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Вступ 

Дисципліна “Педагогіка та психологія вищої школи” (є базовою нормативною 

дисципліною для спеціальності “Високі інформаційні технології”, що викладається на І-

курсі магістерської підготовки у 1 семестрі в обсязі двох кредитів (72 години), з них: 17 

годин лекцій, , форма підсумкового контролю – залік. 

 

 

У процесі вивчення курсу “Педагогіка  та психологія вищої школи” 

 студенти повинні знати:  

·     сутність, своєрідність навчально-виховного процесу у вищій школі; 

·     тенденції, особливості розвитку системи вищої освіти в Україні та зарубіжних країнах; 

·   суперечності, психічні функції, особливості розвитку молодої людини студентського 

віку; 

·   структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів; 

·       критерії відбору, принципи структурування змісту навчального курсу у вищій школі; 

·       сучасні інтерактивні методи навчання студентів; 

·       форми організації навчання студентів; 

·       норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, повідомлення їм та отримання від 

них зворотнього зв’язку; 

·       сутність, особливості, методи, прийоми виховання студентів; 

·       педагогічні уміння діяльності викладача вищої школи; 

·       особливості вербальної і невербальної поведінки викладача; 

·       сутність, напрями, організації спілкування зі студентами; 

·       етапи, способи розв’язання конфліктів зі студентами; 

·       шляхи, умови формування студентської спільноти; 

·       методи науково-педагогічних досліджень. 

Вивчення курсу передбачає формування таких умінь (з урахуванням фаху): 

 

·       постановки навчальної мети, відбору, структурування змісту лекцій, практично-

семінарських занять; 

·       розвитку інтересу, особистісного ставлення студентів до змісту навчального курсу; 

·       складання навчальної програми з курсу; 

·       застосування методів, прийомів організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів (бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-рольової гри, роботи в 

групах тощо); 

·      планування структури, змісту, процесу організації лекції, практично-семінарського 

заняття; 

·       застосування методів, прийомів організації виховного впливу на студентів; 

·       організації спілкування зі студентами у навчальний і позанавчальний час; 

·       організації, саморегуляції, невербальної поведінки у процесі спілкування зі 

студентами; 

·       розв’язання педагогічних конфліктів у різноманітних ситуаціях; 

·       застосування методів науково-педагогічного дослідження у роботі зі студентами; 

·       аналізу різноманітних педагогічних ситуацій. 

Місце у структурно-логічній схемі спеціальності . Навчальна дисципліна «Педагогіка і 

психологія вищої школи» є нормативною дисципліною для підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр», її засвоєння є підґрунтям для вивчення гуманітарного 

циклу. 

Вивчення навчальної дисципліни “ Педагогіка і психологія  вищої школи ” 

здійснюється за принципами кредитно-модульної системи, що сприяє систематичній 

роботі студентів над матеріалами курсу. Якість здійснюється за рейтинговими 



показниками. Належне оволодіння навчальним матеріалом курсу потребує опрацювання 

як основної (список додається), так і додаткової літератури (список додається), архівних 

матеріалів, періодичних видань. 

 

 

 

 

Курс поділяється на 2 модулі:  

Інформаційні джерела. При вивченні дисципліни студенти можуть користуватися: 

 підручниками, навчальними та навчально-методичними посібниками; 

 монографіями, збірниками матеріалів наукових конференцій; 

 педагогічними та енциклопедичними виданнями; 

 нормативно-правовими документами щодо розвитку національної системи освіти 

та систем освіти світу; 

 першоджерелами (письмена, літописи, педагогічні праці просвітителів-педагогів 

тощо). 

 Методичне забезпечення курсу: 

 робоча навчальна програма; 

 конспекти лекцій; 

 навчальний посібник з історії педагогіки; 

     монографіями, збірниками матеріалів наукових конференцій; 

     педагогічними та енциклопедичними виданнями; 

 інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни;  

 нормативні документи;  

 ілюстративні матеріали; 

 завдання для контролю та самоконтролю;  

 комплект білетів і тестових завдань для підсумкового контролю. 

Контроль знань студентів здійснюється за модульно-рейтинговою системою і включає: 

 поточне опитування; 

 виконання письмових модульних контрольних робіт; 

 виконання індивідуальних і колективних завдань; 

 екзамен.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

 

Форми контролю  

Форма контролю 

 Максимальна кількість балів 

Змістовий  

модуль 1 

(30 балів) 

 

Змістовий модуль 2 

(30 балів) 

Комплексний 

підсумковий 

модуль (екзамен – 

40 балів) 

за одиницю всього 
за 

одиницю 
всього  

Робота на семінарах:  

10 

  

 

 

10 

10 

 

 

 

- доповідь 5 5 

- виступ 3 3 

- доповнення 1 1 



Репродуктивні 

завдання з 

самостійної роботи 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Творчі завдання з 

самостійної роботи 

4 8 4 8 

Модульна контрольна 

робота 

10 10 10 10 

Залік      40 

Разом  30  30 40 

Модульний контроль: дві модульні контрольні роботи. 

За результатами роботи протягом семестру студент магістратури отримує оцінку за 

100-бальною системою, що розраховується як накопичення оцінок за кожен з двох 

модулів у семестрі та оцінки за екзамен за наступною формулою: 

ПО=ЗМ1+ЗМ2+КПМ, де: 

ПО – підсумкова оцінка (максимально – 100 балів);  

ПО=ЗМ1+ЗМ2+КПМ, де: 

ПО – підсумкова оцінка (максимально – 100 балів);  

ЗМ1 – змістовий модуль 1  “Загальні основи педагогіки вищої школи (максимально – 30 

балів);  

ЗМ2 – змістовий модуль 2 “Основи дидактики вищої школи” (максимально – 30 балів). 

КМП – комплексний підсумковий модуль – залік (максимально – 40 балів). 

    

 Змістовий 

модуль 1 

“Педагогіка 

вищої школи” 

(ЗМ1) 

Змістовий 

модуль 2 

“Психологія 

вищої школи” 

(ЗМ2) 

Комплексний 

підсумковий 

модуль (залік) 

Разом 

(підсумкова 

оцінка) 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 

 

Кількість балів відповідає оцінці: 

Підсумковий рейтинговий бал Підсумкова оцінка з дисципліни за 

національною шкалою 

90 і вище відмінно 

82-89 добре 

75-81 

66-74 задовільно 

60-65 

59 і нижче незадовільно 

 

Основні джерела, які використовувалися для підготовки програми 
монографічна література, праці класиків педагогіки, підручники з педагогіки, 

енциклопедичні видання, журнальні статті.  

 

 

 

 

 

 

 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п             Модулі та назва 

тем 

Лек-          

ції 

Семі- 

нари 

Самос. 

робота 

Разом 

 Модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи.  

 

1.1 Поняття про педагогіку 

вищої школи як науку. 

Предмет, об’єкт, завдання 

педагогіки вищої школи. 

2  4  

1.2 
Особливості розвитку 

студента як суб’єкта 

соціального життя 

1  4  

1.3. Історія розвитку педагогічної 

думки і школи в Україні. 

Історія розвитку вищої освіти. 

