності. 
3. . Завдання для самостійної роботи.  
4. . Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
5. . Завдання для самоконтролю. 
6. . Модульна контрольна робота. 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Опрацюйте твори В.О. Сухомлинського й випишіть його міркування про місце і 

роль оцінок у навчально‐виховному процесі (див. предметний покажчик у 5‐му 
томі  вибраних  творів  В.О.  Сухомлинського  поняття  “Оцінювання  знань  і  умінь 
школярів”). 

2. Ознайомтесь  із  працями  В.Ф.  Шаталова  і  випишіть  цікаві  для  вас  міркування 
щодо аналізу й оцінки знань, умінь і навичок учнів. 

3. Із книги А.М. Сохор і Н.М. Яковлева “Методика і техніка уроку у школі” випишіть 
міркування авторів щодо дотримання педагогічної техніки під час контролю за 
навчальною діяльністю школярів. 

4. Скористайтеся  шкільною  програмою  зі  “свого”  предмета  і  випишіть  норми 
оцінювання різних видів робіт. 

5. Складіть  завдання  для  тестової  перевірки  знань,  умінь  учнів  з  урахуванням 
“своєї” дисципліни. 

6. Опрацюйте вимоги до оцінювання знань,  умінь  і навичок учнів за 12‐бальною 
шкалою. 

7. Проаналізуйте педагогічні ситуації з погляду педагогічної доцільності аналізу й 
оцінювання навчальної діяльності школярів. 



 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 
 
1. Розкрийте сутність функцій оцінювання та аналізу знань, умінь та навичок учнів. 
2. Розкрийте сутність видів контролю знань, умінь, навичок учнів. 
3. Проаналізуйте  методи  контролю  знань,  умінь  і  навичок  учнів  з  погляду  їх 

ефективності 
4. Який зміст ви вкладаєте в поняття “оцінка”, “бал”? 
5. Як  складалися  підходи  до  становлення  бальної  системи  оцінювання  навчальної 

діяльності учнів. 
6. Поясніть основні критерії оцінювання знань і умінь учнів зі “своєї” дисципліни. 
7. У  чому  полягають  сутність  і  ефективність  модульно‐  рейтингової  системи 

оцінювання знань, умінь і навичок учнів? 
8. Розкрийте  сутність  і  критерії  12‐бальної  системи  оцінювання  навчальної  праці 

школярів? 
 

                                                        Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 
43] 

 
Тема 13. Сутність і зміст процесу виховання. 

 
1. . Педагогічні  поняття:  процес  виховання,  мета  виховання,  рушійна  сила  виховного 

процесу,  самовиховання,  перевиховання,  закономірності  виховання,  фактори 
виховання,  принципи  виховання,  етнізація  змісту  виховання,  гуманізація 
вихованого процесу.  

2. . Завдання для самостійної роботи.  
3. . Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. . Завдання для самоконтролю. 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

1. Ознайомтесь  із концепцією виховання  і випишіть ті положення,  які  стосуються 
завдань і змісту виховання. 

2. Зверніться  до  Національної  доктрини  розвитку  освіти  в  Україні  і  випишіть 
пріоритетні напрями та шляхи реформування виховання. 

3. Користуючись  творами  В.О.  Сухомлинського,  випишіть  5—6  суджень  про 
завдання та зміст виховання. 

4. Спираючись на власний досвід, випишіть у дві колонки якості людини: у першу 
— які найбільш цінні й імпонують вам, а в другу — які викликають у вас відразу. 

5. Наведіть  приклад  із  власного  життя  про  дію  рушійної  сили,  яка  впливала  на 
ваше виховання. 

6. Наведіть  приклад  педагогічної  ситуації,  яка  сприяла  ефективності  виховного 



 
процесу. 

7. Проаналізуйте, якою мірою на процес вашого виховання впливали об’єктивні та 
суб’єктивні фактори. 

