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ВСТУП 
 

Модернізація національної системи освіти в контексті розбудови 
суспільства знань та євроінтеграційного поступу України вимагає 
інноваційного, якісно нового теоретичного й методичного рівня 
підготовки майбутнього вчителя. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова 
українська школа» відбулися кардинальні зміни пріоритетів діяльності 
закладів освіти, зокрема, організація освітнього процесу на засадах 
компетентнісного підходу та педагогіки партнерства. 

Підготувати компетентного учня зможе тільки компетентний 
учитель, який володіє здатністю формувати ключові компетентності, що 
є наскрізними у змісті підготовки школяра, спроможного до свідомого 
професійного вибору, до самореалізації, до навчання протягом усього 
життя, здатного жити та творити в умовах неперервних змін, гідно 
представляти націю у світовому культурному й економічному просторі, 
забезпечити їй успішне входження у світове співтовариство. 

Формування такого вчителя в закладі вищої педагогічної освіти 
уможливлює якісне оновлення його професійної підготовки, передусім, 
забезпечення спрямованості на формування високого рівня професійно-
педагогічної компетентності, що передбачає творчий рівень володіння 
професійними знаннями й уміннями. Професійно-педагогічна 
компетентність набувається, насамперед, у процесі вивчення психолого-
педагогічних дисциплін. 

Важливою умовою підготовки компетентного вчителя є залучення 
його до навчально-дослідної роботи. Завдяки науковому пошуку студент 
зможе глибше зрозуміти сутність педагогічних явищ, сформувати 
здатність до пошуку інноваційних шляхів розв’язання складних 
педагогічних завдань, оволодіти методами наукового пізнання, 
розвивати власну дослідницьку компетентність, творче мислення. 

Успішне володіння дослідницькою компетентністю допоможе 
майбутнім педагогам ефективніше включатися в професійну діяльність, 
переводити наукові знання в площину практичного використання. 

Запропонований навчальний посібник допоможе студентам I – 
III курсів закладів педагогічної освіти ознайомитися з вимогами до 
виконання курсової роботи, а саме: вибором актуальної теми 
дослідження відповідно до особливостей майбутньої педагогічної 
діяльності та наукових інтересів студента, етапами й методами 
виконання курсового дослідження, його оформленням, критеріями 
оцінки, процедурою захисту. 
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РОЗДІЛ І. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

КУРСОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ З ПЕДАГОГІКИ 
 

1.1. Загальні завдання курсового дослідження 
 

Курсова робота є самостійною, науково-практичною роботою 
здобувачів вищої педагогічної освіти, що підсумовує набуті професійні 
компетентності, а саме: знання, вміння й навички з психолого-
педагогічних дисциплін, готовність застосовувати сучасну 
методологію та методи науково-педагогічного дослідження, розвиток 
наукового та творчого мислення студентів, їх пізнавальних інтересів, 
творчого ставлення до майбутньої професійної діяльності вчителя. 

У процесі виконання курсової роботи студенти досліджують 
обрану педагогічну проблему на основі самостійного пошуку, творчої 
переробки, узагальнення, систематизації наявних знань із педагогіки 
та сумісних дисциплін, а також вивчення передового педагогічного 
досвіду. 

Написання та захист курсової роботи передбачено навчальним 
планом освітньо-професійної програми і є обов’язковим. 

Курсова робота з психолого-педагогічних дисциплін може бути 
як суто теоретичним дослідженням, так і мати експериментальну 
складову. 

Метою курсової роботи є:  

 закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних 
здобувачами за час навчання та їх застосування для комплексного 
вирішення завдань у конкретній галузі педагогічної науки;  

 стимулювання студентів до самостійного наукового пошуку; 

 формування дослідницьких компетентностей майбутнього 
педагога із самостійного критичного опрацювання наукових 
джерел, аналізу передового досвіду й узагальнення власних 
спостережень; здатності: самостійно формулювати проблему; 
визначати мету, основні завдання, об’єкт та предмет дослідження; 
логічно й послідовно висловлювати власні думки, пропозиції, 
робити аргументовані висновки щодо теоретичного матеріалу, 
явищ та фактів педагогічної діяльності; правильно оформлювати 
науково-дослідницький матеріал; публічно захищати підготовлену 
курсову роботу (створювати презентацію, робити наукові 
повідомлення, відповідати на поставлені запитання, захищати 
власну точку зору тощо). 
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 формування здатності практичної реалізації результатів дос-
лідження педагогічної проблеми в самостійно виконаних розробках. 