1    

1.4. Роль і місце науково-

педагогічного працівника в 

розвитку суспільства, його 

функці 

1    

1.5. Сутність та особливості 

навчального процесу у вищій 

школі. Болонський процес і 

освіта в Україні 

2  4  

 

Модуль 2. Дидактика вищої школи 

2.1. Дидактичні системи та 

дидактичні технології у вищій 

школі.  

2  4  

 2.2. Ознаки технологічності 

освітнього процесу. 

Структура педагогічної 

технології. 

Види педагогічних технологій. 

2  4  

 2.3. Методи та форми організації 

навчання 

2  4  

2.4. Оцінка й оцінювання у вищій 

школі, засоби діагностики 

2   4  

2.5. Сутність процесу виховання, 

його специфіка, компоненти.. 

Концепції виховної роботи з 

урахуванням особливостей і 

традицій навчального закладу. 

2  8  

 

 Усього 17 0 93 108 

 

 

 

 



 

Модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи.  

Лекція 1. 

Тема: Поняття про педагогіку вищої школи як науку. Предмет, об’єкт, завдання 

педагогіки вищої школи. 

 

Особливості вищої освіти, організації навчально-виховного процесу у вищій школі. 

Сучасні тенденції розвитку вищої освіти. Предмет педагогіки вищої школи, методологічні 

аспекти організації вищої освіти. (особистісно-відчужений, традиційний і соціал-

конструктивістський, особистісно-центрований підхід), загальнонаукові підходи 

(діяльнісний, комунікативний, суб’єктний, інтерактивний). Мета і завдання діяльності 

викладача у вищій школі. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Охарактеризуйте основні категорії педагогіки. 

2.  Назвіть основні ознаки навчання у вищому навчальному закладі. 

3.  Яку цільову функцію передбачають освітні стандарти?  

4. Чи всі.елементи педагогічної системи надаються до стандартизації? 

5. Розкрийте сутність основних категорій педагогічної системи. 

6. Назвіть особливості категорії "освіта" як системи. 

7. Опишіть поняття "педагогічна система". 

8. Розкрийте сутність основних аспектів освіти. 

 

Рекомендована література: 1-13,15-17,21-23,26,27,34-40, 

 

 

Лекція 1.2. 

Тема: Особливості розвитку студента як суб’єкта соціального життя. 

Поняття про вік як форму розвитку особистості, індивідуалізація як ступінь 

розвитку суб’єктивності людини юнацького віку. Психологічні особливості розвитку 

студента: криза юності, вступ в епоху самостійного життя, своєрідність молодості. 

Соціальний, моральний та інтелектуальний розвиток студентів. Особливості адаптації 

студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі, педагогічна взаємодія з ними, 

врахування культурологічної, особистісно-індивідуальної своєрідності студентів. 

Основи формування педагогічної системи ВНЗ: стандарти, характеристики, категорії, 

прогнозування, моделі. 

Структура процесу навчання, його об’єктивний і суб’єктивний сенс. Процес оволодіння 

новими знаннями у вищій школі. Розвиток наукових понять й умінь, навичок студентів, 

корекція їхнього помилкового, неправильного розуміння та утворення понять.  

Формування у них позитивної мотивації навчання. Принципи організації  навчального 

процесу у вищій школі. 

 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Історія університетської освіти в Україні. 

2.  Стан і перспективи  розвитку вищої школи  на зламі ХХ і ХХІ ст. 

3.   Зміст реформ  вищої освіти в Україні у світовому освітньому контексті. 

4. Закон України “Про вищу освіту”. 

5. Назвіть пріоритетні напрями державної політики в галузі освіти. 

6. Прокоментуйте процесуальний аспект освіти. Що є рушійною силою освіти? Чим 

відрізняється загальна освіта від професійної? Поясніть суть терміна "системно-



діяльнісний підхід" і як його враховують під час проектування змісту загально-

професійних дисциплін? 

7. Прокоментуйте структурну схему. Які зв'язки, взаємозалежності її елементів вам 

вдалося виявити? 

8. Що означають поняття "еволюційний розвиток освіти" та "інноваційна здатність" 

суспільства в аспекті освіти? 

9. Охарактеризуйте поняття "освітній простір". 

І. Дайте відповіді на запитання: 

1. Які типи регіонів взаємодії освітніх систем виокремлюють у світі? 

2. Які тенденції світового освітнього простору? На що орієнтована нормативна 

діяльність ЮНЕСКО у сфері освіти? 

3. Які освітні моделі сформувалися у світі на цей час? Охарактеризуйте освітній 

простір України. 

 

Рекомендована література: 1-13,15-17,21-23,26,27,34-40, 

Види контролю: перевірка доповідей; проведення дискусії на тему: «Пріоритетні 

напрями державної політики в галузі освіти» 

 

Леція 1. 3. Історія розвитку педагогічної думки і школи в Україні. Історія 

розвитку вищої освіти. 

  

 Охарактеризуйте поняття "освітній простір". Які типи регіонів взаємодії освітніх 

систем виокремлюють у світі. Які тенденції світового освітнього простору? На що 

орієнтована нормативна діяльність ЮНЕСКО у сфері освіти. Які освітні моделі 

сформувалися у світі на цей час. Охарактеризуйте освітній простір України. Розвиток 

освіти та педагогічної  думки у ХІІ-ХУІ ст.. Педагогічні погляди Григорія Сковороди, К. 

Д. Ушинського та розвиток педагогічки в України. Педагогічні погляди І. Я. Франка. 

Внесок Софії Русової у розвиток української педагогіки.  Педагогічні погляди Т. Г. 

Шевченка. Педагогічні погляди О. В. Духновича. 

Провідні вчені України та їх погляди на підготовку вчителів. 

 Реформування української школи. Новаторські педагогічні ідеї та творчі знахідки 

на сучасному етапі. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського. 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Педагогічні погляди Григорія Сковороди, К. Д. Ушинського та розвиток 

педагогічки в України.  

2. Педагогічні погляди І. Я. Франка. 

3.  Внесок Софії Русової у розвиток української педагогіки.   

4. Педагогічні погляди Т. Г. Шевченка. Педагогічні погляди О. В. Духновича. 

5. Провідні вчені України та їх погляди на підготовку вчителів. 

6.  Реформування української школи. Новаторські педагогічні ідеї та творчі знахідки 

на сучасному етапі. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського. 

ПДГОТУВАТИ ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ: 

«Система вищої освіти за кордоном (країна за вибором студента )». 

Рекомендована література: 1,2,3,5,7,9,10,,12,15,20,24,30,38-42,44 

 

 

Лекція 1.4. Роль і місце науково-педагогічного працівника в розвитку 

суспільства, його функції. 

Складові майстерності педагогічної діяльності викладача вищої школи у 

порівнянні із діяльністю вчителя середньої школи. Авторитарна і демократична 

особистість педагога вищого навчального закладу. Особливості вербальної та 

невербальної поведінки, культура мовлення, педагогічний такт викладача. 



 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Роль і значення культури освітян у становленні демократичної держави. 

2. Сутність поняття «культура» у філософському педагогічному аспектах. 

3. Основні компоненти педагогічної культури. 

4. Шляхи вдосконалення загальної та педагогічної культури викладача вищого 

навчального закладу. 