8. Опишіть виховний ідеал, до якого ви хотіли б прагнути. 
9. Випишіть  із  Біблії  положення,  які  стосуються  загальнолюдських  морально‐

духовних цінностей 
10. Проаналізуйте  запропоновані  педагогічні  ситуації  з  погляду  мети  й  завдань 

виховання. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 
 

1. У чому полягає суть виховання? 
2. Що ви розумієте під рушійною силою виховання? 
3. Назвіть об’єктивні і суб’єктивні фактори, які впливають на процес виховання. 
4. Розкрийте сутність концепцій виховання і висловіть своє ставлення до них. 
5. Назвіть  потреби,  які  впливали  і  продовжують  впливати  на  формування  мотивів 

виховання у становленні вас як особистості. 
6. Відтворіть  структурну  схему  виховання  й  обґрунтуйте  зв’язки  між  його 

компонентами. 
7. У  чому  ви  вбачаєте  взаємозв’язок  і  відмінні  особливості  між  вихованням, 

самовихованням і перевихованням? 
8. Визначте основні змістовні компоненти програми виховання особистості. 
9. Проаналізуйте  сутність  принципів  виховання  і  складіть  по  6—8  правил, 

спрямованих на реалізацію вимог 3— 4 принципів. 
10. Назвіть основні компоненти виховного процесу. Назвіть цифру, до якої сходяться 

лінії від обраних вами компонентів. 
 

                                                       Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 
43] 

 
Тема 14. Загальні методи виховання. 

 
1. Педагогічні поняття: методи виховання, прийоми виховання, засоби виховання. 
2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю. 
 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Користуючись  предметним  покажчиком  до  творів  А.С.  Макаренка,  виберіть 

слушні  думки  педагога  про  місце  і  роль  методів  виховання  у  формуванні 



 
особистості. Із творів “Педагогічна поема”, “Прапори на баштах” випишіть 4—5 
яскравих прикладів використання методів виховання. 

2. Зверніться  до  творів  В.О.  Сухомлинського  (користуйтесь  предметним 
покажчиком)  і  випишіть його  судження про методи виховання.  Випишіть 4—5 
педагогічних ситуацій використання методів виховання. 

3. Скористайтесь  власним  досвідом  навчання  у  школі  і  опишіть  конкретну 
педагогічну ситуацію, в якій мало місце використання методів виховання (вдале 
чи невдале) і проаналізуйте її. 

4. Складіть правила для молодого вчителя щодо використання методів виховання. 
5. Відвідайте уроки вчителів “свого” фаху і проаналізуйте використання ними 

загальних методів виховання. 
6. Перегляньте щоденники учнів і проаналізуйте, як учителі використовують їх для 

заохочення і покарання школярів. 
7. Ознайомтесь із пропонованими педагогічними ситуаціями і проаналізуйте їх з 

погляду використання методів виховання. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 
 

1. Що ви розумієте під методами виховання? 
2. У  чому  ви  вбачаєте  взаємозв’язок  між  методами  і  прийомами  виховання? 

Наведіть приклади. 
3. У чому полягає сутність методу переконування? У чому ви вбачаєте взаємозв’язок 

між поняттями “переконування” і “переконання”? 
4. Яке  місце  займає  метод  вимог  у  системі  виховання  особистості?  Назвіть  види 

вимог і наведіть приклади конкретних вимог. 
5. Яка роль прикладу у вихованні? Чи тотожні поняття “взірець” й “ідеал”? 
6. Розкрийте місце і роль вправ та привчання у вихованні. 
7. Який зміст ви вкладаєте у поняття “покарання”? 
8. Розкрийте сутність етичних бесід і диспутів, їх значення у вихованні школярів. 
 

                                                    Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 
43] 

 
Тема 15. Колектив і особистість. 

 
1. Педагогічні  поняття:  колектив,  первинний  колектив,  тимчасовий  колектив,  актив, 

органи  самоврядування,  лідер,  перспектива  розвитку  колективу,  стадії  розвитку 
колективу, функції колективу. 

2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю 

. 



 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Користуючись творами А.С. Макаренка (за предметним покажчиком), випишіть 

по 2  приклади діяльності  педагога  з  керівництва  колективом,  який  перебуває 
на 1‐й, 2‐й, 3‐й стадіях. 

2. Опишіть колектив свого випускного класу з погляду особливостей його розвитку 
і взаємин між членами колективу. 

3. Випишіть  із  творів  В.О.  Сухомлинського  4—5  висловлювань  про  колектив,  які 
заслуговують на увагу в роботі класного керівника. 

4. Складіть  10—15  правил  для  педагога‐вихователя  з  керівництва  дитячим 
колективом. 

5. Виходячи  з  позиції  “Коли  б  директором  школи  був  я”,  повідомте,  що  б  ви 
робили, аби забезпечити умови для розвитку шкільного колективу і його впливу 
на особистість учнів. 

6. Доберіть  список  літератури  (20—25  назв)  з  проблем  розвитку  колективу,  що 
його можна рекомендувати класним керівникам. 