Розв»язати  діагностичні тести. 

 

Ця методика дозволяє судити про педагогічні здібності студента на основі того, 

який він знаходить з ряду описаних ситуацій. 

Інструкція « Перед вами – низка складних педагогічних ситуацій. Необхідно 

вибрати із запропонованих варіантів реагування на цю ситуацію той ». 

 Ситуація 1. Після декількох занять студент заявляє вам : « Я не думаю, що ви, як 

педагог, можете нас чомусь навчить». Ваша реакція: 

 Ситуація 2.  Студент, побачивши викладача, коли той зайшов в аудиторію, сказав 

йому : У вас дуже стомлений вигляд». 

 Як на це повинен реагувати викладач. 

 

Рекомендована література: 1,2,3,5,7,9,10,,12,15,20,24,30,38-42,44 

 

 

Лекція 1.5. Сутність та особливості навчального процесу у вищій школі. 

Болонський процес і освіта в Україні. 

 Тенденції розвитку міжнародного освітнього простору, принципи, глобалізації, 

неперервне навчання, формальна і неформальна освіта. Національні системи розвитку 

освіти. Роль класичних університетів та продокування сучасних наукових знань та 

новітніх інформаційних технологій. Транснаціональні освітні корпорації. 

Болонська угода. Реформування вищої освіти України в контексті Болонського 

процесу. Освітньо-кваліфікаційні рівні (бакалавр, спеціаліст, магістр). Різні вищі 

навчальні заклади (державні, приватні, конфесійні, спортивні). Вищі навчальні заклади І, 

ІІ, ІІІ, ІV рівнів акредитації (коледж, технікум, інститут, консерваторія, академія, 

університет). Аспірантура, докторантура. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1.Болонська угода. 

2.  Реформування вищої освіти України в контексті Болонського процесу.  

 3.Освітньо-кваліфікаційні рівні (бакалавр, спеціаліст, магістр). 

 

Рекомендована література: 1,2,3,5,7,9,10,12,15,20,24,30,38-42,44 

 

Тест 1. 

 Варіант1. 

1. Знайти вірну відповідь. 

Педагогіка вищої школи – це… 

А). частина філософії; 

Б). синтез знань про природу. 

В). комплекс теоретичних і практичних наук про процеси виховання, навчання, освіту. 

Г). наука про педагогічні закономірності, сутність, принципи, методи і форми 

навчання, виховання, розвитку і професійної підготовки конкретної людини, 

колективу в інтересах успішної діяльності. 

2. Доповнити речення. 



Вища освіта забезпечує….. 

3.Педагогіка вищої школи має забезпечити реалізацію таких функцій: 

А). освітньої, науково-пізнавальної, спонукальної, перетворювальної, прогнозуючої, 

проективної, культурологічної, адаптивної, формуючо-виховної та формуючо-

професійної. 

Б). освітньої, науково-пізнавальної, спонукальної, перетворювальної, прогнозуючої, 

проективної. 

В). Культурологічної, адаптивної, формуючо-виховної та формуючо-професійної. 

4.  Чи є наведені поняття поняттями педагогіки вищої школи (ВИКРЕСЛІТЬ 

НЕПОТРІБНЕ): 

розвиток, навчання, освіта, виховання, професійна підготовка, самовиховання, самоосвіта, 

педагогічна система, педагогічний процес, педагогічна діяльність та ін. 

1. Перерахуйте основні завдання педагогіки вищої школи. 

6. Чи є названі поняття елементами педагогічної системи ВНЗ: ректорат, навчально-

методичний відділ (центр), кадри, відділ виховної роботи, науковий відділ, факультети, 

кафедри, окремі науково-педагогічні працівники, студенти, студентські групи і курси, 

різні служби, наукові гуртки, спецради, вчені ради та ін. 

7. Навчання це-  

А). упорядкована взаємодія науково-педагогічних працівників зі студентами, 

спрямована на здобування знань, навичок, вмінь і професійних компетенцій. 

Б) упорядкована взаємодія науково-педагогічних працівників зі студентами. 

В). праця викладача і студента окремо. 

8. Опишіть поняття "педагогічна система". 

9. Назвіть основні рівні методології педагогіки вищої школи. 

10. Закономірності педагогічного процесу.  

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Дидактика вищої школи 
Лекція 2.1. 

Тема: Дидактичні системи та дидактичні технології у вищій школі. 

 

Дидактика вищої школи як наука. Її завдання, основні категорії та принципи. 

Навчальний процес у вищій школі як система організаційних і дидактичних засобів. 

Поняття про дидактику у класичній спадщині та сучасності. Категорії дидактики вищої 

школи. Принципи навчання як орієнтир у викладацькій роботі. Парадигми навчання у 

вищій школі. Поняття про процес навчання як діяльнісний, пізнавальний і 

комунікативний. Структура навчального процесу. Соціальні функції навчання. Зовнішня і 

внутрішня структура навчального процесу.  

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Дидактика вищої школи як наука. 

2. Категорії дидактики вищої школи.  

3. Принципи навчання як орієнтир у викладацькій роботі. 



4. Соціальні функції навчання.  

5. Зовнішня і внутрішня структура навчального процесу. 

6. Сформулюйте визначення дидактики. 

7. Розкрийте сутність функцій дидактики. 

8. Чим відрізняються поняття "викладання" та "учіння"? 

9. Прокоментуйте завдання дидактики вищої школи. 

10. Сутність та класифікація педагогічних технологій. 

 

Форми контролю: усне опитування, дискусія, перевірка доповідей. 

Рекомендована література: 1,2,3,5,7,9,10,,12,15,20,24,30,38-42,44 

 

 

Лекція 2.2. 

 Тема: Ознаки технологічності освітнього процесу. Структура педагогічної 

технології. Види педагогічних технологій 

 

 

Технологічний підхід в освіті. Поняття про технологію навчання як системну 

категорію. Структурні складові технології навчання (цілі навчання, зміст освіти, засоби 

педагогічної взаємодії, студент і викладач, результат діяльності). Класифікація технологій 

навчання. Традиційні та інноваційні технології навчання у сучасній вищій школі: 

особистісно зорієнтована технологія; технологія саморозвитку (М.Монтессорі); 

Вальдорфська педагогіка. Нові інформаційні технології навчання – НІТ: мета, завдання та 

особливості застосування у ВНЗ. Особливості впровадження інтерактивної технологі 

навчання у вищій школі. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Сутність в взаємозв»язок понять освітні технології, педагогічні технології та навчальні 

технології. 

2. Класифікація педагогічних технологій. 

3. Модульно-рейтингова технологія навчання. 

4. Технологія проблемного навчання. 

5. Ігрові технології та їх характеристика. 

6. Новітні освітні технології. 

1. Підготувати доповідь на тему:»Традиційні та інноваційні технології навчання у 

сучасній вищій школі: особистісно зорієнтована технологія; технологія 

саморозвитку (М.Монтессорі) «. 

 

Форми контролю: усне опитування, дискусія, перевірка доповідей. 

Рекомендована література: 1,2,3,5,7,9,10,,12,15,20,24,30,38-42,44 

 

Лекція 2.3. 