7. Проаналізуйте  педагогічні  ситуації  з  погляду  закономірностей  формування 
колективу. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Що називається колективом? 
2. Виділіть основні ознаки колективу 
3. Чи  тотожні  поняття  “актив”,  “органи  самоврядування”,  “лідер”?  Якщо  ні,  то 

поясніть відмінності між ними. 
4. Виділіть ознаки, які характеризують розвиток колективу на 3‐й стадії. 
5. Які фактори є провідними у зміцненні колективу? 
6. Кого ви розумієте під активом? 
 

                                                      Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 
43] 

 
Тема 16. Моральне виховання. 

 
1. . Педагогічні  поняття:  моральне  виховання,  етика  ,  мораль,  менталітет, 

загальнолюдські  моральні  цінності,  національні  моральні  цінності,  гуманізм, 
пориотизм,  інтернаціоналізм,  моральний  ідеал,  обов’язок,  дисципліна,  правове 
виховання, статеве виховання. 

2. . Завдання для самостійної роботи.  
3. . Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. . Завдання для самоконтролю. 

 



 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Із  державної  національної  програми  “Освіта”  (“Україна XXI  століття”)  випишіть 

завдання морального виховання. 
2. Із  Концепції  національного  виховання  випишіть  міркування,  що  стосуються 

змісту морального виховання. 
3. Користуючись  творами  В.О.  Сухомлинського,  випишіть  5—6  суджень  про 

завдання і зміст морального виховання. 
4. Знайомлячись  із  твором  В.О.  Сухомлинського  “Серце  віддаю  дітям”,  виділіть 

положення щодо морального виховання молодших школярів  у досвіді роботи 
видатного педагога. 

5. Із книги Г. Ващенка “Виховний  ідеал” випишіть характеристики різних підходів 
до змісту виховного ідеалу, порівняйте їх між собою. 

6. Користуючись  різними  науковими  джерелами,  випишіть  моральні  якості 
особистості, що характеризують менталітет українського народу. 

7. Складіть програму діяльності сім’ї зі статевого виховання своїх дітей. 
8. Складіть трирічну програму діяльності учителя початкових класів з екологічного 

виховання дітей. 
9. Складіть кодекс честі учителя‐вихователя. 
10. Доберіть  4  педагогічні  ситуації,  які  розкривають  процес  формування  у  дітей 

певних моральних якостей. 
11. Зверніться  до  джерел  української  народної  педагогіки  (прислів’я,  приказки, 

легенди,  пісні,  звичаї,  казки)  і  проаналізуйте,  якою мірою  в  них  акумульовані 
багатства загальнолюдських і національних морально‐духовних цінностей. 

12. Випишіть  із  Біблії  та  Євангелія  твердження,  що  стосуються  загальнолюдських 
морально‐духовних цінностей. 

13. Ознайомтесь  із  працею  В.О.  Сухомлинського  “Хрестоматія  з  етики”  (див.: 
Сухомлинский  В.О.  Хрестоматия  по  атике. — М.:  Педагогика, 1990)  і  виберіть 
кілька оповідань,  проаналізувавши  їх  з погляду впливу на процес формування 
моральних якостей вихованців. 

14. Проаналізуйте  пропоновані  педагогічні  ситуації  з  погляду  утвердження  у  них 
завдань, форм і методів морального виховання. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. У чому ви вбачаєте взаємозв’язок між поняттями “моральне виховання”, “етика”, 

“мораль”? 
2. Сформулюйте завдання морального виховання, назвіть його компоненти і з’ясуйте, 

який взаємозв’язок між ними. 
3. Які фактори визначають зміст морального виховання? У чому проявляється зв’язок 

між загальнолюдськими і національними морально‐духовними цінностями? 
4. Проаналізуйте  логічні  зв’язки  між  загальнолюдськими  та  національними 



 
моральними цінностями і менталітетом. 

5. Проаналізуйте основні шляхи, форми і засоби, які вплинули на формування ваших 
моральних якостей. 

6. Побудуйте схему діяльності сім’ї  і школи, спрямовану на виховання патріотизму у 
вихованців. 

7. У  чому  ви  вбачаєте  зв’язок  між  правовим  вихованням  :  формуванням 
дисциплінованості  особистості?  Складіть  програму  виховання  дисциплінованості 
дитини в сім’ї. 

8. Що називають моральним ідеалом? 
9. Назвіть основні завдання статевого виховання? 
10. Чому питання екологічного виховання віднесено до сфери морального виховання? 
 

                                                      Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 
43] 

 
Тема 17. Види виховання  

 
1. Педагогічні  поняття:  розумове  виховання,  трудове  виховання,  естетичне 

виховання, фізичне виховання. 
2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю. 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

1. Користуючись  предметним  покажчиком  до  п’ятитомного  видання  творів  В.О. 
Сухомлинського  (див.: Сухомлинський В.О. Вибрані  твори: В 5  т. — К.:  Рад. шк., 
1976),  випишіть  5—6  висловлювань  педагога  про  шляхи  і  засоби  підвищення 
розумового виховання школярів (“Виховання розумове”). 

2. Зверніться  до  праць  В.О.  Сухомлинського  “Серце  віддаю  дітям”,  “Народження 
громадянина”  (див.:  Сухомлинський  В.О.  Вибрані  твори:  В  5  т. —  К.:  Рад.  шк., 
1976) і випишіть 4—5 яскравих прикладів про майстерність керування розумовою 
діяльністю учнів молодшого і середнього шкільного віку 

3. Проаналізуйте зміст навчального матеріалу зі “своєї” дисципліни з погляду його 
впливу на розумове виховання учнів. 

4. Зверніться до джерел української народної педагогіки (прислів’я, приказки, пісні, 
казки,  легенди,  ігри  та  ін.)  і  випишіть  яскраві  приклади  ставлення  народу  до 
праці, її роль у житті людини. 

5. Проаналізуйте окремі твори Я.А. Коменського, Й.Г. Пе‐ сталодці, К.Д. Ушинського 
і  випишіть  слушні  думки  про  місце  ;  роль  трудового  виховання  у  системі 
формування особистості. 

6. Користуючись  творами А.С. Макаренка  (див.  предметний  покажчик  “Виховання 



 
трудове”, “Праця”), випишіть йогс 

7. міркування про місце і роль праці у вихованні всебічно розвиненої особистості. 
8. Ознайомтесь  із  роботами  В.О.  Сухомлинського  (“Серце  віддаю  дітям”, 

“Народження  громадянина”,  “Павлиська  середня  школа”)  і  випишіть  його 
висловлювання  про  місце  праці  у  розв’язанні  завдань  виховання  школярів 
(окремо виділіть особливості трудового виховання дітей молодшого, середнього 
і старшого шкільного віку). 

9. Проаналізуйте систему трудового виховання у вашій сім’ї та в школі: якою мірою 
вона забезпечила умови для вашого розвитку. 

10. Випишіть 3—4 методики вивчення рівня сформова‐ ності  в  учнів працелюбства, 
їхньої професійної спрямованості. 

11. Випишіть крилаті вислови відомих людей про працю. 
12. Складіть правила трудового виховання дитини дошкільного віку в сім’ї. 
13. Складіть правила трудового виховання дітей молодшого, середнього  і старшого 

шкільного віку в сім’ї (за вибором). 
14. Скористайтесь  методикою  оцінки  працьовитості  дітей  і  визначте  рівень 

сформованості цієї якості у певної групи школярів. 
15. Ознайомтесь  із  працями  В.О.  Сухомлинського  “Серце  віддаю  дітям”, 

“Народження  громадянина”,  “Павлиська  середня  школа”  (див.: 
Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т. — К.: Рад. шк., 1977)  і випишіть 5 
цікавих  міркувань  та 4  яскравих  приклади щодо  змісту,  напрямків,  форм  і 
методів  естетичного  виховання  учнів  молодшого,  середнього  та  старшого 
шкільного віку. 

16. Проаналізуйте  шкільну  навчальну  програму  тапідручники  із  своєї 
дисципліни  з  погляду  її  потенційних  можливостей  для  естетичного 
виховання. 

17. Проаналізуйте  певні  джерела  української  народної  педагогіки  (прислів’я,  казки, 
пісні,  ігри,  звичаєві  обряди)  з  погляду  їх  впливу  на  формування  естетичної 
культури людини 

18. Користуючись  збірником українських прислів’їв  і  приказок,  випишіть 15—20 
прислів’їв про ставлення народу до здоров’я людини. 

19. Віднайдіть  описи  побутових  звичаїв  українського  народу,  спрямованих  на 
фізичне виховання дітей. 

20. Занотуйте роздуми П.Ф. Лесгафта про напрямки фізичного виховання дітей в 
сім’ї. 

21. Випишіть  кілька  думок  В.О.  Сухомлинського  про  діяльність  школи, 
спрямовану на фізичне виховання дітей. 

22. Ознайомтесь із книгою подружжя Нікітіних “Ми, наші діти й онуки” і випишіть 
оригінальні думки, що стосуються фізичного виховання дітей в  сім’ї,  і  які  ви 
взяли б на озброєння у вихованні власних дітей. 