 Тема: Методи та форми організації навчання 

Поняття про форми організації навчання у вищій школі. Особливості організації 

лекції у світлі філософії сучасної освіти. Зміст і структура лекції. Стиль лекції та 

особливості поведінки, емоційно-вольового впливу викладача та студентів. Поведінка 

студентів, конспектування лекції. Застосування сучасних методів наочних засобів 

навчання під час лекції. Особливості, типи організації практичних, семінарських занять. 

Застосування інтерактивних методів навчання для організації особистісної взаємодії 

викладача і студентів як рівноправних партнерів. Самостійна, науково-дослідницька 

робота студентів, різноманітні її форми (творчі завдання, проекти, курсові і дипломні 

роботи). Керівництво викладача у процесі організації самостійної роботи студента. 



 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1.Поняття про форми організації навчання у вищій школі. 

2. Особливості організації лекції у світлі філософії сучасної освіти.  

3. Зміст і структура лекції.  

3.Стиль лекції та особливості поведінки, емоційно-вольового впливу викладача та 

студентів. 

4. Поведінка студентів, конспектування лекції.  

5.Застосування сучасних методів наочних засобів навчання під час лекції.  

5.Особливості, типи організації практичних, семінарських занять 

 

1. Обговорення питання; мікровикладання окремих фрагментів лекції; 

 

Аналіз педагогічних ситуацій, обговорення проблем, діалог. Проведення мозкової атаки: 

“Які, на Вашу думку, доцільні стимули для залучення студентів до наукової, самостійної 

роботи?” 

Рекомендована література: 1,2,3,5,7,9,10,,12,15,20,24,30,38-42,44 

 

 

Лекція 2. 4. Методи контролю знань . 

Методи науково-педагогічного дослідження навчально-виховного процесу, 

діяльності викладача й студентів. Системи оцінювання, організації зворотнього зв’язку у 

навчальному процесі, види, принципи, форми (колоквіуми, заліки, іспити) та методи 

(тестування, анкетування, усне і письмове опитування, написання творів-ессе). 

 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Взаємозв»язок понять «контроль», «облік, «Оцінка» ЗУН. 

2.  Функції контролю знань. 

3. Основні принципи контролю. 

4. Види контролю та оцінювання ЗУН студентів. 

5. Рейтингова система оцінки навчальних досягнень студентів. 

Заповнити таблицю: 

 

Контроль знань 

Функції контролю Принципи контролю Види контролю 

   

   

   

   

 

Рекомендована література: 1,2,3,5,7,9,10,,12,15,20,24,30,38-42,44 

 

 

 

Лекція 2.5. Сутність процесу виховання, його специфіка, компоненти.. 

Концепції виховної роботи з урахуванням особливостей і традицій навчального 

закладу. 

 

 

Психолого-педагогічні проблеми впливу на розвиток студентів (опосередкованість 

впливу, ціннісні орієнтації студентів, установки та поведінка студентів, їхній 



взаємозв’язок, особливості їхньої зміни, міжособистісні стосунки студентів, їхні взаємини 

з викладачем). Мета, зміст, умови виховання студентської молоді як організації 

опосередкованого педагогічного впливу на студентів через “виховне” середовище, 

взаємодію викладачів і студентів. Особливості виховання студентів у процесі навчання і в 

позанавчальний час. Методи та прийоми переконання студентів (роз’яснення, пряме і 

опосередковане переконання, порада, натяк, прохання, апеляція до позитивних і 

негативних емоцій, тактика, прогнозування відповідних наслідків, врахування 

реактивного опору, прийом контрасту). Особливості та умови організації діяльності 

студентів. Бесіда, диспут, діалог для формування ціннісних орієнтацій студентів. Тренінги 

для формування соціальних рис, умінь студентів. Особливості взаємодії зі студентами із 

врахуванням своєрідності їхньої поведінки, потреб й інтересів. 

 

Запитання та завдання для самостійної роботи: 

1. Мета, зміст, умови виховання студентської молоді як організації 

опосередкованого педагогічного впливу на студентів через “виховне” 

середовище, взаємодію викладачів і студентів. 

2.  Особливості виховання студентів у процесі навчання і в 

позанавчальний час. 

3. Бесіда, диспут, діалог для формування ціннісних орієнтацій студентів. 

4. Особливості взаємодії зі студентами із врахуванням своєрідності їхньої 

поведінки, потреб й інтересів. 

5. Підготувати проект бесіди, диспуту чи діалогу для студентів  із метою 

виховання. 

Рекомендована література: 1,2,3,5,7,9,10,,12,15,20,24,30,38-42,44 

 

 

 Модульний контроль ІІ. 

Варіант 1.  

1. Дати характеристику методам навчання у вузі. 

2.  Розкрити метод навчання (за вибором) на певному прикладі.  

3. Розкрити суть ефективності запровадження сучасних технологій навчання у 

викладанні юридичних дисциплін. 

Варіант 2.  

 

1 Охарактеризувати сучасні технології. 

2. Дати характеристику навчальної діяльності студентів та охарактеризувати шляхи 

підвищення ефективності навчання.  

3. Розвиток юридичної освіти в Україні. 

Варіант 3.  

 

1.Дати характеристику індивідуалізації та диференціації навчання у вищому 

навчальному закладі.  

2. Розробити заняття де враховані дані принципи. 

3.Охарактеризувати дидактичні вимоги до проведення та підготовки лекцій із 

юридичних дисциплін.  



Варіант 4.  

1. Навести приклади підвищення ефективності проведення лекційного викладу 

навчального матеріалу. 

2.  Методика організації та проведення проблемного викладу навчального 

матеріалу. 

3.  Дати характеристику дидактичним вимогам до організації та проведення 

семінарських занять.  

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 

 

1. Методологічні аспекти організації сучасної вищої освіти. 

2.  Особливості розвитку студентської молоді, врахування їх у навчально-виховному 

процесі вищої школи. 

3.  Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі. 

4.  Організаційно-педагогічні основи діяльності вищого навчального закладу за Законом 

України “Про вищу освіту”. 

5.   Психологічні аспекти навчального процесу у закладах вищої освіти. 

6.     Формування у студентів внутрішньої мотивації навчання. 

7.  Підходи до організації навчального процесу у вищій школі, його структура. 

8.  Принципи навчання у вищій школі. 

9.   Формування у студентів розумових дій, спеціальних і загальних навчальних умінь. 

10.   Особливості, моделі, структура змісту вищої освіти. 

11.  Підходи до відбору змісту навчального курсу у вищій школі. 

12.  Особливості побудови навчальних планів та програм. 

13.   Шляхи формування позитивного ставлення студентів до навчальної інформації. 

14.  Сучасні технології навчаня у вищій школі. 

15.   Педагогіка співробітництва та особистісно-орієгтована педагогіка у вищій школі. 

16.   Лекція – одна з провідних форм навчання у вищій школі. Види лекцій (класична, 

інтерактивна), їх структура, вимоги до проведення лекційних занять у порівнянні 

поглядів відомих учених-педагогів. 

17.  Семінарське, практичне, лабораторне заняття.  

18. Педагогічне консультування, майстер-класи.  

19. Проектна форма навчання.  

20. Методи навчання.  