23. Проаналізуйте  програму  з фізичної  культури  у школі  для дітей  певної  вікової 
групи і визначте основний зміст фізичного виховання. 



 
24. Відвідайте  урок  зі  свого  фаху  і  проаналізуйте  дії  вчителя  спрямовані  на 

забезпечення умов для фізичного виховання школярів. 
25. Опишіть систему фізичного виховання у тій школі, в якій ви вчилися. 
26. Проаналізуйте,  наскільки  доцільною  була  робота  ваших  батьків  з  організації 

фізичного виховання у вашій сім’ї. 
 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Зробіть порівняльний аналіз понять “розумове виховання”, “розумовий розвиток”, 

“інтелектуальний розвиток”. 
2. У чому ви вбачаєте провідне завдання розумового виховання? 
3. Що називають культурою розумової праці? 
4. Назвіть основні види мислення. Оцініть рівні сформованості певних видів мислення 

у вас. 
5. Оцініть відомі вам методи навчання з погляду їх ефективності в розумовому 

вихованні. 
6. Які завдання розумового виховання? 
7. Який смисл ви вкладаєте у поняття “світогляд”? 
8. Проаналізуйте потенціальні можливості вашої дисципліни щодо формування 

наукового світогляду учнів. 
9. У чому виявляється взаємозв’язок між світоглядом і переконанням? 
 

Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 43] 
 

Тема 18. Педагогічне спілкування. 
 

1. Педагогічні  поняття:  педагогічне  спілкуваня,  стилі  спілкування,  види  спілкування, 
типи спілкування, рівні спілкування. 

2. Завдання для самостійної роботи. Правила педагогічного спілкування. 
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю. 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

1. Із творів А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського та інших педагогів випишіть 5‐8 
прикладів продуктивного спілкування педагога з вихованцями. Проаналізувавши 
вид, рівні, стадії такого спілкування. 

2. Користуючись книгою Д. Карнегі «Як здобувати друзів і впливати на людей», 
випишіть принципи, правила і способи: як поводитися з людьми; як спонукати 
людину стати на вашу точку зору; як змінити думку людини і не викликати при 
цьому їх обурення і образ. 



 
3. Проаналізуйте пропоновані педагогічні ситуації з погляду рівня реалізації в них 

вимог до педагогічного спілкування. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 
 

1. Розкрийте  завдання  трудового  виховання.  Обґрунтуйте  соціально‐психологічне 
значення праці у житті людини. 

2. На яких принципах ґрунтується трудове виховання? 
3. Опишіть систему трудового виховання в загальноосвітній школі. 
4. У  чому  ви  вбачаєте  взаємозв’язок  між  трудовим,  моральним  і  фізичним 

вихованням? 
5. Які напрямки і форми трудового виховання ви вважаєте найбільш ефективними? 
6. Назвіть специфічні принципи трудового виховання. 

 
                                                        Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 

43] 
 

Тема 19. Робота класного керівника. 
 

1. . Педагогічні поняття: класний керівний, функції та обов’язки класного керівника, 
система  виховної  роботи,  напрями  виховної  роботи,  форми  виховної  роботи, 
колективні  творчі  справи,  педагогічна  діагностика,  позакласна  та  позашкільна 
виховна робота. 

2. . Програма вивчення учнів і складання характеристики  
3. . Програма вивчення класного колективу і складання характеристики 
4. . Правила вивчення учнів класним керівником  
5. . Правила проведення класним керівником етичної бесіди 
6. . Правила проведення диспуту 
7. . Правила проведення класної години 
8. . Завдання для самостійної роботи 
9. . Завдання для самоконтролю 

 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Випишіть із творів А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського яскраві висловлювання 

про роль вихователя, класного керівника у формуванні особистості. 
2. Опишіть особливості виховної діяльності вашого класного керівника. 
3. складіть професіограму класного керівника. 
4. Випишіть 5‐6 методик вивчення учнів і класного колективу. 
5. Випишіть тематику естетичних бесід для учнів певних класів. 
6. Випишіть 5‐6 диспутів із системою питань. 
7. Підготуйте методичну розробку бесіди чи диспуту. 



 
8. Проаналізуйте  пропоновані  педагогічні  ситуації  з  позиції  діяльності  класного 

керівника. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 
 

1. Розкрийте  сутність  і  завдання  естетичного  виховання  в  системі  всебічного 
гармонійного розвитку особистості. 