21. Використання інтерактивних форм і методів навчання, їх різновиди (практикум, 

тренінги, мистецько-ігрові форми навчання, методи наративу: розповіді, описи, 

автобіографічні, життєві історій, майстер-класи, педагогічне консультування). 

22. Освітні інноваційні технології в системі вищої школи України. 

23. Поняття «освітня інновація». 

24. Сутність та особливості розвивального навчання студентів. 

25.   Застосування активних методів навчання у вищій школі. 

26.   Методи формування мислительних дій студентів у єдності з іншими методами 

навчання. 

27.   Розвиток критичного та творчого мислення студентів. 



28.   Слабкі та сильні сторони лекцій у вищій школі, вимоги та рекомендації щодо її 

проведення. 

29.   Структура лекції, її типи, критерії оцінки її ефективності. 

30.  Семінарські та практичні заняття у вищій школі, умови ефективності їх проведення 

31.   Типи семінарських та практичних занять, критерії аналізу їхньої організації. 

32.   Особливості та умови ефективної організації самостійної роботи студентів. 

33.   Система контролю в навчальному процесі вищої школи. 

34.   Педагогічна етика та такт викладача вищої школи. 

35.   Культура вербального і невербального спілкування викладача вищої школи. 

36. Основні функції та принципи організації моніторингу якості знань, умінь, навичок.  

37. Види і форми організації перевірки студентів (індивідуальна, групова, фронтальна 

перевірка, самоконтроль, рейтингова система).  

38. Форми контролю якості знань, умінь, навичок студентів (усна співбесіда, письмове, 

фронтальне опитуквання, стандартизований контроль; письмова перевірка, експрес-

контроль, лабораторно-практичний контроль, тестова перевірка, колоквіуми, 

контрольні роботи, заліки, курсові та дипломні роботи, семесирові та державні іспити).  

39. Кредитно-модульна система оцінювання студентів у вищій школі. 

40. Навчання студентів у закладах вищої школи. 

41.   Особливості педагогічних конфліктів у вищому закладі, шляхи їх розв’язання. 

42.   Умови та шляхи формування студентської команди, спільноти. 

43.   Особливості, методи та прийоми виховного впливу викладача вищої школи на 

поведінку, діяльність студентів. 

44.   Застосування методів науково-педагогічного дослідження у вищій школі. 

45.   Особливості інновацій у розвитку вищої освіти у розвинутих зарубіжних країнах. 

46.   Досвід діяльності перших вищих навчальних закладів в Україні. 

47. Форми організації навчання у вищому навчальному закладі. 

48. Впровадження сучасних технологій навчання на заняттях у вищій школі. 

49. Сучасні проблеми, шляхи і засоби виховання студентської молоді. 

50. Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і виховання. 

51. Характеристики сучасних педагогічних технологій.  

52. Класифікація педагогічних технологій.  

53. Професійний розвиток викладача вищої школи України. 

54. Роль викладача вищої школи в нормальній якісній підготовці майбутніх фахівців 

певної спеціальності.  

55. Гуманістична спрямованість особистості викладача.  

56. Сутність, специфіка, структурні компоненти педагогічної діяльності викладача вищої 

школи.  

57. Структурні компоненти педагогічної діяльності викладача: система взаємоповязаних 

знань та вмінь: спеціальних, педагогічних, психологічних, методичних; констуктивна, 

організаційно-мобілізуюча, комунвкативно-розвиваюча, інформаційно-орієнтувальна, 

дослідницька, гностична діяльність.  

58. Функції викладачи. Права та обовязки викладача. 

59. Принципи,  форми організації моніторингу якості освіти. 

60. Види і форми перевірки знань студентів вищої школи.  

 

МЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Активізація вивчення студентами дисципліни . 

а) прищеплення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та 

наукову літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на семінарське заняття, 

а також в процесі самостійного написання рефератів; 

б) заохочення студентів до активної роботи по обговоренню питань з методики 



викладання: 

в) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати 

та аргументувати свої думки;  

г) вироблення у студентів здатності зв’язувати та самостійно аналізувати методичні 

факти та події;   

д) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань в 

повсякденну правомірну поведінку, застосовувати їх при вирішенні юридично значимих 

життєвих ситуацій. 

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними вимогами, 

що ставляться з боку кафедри історії та теорії держави і права щодо підготовки до 

семінарських занять. 

При підготовці до семінарських занять студент вивчає рекомендовану літературу. В 

робочому зошиті він конспектує найбільш важливі джерела згідно з планом, 

передбаченим для семінарських занять, складає розгорнутий план чи тези виступу.  

Семінарські заняття можуть проходити в різних формах: усного опитування, 

співбесіди, творчої дискусії, заслуховування підготовлених рефератів, перевірки завдань 

для самостійної роботи, перевірки конспектів, поточних контрольних робіт та ін. 

Вивчення найбільш важливих і складних питань передбачає підготовку студентами 

рефератів по темах, які додаються до плану семінарського заняття. При підготовці 

реферату студенти мають використовувати не тільки основну, але й додаткову літературу. 

Найбільш ґрунтовні реферати заслуховуються на семінарських заняттях, а також 

використовуються у проведенні студентських наукових конференцій. 

До кожного семінарського заняття пропонуються питання для самостійної роботи і 

самоконтролю студентів, підготовка відповідей на які є обов’язковою. Відповіді на 

питання для самостійної роботи і самоконтролю викладаються в письмовій формі в зошиті 

для самостійних завдань. З метою перевірки ступеню засвоєння матеріалу та здатності 

самостійно і творчо мислити для виконання деяких завдань студентам пропонується така 

форма роботи, як виконання схем та ілюстрацій до пройденого матеріалу. Це передбачає 

ознайомлення з додатковою літературою.  

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок з питань теми, відмічає 

позитивні і негативні сторони у відповідях студентів, виставляє оцінки, дає завдання на 

наступне заняття. 

 

Види навчання 

Ігрове проектування 

Ігрове проектування - це ігрове моделювання процесу розв'язання складних 

організаційно-економічних задач, що мають різні варіанти рішень; з розподілом функцій між 

учасниками. Цей метод орієнтується на відпрацювання методичних рішень, планових завдань, 

які потребують багато часу. 

Вимоги до ігрового проектування: 

- наявність складної організаційно-економічної проблеми; 

- неоднозначність вирішення проблеми; 

- розподіл учасників на групи, кожна з яких опрацьовує свій варіант вирішення 

проблеми; 

- аналіз, захист перед аудиторією та оцінка результатів проробок. 

Правило зборів просте: потрібно колективно знайти кілька рішень з якоїсь проблеми. 

Ні ведучий, ні учасники не повинні ніяким чином критикувати думки інших учасників. Група 

має висловити максимальну кількість ідей з приводу однієї проблеми. Остання повинна бути 

порівняно простою, тобто такою, що не розкладається на окремі питання. 



Брейнстормінг і творча уява 

При проведенні подібних зборів потрібно виходити з того, що немає досконалих чи 

абсурдних ідей. Навпаки, потрібно отримати якомога більше будь-яких ідей і ні в якому 

разі не висловлювати думок ні щодо приводу зроблених пропозицій, ні щодо їх авторів. Це 

саме той випадок, коли кількість важливіша за якість. Ідея, висловлена одним, може 

навести на думку іншого. 

Під час зборів важливо, щоб керівник тримався поза дискусією. Його роль полягає 

лише в тому, щоб встановити форму зборів, визначити їх хід, надати їм відповідний напрям, 

враховуючи ідеї, висловлені групою. 

Учасники мають можливість без перешкод виявити свої творчі здібності. 

Крім того, заборона переривати іншого, що диктується правилами гри, дає можливість 

навчитися вмінню слухати партнерів. 

Результат: ідеї, висловлені учасниками, реєструються спостерігачами-секретарями. 

Зібрані таким чином думки передаються спеціалістам, що займаються цією проблемою, 

для відбору найбільш цінних ідей. Як правило, вони становлять 10 відсотків від 

висловлених. Учасники до складу журі не включаються. 

 Кейс-стаді 

Кейс-стаді - це навчання слухачів за допомогою кейсів. Кейс - опис ситуації, а саме: 

історії створення, організаційного становлення установи, (організації, фірми), її розвитку і 

результатів діяльності. 

Метод кейсів був розроблений ще у 20-х роках у Гарвардському університеті (США). 

Сьогодні існують дві класичні школи кейс-стаді - гарвардська і манчестерська (відповідно: 

американська і західноєвропейська), їх принципова відмінність полягає в тому, що 

американські кейси великі за обсягом (20-25 сторінок тексту плюс 8-Ю сторінок 

ілюстрацій). У Західній Європі у навчальних процесах застосовуються кейси, які за обсягом 

в 1,5-2 рази коротші. Крім того, гарвардські кейси пропонують слухачам пошук єдиного 

правильного рішення. У манчестерських кейсах пошук рішень багатоваріантний. Тут не 

повинно бути єдиного правильного рішення. Слухачі обґрунтовують свою позицію і, 

спираючись на теорію і практику, захищають її. Основною метою кейс-стаді є набуття 

навичок роботи в конкретній 74 

ситуації, мобілізації всіх отриманих знань для вироблення практичної рекомендації щодо 

вирішення тієї чи іншої проблеми, яка міститься в ситуаційній задачі. 

На шляху до цієї мети студенти оволодівають навичками логічного осмислювання 

проблеми, розвивають управлінське мислення, тренують інтуїцію, удосконалюють уміння 

дискутувати і відстоювати свої погляди. 

Найбільш поширена структура кейсу складається з таких розділів: 

1. Історія формування і функціонування організації. 

2. Обґрунтування необхідності змін (у структурі, ресурсах, процесах управління). 

3. Джерела змін. 

4. Методи змін. 

5. Результати змін. 

6. Завдання за кейсом. 

Кейс має свою назву, відображаючи фабулу, основну версію змін. Він повинен 

легко запам'ятовуватись, бути коротким, цікавим, захоплюючим, мати свій сюжет і діючих 

осіб, а також навчальні цілі і завдання. 

Пишуться кейси, як правило, з використанням реального фактичного матеріалу, 

рідше вони є результатом вимислу. Основними джерелами при складанні кейсів є: 

історія установи; архівні матеріали; матеріали з газет, журналів; звіти підприємств; 

доповіді, виступи керівників. 



Окремо від матеріалів, які роздаються слухачам, готуються рекомендації для 

викладача. У них подається думка автора кейсу про його корисність і ефективність для 

тієї чи іншої аудиторії слухачів; пропозиції щодо методів використання, зразок схеми 

відповідей на завдання; додаткова інформація, яку викладач на свій розсуд може дати 

слухачам. 

Велике 'значення має методика викладання в режимі кейс-стаді. Наприклад, у 

Манчестерській школі бізнесу організація проведення кейс-стаді здійснюється таким чином. 

За день до заняття, кейс роздається слухачам, які знайомляться з ним індивідуально. На 

другий день навчальну групу розбивають на підгрупи по 4-5 осіб у кожній. Протягом 1,5-2 

годин у підгрупах, які знаходяться у різних аудиторіях, обговорюється кейс І колективно 

вирішуються його завдання. Після цього група збирається знову у повному складі і 

починається дискусія. Від кожної групи виступають слухачі й аргументують позицію. 

Кожна група обговорює не тільки свою думку, але і своїх колег. Викладач координує хід обговорення, 

спрямовуючи його на вирішення поставленої навчальної мети. Він діє коректно, не нав'язуючи свої підходи. 

Американська школа організації навчання за кейсами в цьому плані відрізняється від 

західноєвропейської. Викладач, наприклад, у СІЛА, Канаді діє напористо, активно, веде слухача до 

пошуку єдино правильного рішення. 

Важливість кейсів полягає в тому, що працюють усі слухачі. У кін-• ці обговорення викладач дає 

оцінку кожній групі і кожному слухачеві. 

Кейс є ефективною перевіркою знань слухачів з теорії, синтезу теорії з практикою. Тому 

напередодні обговорення кейсу на лекціях необхідно давати блок проблем, які знайдуть 

відображення у ньому. 

Круглий стіл 

Дуже часто в навчальних процесах застосовують таку активну форму занять, як "круглі столи". 

"Круглий стіл" проводиться з метою: 

- комплексного обговорення сучасних актуальних проблем курсу; 

- розгляду дискусійних питань з курсу; 

- осмислення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з курсу. 

"Круглий стіл" характеризується винесенням на обговорення широких теоретико-практичних 

тем, а також активністю студентів як у постановці питань, так і в спільному обговоренні з 

викладачами. 

Тема "круглого столу" визначається на початку читання модулю з тим, щоб усі учасники заняття 

мали можливість до нього підготуватися. 

Від теми "круглого столу" залежить склад запрошених на заняття спеціалістів. Як правило, 

запрошуються вчені, практичні працівники. Участь спеціалістів високої кваліфікації, досвідчених 

практиків піднімає рівень цієї форми занять. У відкритому діалозі розкриваються питання, винесені 

на обговорення. 

Для конструктивного обговорення теми викладач, відповідальний за проведення "круглого 

столу", визначає вузлові проблеми, готує і проводить методичну нараду, в ході якої обговорюється 

проект дискусії і визначається методика проведення "круглого столу". Доцільно провести 

консультацію для студентів, на якій порекомендувати їм відповідну літературу з теми. 

Для ведення "круглого столу" з числа його учасників - слухачів чи практиків - визначається 

ведучий, який повинен володіти навичками і досвідом проведення дискусії, вміти управляти 

аудиторією, відчувати її настрої і відповідно коригувати обговорення питань. 

Робота "круглого столу" починається вступним словом ведучого. Він коротко визначає завдання і 

тематичні питання, що виносяться на обговорення, робить акценти на актуальних моментах. Ведучий 

представляє студентам учасників "круглого столу". 



Предметом турботи організаторів "круглого столу" повинно бути досягнення глибокого і 

всебічного обговорення поставленої проблеми. При цьому зовсім не потрібно це заняття 

перетворювати на монологи запрошених спеціалістів. Воно повинно мати форму динамічної і цікавої 

бесіди. Використовуючи різні прийоми - від передачі мікрофона або постановки питання - ведучий 

не повинен давати можливості учасникам захоплюватись і затягувати час повідомлення. Важливим 

завданням круглого столу є залучення до обговорення всіх слухачів. 