2. Розмежуйте  сутність  понять  “естетична  освіта”,  “естетична  культура”,  “естетичні 
почуття”, “естетична діяльність”. 

3. Чи тотожні поняття “естетичне виховання”  і “художня освіта”? Чи є взаємозв’язок 
між цими поняттями? 

4. Назвіть основні шляхи реалізації завдань естетичного виховання. Які з них, на ваш 
погляд, є найбільш дієвими і реальними? 

5. Поясніть  сутність  основних  форм  естетичного  виховання.  Які  форми  є  найбільш 
ефективними? 

6. Що ви вважаєте засобами естетичного виховання? 
7. Який смисл ви вкладаєте у поняття “естетика”? 

 
                                                       Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 

43] 
 

Тема 20. Місце і роль сім’ї у вихованні дітей. 
 

1. Педагогічні  поняття:  сімя,  авторитет  батьків,  родине  виховання,  форма  роботи  з 
батьками, батьківські збори. 

2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю. 
5. Модульна контрольна робота. 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

1. Прочитайте  працю  А.С.  Макаренка  “Книга  для  батьків”  і  випишіть  суттєві 
думки, які, на ваш погляд, стануть вам у пригоді у процесі створення власної 
сім’ї і виховання своїх дітей. 

2. Випишіть  із  книги  А.С.  Макаренка  “Книга  для  батьків”  детальні  пояснення 
щодо особливостей прояву істинного і фальшивого авторитетів. 

3. Проаналізуйте  особливості  прояву  певних  видів  батьківського  авторитету  у 
вашій сім’ї. 

4. Ознайомтесь  із  книгою подружжя Нікітіних  “Ми,  наші  діти  й  онуки”,  випишіть 
4—5 міркувань авторів, які, на ваш погляд, є оригінальними. 

5. Випишіть 10—15 прислів’їв, що стосуються проблем сімейного виховання. 



 
6. Ознайомтесь із книгою М.Г. Стельмаховича “Українська родинна педагогіка” 

і  випишіть цікаві надбання етнопеда‐  гогіки,  які  ви  змогли б використати у 
процесі виховання дітей у сучасній сім’ї. 

7. Запропонуйте власну систему педагогічної просвіти батьків. 
8. Складіть  10—12  правил  окремо  для  матері  і  батька,  яких  варто 

дотримуватися у системі сімейного виховання дітей. 
9. Зверніться до праці В.О. Сухомлинського “Батьківська педагогіка” і випишіть 

цікаві міркування відомого педагога про особливості  сімейного виховання, 
які були б для вас слушними як майбутнім матері чи батькові. 

10. Проаналізуйте  подані  нижче  педагогічні  ситуації  з  позиції  культури  сімейного 
виховання. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Розкрийте  завдання  фізичного  виховання.  Обґрунтуйте  необхідність  підвищення 

уваги до проблем фізичного виховання в сучасних умовах. 
2. У  чому  ви  вбачаєте  взаємозв’язок  між  фізичним,  трудовим  та  естетичним 

вихованням? 
3. Визначте основні напрямки розв’язання завдань фізичного виховання. 
4. Які засоби фізичного виховання, на ваш погляд, найбільш ефективними? 
5. Чому  фізичне  виховання  здійснюється  на  кожному  “квадратному  метрі” 

педагогічного простору? 
6. Яке місце у системі фізичного виховання ви відвели с валеології? 
7. В.О.  Сухомлинський  писав:  “Зайняття  фізкультурою  та  спортом  відіграють  певну 

роль  у  всебічному  розвитку  учнів  лише  тоді,  коли  вся  виховна  робота  пройнята 
турботою про здоров’я”. Поясніть взаємозв’язок між цими поняттями. 

8. Визначте систему фізичного виховання у школі вашої мрії. 
9. Який зміст ви вкладаєте у поняття “фізична культура людини”? 
 

Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 43] 
 

Змістовий модуль 4. ШКОЛОЗНАВСТВО 
 

Тема 21. Керівництво загальноосвітніми навчально‐виховними закладами. 
 

1. Педагогічні  поняття:  школознавство,  керівники  шкіл,  рада  школи,  педагогічна 
рада,  перспективний  лан,  розклад  уроків,  децентралізація  та  демократизація, 
наукова організація педагогічної праці. 

2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю. 

 



 
Завдання для самостійної роботи 

 
1. Опрацюйте Закон України “Про загальну середню освіту”. 
2. Ретельно опрацюйте положення про середній загальноосвітній навчально‐

виховний  заклад  і  вивчіть  систему  управління  навчальними  закладами  та 
повноваження  і  функціональні  обов’язки  структурних  підрозділів  і 
керівників. 

3. Ознайомтесь  з  інструкціями  про  організацію  та  діяльність  гімназії  і  ліцею, 
проаналізуйте  структурно‐організаційні  відмінності  між  гімназією,  ліцеєм, 
школою. 

4. Ознайомтесь  із  системою  планування  школи  (гімназії,  ліцею)  та 
особливостями обліку роботи. 

5. Ознайомтесь  із  працею  В.О.  Сухомлинського  “Розмова  з  молодим 
директором  школи”  і  зосередьте  увагу  на  діяльності  керівника  школи  з 
відвідування й аналізу уроків учителів. 

6. Проаналізуйте  педагогічні  ситуації  з  погляду  вимог  принципів  керівництва 
навчально‐виховними закладами. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. У  чому  полягає  сутність  педагогічного  спілкування,  і  в  чому  ви  вбачаєте  його 

відмінність від загальнолюдського спілкування? 
2. Проаналізуйте основні функції педагогічного спілкування. 
3. Розкрийте взаємозв’язок між компонентами педагогічного спілкування. 
4. Поясніть сутність основних рівнів спілкування. 
5. У чому ви вбачаєте взаємозв’язок між видами спілкування? 
6. Проаналізуйте  можливі  наслідки  впливу  на  особистість  того  чи  іншого  стилю 

спілкування. 
 

                                                        Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 
43] 

 
 

Тема 22. Основи планування та документознавства. 
 

1. Педагогічні поняття.  
2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю. 
 

Завдання для самостійної роботи 
 



 
1. Складіть список основних документів: школи; класу; учителя. 
2. Опрацюйте правила складання планів. 
3. Проаналізуйте зразок річного плану з певної дисципліни 
4. Складіть  тематичний  та  календарний  план  певної  дисципліни  для  певного 

класу. 
5. Складіть план комбінованого уроку в певному класі. 

 
Контрольні питання і навчальні завдання 

 
1. Визначте основні функціональні обов’язки класного керівника і його права. 
2. Вкажіть на основні напрями і форми роботи класного керівника. 
3. У чому ви вбачаєте відмінність між позакласною і позашкільною виховною роботою 

класного керівника? 
4. Поясніть  сутність  основних  методів  вивчення  класним  керівником  учнів.  Де  і  як 

класний керівник має систематизувати результати вивчення учнів? 
5. Що становлять програми вивчення учнів і класного колективу? 
6. Розкрийте  сутність  2—3  методик  вивчення  учнів  (вивчення  темпераменту, 

професійної спрямованості, спеціального статусу в первинному колективі та ін.). 
 
                                                      Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 

43] 
 

Тема 23. Правові основи управління навчально‐виховними закладами. 
 

1. Педагогічні поняття. 
2. Завдання для самостійної роботи.  
3. Ділові педагогічні ігри і ситуації. 
4. Завдання для самоконтролю. 
5. Комплексна контрольна робота з курсу. 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

1. Проаналізуйте основні права і обов’язки керівника навчального закладу. 
2. Проаналізуйте основні права і обов’язки учителя.  
3. Проаналізуйте основні права і обов’язки учня. 
4. Проаналізуйте основні права і обов’язки батьків учня. 
5.  

Контрольні питання і навчальні завдання 
 

1. Який смисл ви вкладаєте в поняття “школознавство”?  
2. Які принципи лежать в основі управління загальноосвітніми навчально‐

виховними закладами? 



 
3. Визначте функціональні обов’язки директора загальноосвітнього навчально‐

виховного закладу. 
4. Окресліть склад та повноваження ради школи й педагогічної ради. 
5. Відтворіть схему керівництва навчально‐виховними закладами в Україні. 
6. Назвіть основні повноваження Міністерства освіти і науки України. 
7. Розкрийте зміст Закону України “Про загальну середню освіту” (1999 р.) та 

“Положення про загальноосвітні навчально‐виховні заклади” (1993 р.). 
 