Під час проведення "круглого столу" корисними є також короткі виступи учасників, що 

виражають підтримку або незгоду з тією чи іншою позицією, запитання в усній чи письмовій формах, 

репліки. Ведучий шляхом переконливої аргументації, порівняння, співставлення фактів повинен 

підводити учасників "круглого столу" до правильних висновків. 

Далі ведучий відповідає на запитання. Відповіді повинні бути умотивовані, аргументовані, 

правдиві, з урахуванням ступеня розробки тієї чи іншої проблеми. Важливо відповісти на всі 

запитання. Якщо на окремі запитання ведучий не може дати відповіді, потрібно про це відверто 

сказати аудиторії. 

Завершується "круглий стіл" коротким висновком ведучого. Він дає загальну оцінку роботи учасників в 

обговоренні проблем, робить зауваження, дає рекомендації для подальшої практичної роботи слухачів 

ІХ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Об'єктами контролю є навчальна діяльність студентів на семінарських заняттях, де 

перевіряються ступінь засвоєння ними матеріалу викладеного в лекціях, закріпленого під 

час самостійної підготовки та індивідуальної роботи з додатковою літературою і 

джерелами українського права. 

До контрольних заходів відноситься поточний, модульний та підсумковий 

контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та 

виконання рубіжних контрольних робіт і практичних завдань і має своєю метою перевірку 

рівня знань у студентів по засвоєнню ними матеріалів, передбачених програмою курсу  

„Методика викладання правознавства»  

 Під час семінарських занять застосовуються такі засоби контролю: 

 усне опитування з питань передбачених планами семінарських занять ; 

 перевірка самостійної роботи, ведення план-конспектів занять ; 

 виконання практичних завдань. 

Рубіжна контрольна робота складається з трьох питань згідно варіантів і 

виконується письмово. 

Модульний контроль здійснюється усно, або письмово за всіма темами модуля (з 

двох-трьох питань). 

Підсумковий контроль здійснюється при проведенні заліків та іспитів. 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ  
 

ДОДАТКИ 

 

Додаток 1. 

Види навчальних занять та вимоги до них. 

Основними видами навчальних занять у вищій школі є: 

- лекція;  

- семінарське заняття; 

- практичне заняття; 



- індивідуальне заняття; 

- консультація 

 Лекція 

Лекція   основною формою навчального процесу у вищій школі. Метою лекції є 

розкриття основних положень теми, досягнень науки з питань, що розглядаються, 

з’ясування невирішених і дискусійних проблем, узагальнення досвіду роботи, подання 

рекомендацій щодо використання основних висновків з тем на практичних заняттях, 

основних форм навчальних занять, передбачених для засвоєння теоретичного матеріалу. 

  Вузівська лекція має структуру набуття нових знань і містить такі обов’язкові 

елементи: 

- вступ, де міститься мотивація навчання, активізація опорних знань, чітке 

формулювання теми лекції та постановка завдання; 

- викладення в логічній послідовності, розподіл та взаємозв’язок окремих частин 

лекції; 

- висновки та підведення підсумків, що дають можливість осмислити лекцію в цілому, 

виділити основну ідею; 

- конкретне завдання на самостійну роботу; 

- відповіді на запитання студентів. 

 Основні вимоги, які ставляться до лекції є: 

- високий теоретичний рівень інформації, посилання на законодавчі на нормативні акти, 

на нові досягнення науки; 

- розкриття наукових засад і принципів курсу; 

- органічний зв’язок теорії з практикою, зосередження уваги студентів на питаннях, які 

вирішуються або будуть вирішуватись у світлі сучасних вимог; 

- рекомендації до поглибленого самостійного вивчення тих чи інших тем, необхідних 

для практичної роботи. 

 Види лекцій: 

- вступна; 

- тематична; 

- оглядова; 

- інформаційна; 

- підсумкова (заключна); 

- комплексна. 

В залежності від методів викладу навчального матеріалу лекції поділяються на 

монологічні, інформаційно-проблемні, проблемні, лекції-бесіди тощо. 

 

 

 

Семінарське заняття 

Семінарське заняття - це форма навчального заняття, на якій викладач організовує 

дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).  

Семінарське заняття - одна з найважливіших і конструктивних форм навчального 

процесу. На семінарі студенти перевіряють, поглиблюють та закріплюють знання з курсу, 

аналізують практику, оволодівають основами процесів. 

Семінарське заняття складається з трьох основних етапів: 

1) підготовка до семінару; 

2) проведення семінару; 

3) робота зі студентами після семінарського заняття. 

Види семінарських занять: 



-  семінарські заняття з теоретичних дисциплін: 

- семінар - бесіда; 

-  семінар-диспут; 

- практично - семінарські заняття; 

- комплексний семінар; 

- практикум. 

 Семінарське заняття з теоретичної дисципліни виконує такі функції: 

- поглиблення та деталізація матеріалу, який вивчався на лекції чи самостійно; 

- розвиток навичок самостійної роботи; 

- заохочення до наукових досліджень; 

- контроль викладача за знаннями групи та з'ясування рівня навчальної діяльності 

студента (семінар-залік з окремих тем чи розділів). 

Особливості семінарського заняття: 

- студентові   попередньо  пропонуються  запитання  з  теми, перелік самостійних 

завдань (мікрореферати, проблемні ситуації, методичні розробки або їх фрагменти, 

конспектування літератури тощо); 

- студенти, як правило, відповідають за бажанням, а в разі не підготовленості всієї 

групи - дається змога попрацювати 10-15 хв. з конспектом або літературою. 

Хід семінару та його структура: 

1. Вступ: мотивація навчання, активізація опорних знань. 

2. Оголошення теми і мети, порядку проведення. 

3. Поступовий розгляд намічених питань у вигляді виступів, 

обговорення, рецензій, відповідей, доповнень до них. 

4. Підведення викладачем або сильним студентом загального 

підсумку заняття. 

5. Видача завдання, мотивація навчальної діяльності на майбутні 

заняття. 

 

 

Додаток №2. 

 

 Аналіз  проведеного заняття 

 

№ з/п Дата Група Предмет Проводив 

заняття 

Відвідував 

заняття 

      

 

Мета відвідуваного заняття:______________________ 

Тема заняття:___________________________________ 

Тип заняття:_____________________________________ 

Використання наочності __________________________ 

Позитивне______________________________________ 

Побажання_____________________________________ 

Практичне заняття 

Практичне заняття - це форма навчального заняття, де викладач організовує 

детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та 

формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального 

виконання студентом відповідно до сформульованих завдань. 

Головна мета - набуття практичних умінь і навичок. 

Його завданнями можуть бути: 



- підготовка до самостійного виконання практичних завдань; 

- підготовка студентів до контрольних робіт; 

- набуття вмінь застосування теоретичних знань на практиці; 

- підготовка студентів до майбутньої практичної діяльності тощо. 

Структура практичних занять досить різноманітна: формування 

умінь та навичок; формування самостійної діяльності; застосування знань; проблемне 

заняття тощо). 