                                                      Література: [1‐8; 9‐14;  20; 22; 23; 27‐29; 33‐37; 40; 
43] 

 
 

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Важливою  складовою  підготовки  спеціаліста  є  діагностика  його  самостійної 
навчально‐пізнавальної діяльності. Головними компонентами контролю є: перевірка         
(виявлення рівня знань, умінь т навичок); оцінка (вимірювання на основі відповідних 
критеріїв рівня знань, умінь та навичок); облік (фіксування результатів на відповідних 
носіях).  Діагностика  навчання  передбачає  відповідні  принципи:  індивідуального 
характеру,  систематичності,  тематичності,  єдності  вимог,  об’єктивності,  всебічності, 
інші. 
   За  допомогою  самостійного  контролю  знань  вирішуються  наступні  завдання: 
виявлення  готовності  особистості  до  сприймання,  усвідомлення  і  засвоєння 
загальноосвітніх  і  спеціальних знань; отримання  інформації про характер самосійної 
роботи  у  процесі  аудиторного  та  поза  аудиторного  навчання;  визначення 
ефективності  організаційної  технології  учіння;  виявлення  правильності  обсягу  і 
глибини особистісного засвоєння знань, умінь та навичок.  

Міжсесійний  контроль  за  самостійною  роботою  студентів  із  дисципліни 
“Педагогічні  тренінги  (практикум)”  включає    поточний  модульний  контроль  за 
бально‐рейтинговою  системою.  Підсумковий  контроль  –  залік.  Питання  на  іспит 
додаються у загальному плані як “Контрольні питання”. 

В  процесі  вивчення  курсу  студенти  заочної  форми  навчання    пишуть  реферати, 
денної – реферати. Основні вимоги до їх виконання: 

� повнота та об'єктивність інформації про досліджувані явища; 
� повнота відображення основних компонентів її змісту; 
� доступність  сприймання  тексту  як  за  змістом,  так  і  за  логікою  визначення 

основних проблем; 
� доступність мови викладу; 
� авторське ставлення, особиста точка зору на питання роботи. 
Структура  контрольної  роботи  (реферату):  перша  сторінка  (див.  зразок  вузу); 

зміст  (вступ,  1,2,3  питання,  висновки,  літературні  джерела:  10‐12;  додатки,  при 
необхідності). 



 
Технологічні етапи організації та методики підготовки роботи: визначення теми 

та  змісту;  аналіз  одержаної  інформації  (ґрунтовне,  всебічне  та  глибоке  вивчення 
фактів,  положень  та  висновків  з  проблеми;  теоретична  та  аналітико‐синтетична 
обробка дослідження); оформлення роботи  (загальні  та вузівські вимоги, обсяг  ‐ 0,5 
др. арк.).  

Студенти  заочної  форми  навчання,  за  вказівкою  викладача,  можуть  виконувати 
контрольні роботи у двох видах: або ґрунтовне теоретичне дослідження зі спиранням 
на  практику,  або  практично‐теоретичне  виконання  роботи  за  варіантам.  Номер 
контрольної  роботи  за  загальною  технологією  дослідження  студент  отримує  за 
номером свого прізвища в журналі, або заліковій відомості. Номер і тема контрольної 
роботи можуть бути наступними: 

 
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ (РЕФЕРАТІВ) 

 
1. Основні тенденції розвитку сучасної педагогічної науки. 
2. Методологія і методи педагогічних досліджень. 
3. Західноєвропейська педагогічна наука в період доби Просвітництва. 
4. Педагогічні погляди К.Д. Ушинського. 
5. Спеціаліст‐менеджер як суб’єкт педагогічної діяльності. 
6. Сучасна народна освіта в Україні. 
7. Європейський вибір розвитку вищої освіти в Україні. 
8. Проблеми цілісного педагогічного процесу. 
9. Сучасні методологічні закономірності дидактики 
10. Основні методологічні категорії дидактики 
11. Україна і Болонський процес. 
12. Основні зарубіжні дидактичні концепції. 
13. Організаційна технологія навчання у вузах країн Західної Європи. 
14. Дидактичні основи сучасної вищої освіти у США. 
15. Структура вузівського навчального процесу. 
16. Лекція – основна форма організації  навчання у вузі. 
17. Семінар у системі вузівських форм навчання. 
18. Тезаурус дидактичних методів та засобів процесу навчання. 
19. Методи організації і самоорганізації процесу навчання. 
20. Форми організації контролю знань і особливості їх застосування. 
21. Актуальні проблеми сучасного виховного процесу. 
22. Взаємозв’язок закономірностей і принципів виховання. 
23. Сутність, зміст громадянського виховання. 
24. Морально‐естетична культура особистості  фахівця. 
25. Екологічне виховання як актуальна проблема сьогодення. 
26. Виховна справа як система.  
27. Театралізація як ефективний засіб сучасних виховних форм. 
28. Методи стимулювання діяльності і поведінки особистості. 



 
29. Ідеї А.С. Макаренка про виховання в колективі і через колектив. 
30. Виховні засади трудового колективу. 
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