Практичні заняття можуть проводитися в аудиторії і в навчальних лабораторіях, 

оснащених необхідними технічними засобами навчання та обчислювальною технікою. 

Практичне заняття, у разі необхідності, може проводитися з половиною академічної 

групи. Такий поділ повинен бути обумовлений у робочих навчальних планах. 

Організація практичних занять охоплює три основні етапи: підготовка до заняття, 

проведення заняття і робота зі студентами після занять. 

Підготовка до занять передбачає визначення їх тематики, розробку планів занять, 

визначення мінімуму обов'язкової для вивчення літератури, методичних рекомендацій. 

Проведення ПЗ базується на попередньо підготовленому методичному матеріалі - тести для 

виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями; 

комплекти завдань різної складності для роботи з ними на занятті. Цей матеріал готує 

викладач (асистент), якому доручено проведення ПЗ, за узгодженням з лектором даної 

навчальної дисципліни. Основна мета цих занять полягає в поглибленні, закріпленні і 

перевірці знань студентів з найбільш важливих і складних тем, вивченні практичного 

досвіду. 

Заняття в аудиторії починається коротким (5-7 хв.) вступним словом викладача, у 

якому підкреслюється значення теми для практики, її особливість у системі курсу. 

На практичному занятті студенти під керівництвом викладача глибоко і всебічно 

обговорюють питання теми. Для посилення активності і закріплення знань викладач 

повинен залучати до участі в обговоренні теоретичних і практичних питань якомога 

більшу кількість студентів. Це досягається постановкою додаткових питань, спрямованих 

на розкриття, деталізацію різних аспектів основного питання, особливо практичного 

досвіду, складних ситуацій. 

Після обговорення кожного питання викладачу доцільно дати оцінку виступів, 

акцентувати увагу на найбільш суттєвих положеннях, проблемах і можливих варіантах 

їх вирішення. Особлива увага звертається на ті питання, в яких йдеться про роль і 

значення досвіду роботи в органах Державної податкової адміністрації, у вирішенні 

актуальних проблем. 

Велику користь на практичних заняттях дають розв'язування задач за методом 

конкретних ситуацій на основі первинних матеріалів та складання і розв'язування 

кросвордів (рис. 3). У кінці заняття викладач виставляє студентам оцінки за ступінь 

активності при обговоренні питань, за глибину засвоєння матеріалу, а також за належне 

виконання індивідуальних завдань і вміння використовувати отриманий матеріал. Оцінки, 

одержані студентом на практичних заняттях, враховуються при виставленні підсумкової 

оцінки з даної дисципліни. 

Якщо студент пропустив заняття або під час занять не показав відповідних знань, 

йому призначається індивідуальна співбесіда як одна з форм контролю за засвоєнням 

навчального курсу., 

Практичне заняття включає проведення контролю знань, умінь і навичок. 

Типи та структура занять 

У педагогічній літературі зустрічаються різні класифікації занять, але найбільш 

доцільною є класифікація на основі головної дидактичної мети або завдань заняття. Згідно з 

цією класифікацією різні автори пропонують різну кількість типів занять та їх структуру (рис. 

2). 



Далі подаються основні типи занять, особливості їх структури та методика їх 

проведення. 

Заняття вивчення нових знань 

1. Повідомлення теми і мети заняття. 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

3. Активізація базових знань. 

4. Усвідомлення та осмислення нового матеріалу, виділення головного, контроль рівня 

засвоєння. 

Заняття поглиблення знань та їх систематизація 

1. Повідомлення теми і мети заняття. 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

3. Огляд та активізація раніше вивченого матеріалу. 

4. Вивчення зв'язку між темами та розділами раніше вивченого 

матеріалу. 

5. Систематизація вивчених знань. 

6. Розгляд окремих деталей та особливостей вивченого матеріалу. 

7. Ознайомлення з прийомами роботи з систематизації знань і самоконтролю рівня 

засвоєння матеріалу. 

Індивідуалізація домашнього завдання 

Заняття формування самостійної діяльності 

1. Повідомлення мети і завдань заняття. 

2. Видача завдань і ознайомлення з методикою роботи. 

3. Виконання роботи. 

4. Аналіз одержаних результатів. 

5. Виявлення труднощів у роботі. 

6. Аналіз та оцінка застосування вивчених методів. 

7. Пошук засобів для удосконалення самостійної роботи з мате 

ріалом. 

8. Індивідуалізація домашнього завдання. 

Заняття проблемне: використання знань в неадекватній обстановці 

1. Повідомлення мети і завдань заняття. 

2. Мотивація навчальної діяльності і постановка завдань. 

3. Виявлення проблемної ситуації. 

4. Висування і обґрунтування гіпотез. 

5. Перевірка правильності гіпотез. 

6. Аналіз результатів рішень, перевірка правильності обраних методів. 

7. Аналіз причин допущених помилок. 

8. Індивідуалізація домашнього завдання. 

Заняття формування вмінь і навичок 

1. Повідомлення мети і завдань заняття. 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

3. Актуалізація опорних знань, вмінь і навичок. 

4. Ознайомлення з методикою застосування нових знань. 

5. Первинне формування вмінь. 

6. Ознайомлення з методикою закріплення вмінь та формування навичок. 

7. Опрацювання окремих прийомів, визначення й аналіз помилок. 

8. Індивідуалізація домашнього завдання. 

Заняття закріплення вмінь і навичок 
1. Повідомлення мети і завдань заняття. 

2. Актуалізація опорних завдань, умінь, навичок. 

3. Огляд основних методів застосування знань. 



4. Застосування знань і вмінь у конкретній обстановці. 

Аналіз рівня знань і вмінь. 

6. Аналіз методів застосування знань і рекомендацій вироблення 

навичок. 

7. Відпрацювання прийомів, аналіз причин допущених помилок. 

8. Індивідуалізація домашнього завдання. 

Заняття застосування знань і вмінь в адекватних обставинах 

1. Повідомлення мети і завдання заняття. 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

3. Аналіз заданих умов і поставлених завдань. 

4. Визначення умов, схожих на раніше розв'язувані проблеми і 

завдання. 

5. Вибір знань і вмінь, необхідних для розв'язування проблем і 

завдань. 

6. Вирішення поставлених завдань. 

7. Аналіз результатів виконання завдань, порівняння з вивченим 

матеріалом. 

8. Індивідуалізація домашнього завдання. 

Заняття перевірки знань, умінь і навичок 

1. Повідомлення мети і завдань заняття. 

2. Активізація опорних знань. 

3. Постановка питань, які охоплюють контролюючі розділи про 

грам. 

4. Розкриття системи знань і вмінь. 

5. Аналіз рівня застосування знань і вмінь. 

6. Аналіз рівня засвоєння знань. 

7. Аналіз допущених помилок, систематизація й аналіз причин 

помилок. 

8. Індивідуалізація домашнього завдання. 

Заняття комбіноване 
1. Повідомлення теми і мети заняття. 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

3. Активізація опорних знань та вивчення нового матеріалу. 

4. Первинне застосування нових знань. 

5. Розгляд зв'язків нового матеріалу з раніше вивченим. 

6. Ознайомлення з методикою роботи над матеріалом. 

7. Методика застосування нових знань. 

Індивідуалізація домашнього завдання. 
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