Завданнями курсової роботи є:  

 розвиток компетентностей із проведення наукових досліджень;  

 ознайомлення з методами та методикою проведення наукового 
дослідження; 

 розвиток умінь знаходити невирішені проблеми обраної теми 
дослідження та їх осмислення;  

 збирання, аналіз і систематизація інформаційних джерел, 
нормативно-правових актів;  

 узагальнення отриманих теоретичних знань;  

 розвиток умінь практичного застосування теоретичних знань;  

 формування вмінь самостійно проводити наукове дослідження, 
аналізувати й узагальнювати отримані теоретичні та практичні 
результати;  

 формулювання висновків, пропозицій і рекомендацій;  
Під час роботи над курсовим дослідженням значно 

розширюється науково-теоретичний кругозір студента з обраної 
проблеми, вдосконалюються вміння самостійного вивчення 
літератури, аналізу педагогічного досвіду, засвоюється методика 
проведення психолого-педагогічного експерименту. 

 

1.2. Загальні вимоги до курсового дослідження 
 

Текст курсової роботи викладається державною мовою або 
мовою, що вивчається відповідно до спеціальності.  

У курсовій роботі необхідно стисло, логічно, точно, послідовно й 
аргументовано викладати зміст і отримані результати досліджень, 
обов’язково посилатися на праці авторів і джерела, з яких запозичено 
матеріали або окремі результати. За достовірність відомостей, 
фактичного матеріалу, висновків безпосередню відповідальність несе 
студент-автор курсової роботи.  

Контроль за написанням курсової роботи здійснює науковий 
керівник, який систематично консультує здобувача, перевіряє роботу, 
допомагає в підготовці до захисту, контролює хід виконання курсової 
роботи відповідно до встановлених термінів.  

Захист курсових робіт має відбутися до початку підсумкової 
атестації. 

Після захисту курсові роботи передаються на кафедру, де 
зберігаються три роки. Реєстр курсових робіт веде лаборант кафедри 
у відповідному журналі. 
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Завершена курсова робота подається на кафедру не пізніше, ніж 
за три дні до захисту. У випадку порушення термінів і порядку 
подання курсової роботи здобувач не допускається до захисту. 

За умов відсутності здобувача під час захисту з поважних причин 
завідувач кафедри може перенести дату захисту курсової роботи. 

Курсова робота повинна мати достатній теоретичний рівень, 
бути написаною на основі глибокого вивчення сучасних психолого-
педагогічних досліджень, робіт із суміжних дисциплін і зібраного 
дослідником фактичного матеріалу. Напрям пошукової діяльності 
підчас виконання курсової роботи може мати реферативний 
(теоретичний) або дослідницький характер. 

У курсовій роботі реферативного типу проводиться теоретичний 
аналіз найбільш вагомих та актуальних досліджень з обраної теми. Для 
надання дослідженню творчого характеру необхідні: 
 самостійний підхід до аналізу психолого-педагогічних досліджень; 
 визначення етапів розвитку досліджуваного педагогічного 

процесу з формулюванням критеріїв, за якими їх визначено; 
 порівняння різних точок зору на проблему, що розглядається; 
 власні оцінювальні судження з приводу основних теоретичних 

положень, а не описовий переказ результатів досліджень з обраної 
теми; 

 зв’язок зі шкільною практикою. 
Реферативні курсові роботи можуть бути виконані за такими 

напрямами, як історія педагогіки, педагогічне краєзнавство, 
порівняльна педагогіка тощо. 

Робота дослідницького характеру передбачає організацію, 
проведення та аналіз експерименту в період педагогічної практики. 

Наприклад, у курсовій роботі «Розвиток міжособистісних 
відносин у класному колективі молодших підлітків» необхідно 
провести вивчення цієї проблеми в класному колективі, 
використовуючи соціометричний метод дослідження; діагностичні 
бесіди з класним керівником і вчителями, які працюють у цьому класі; 
цілеспрямоване спостереження різноманітних видів діяльності 
школярів; проаналізувати зміст і характер діяльності класного 
колективу, стиль педагогічного керівництва, сформованість 
колективної думки, наявність традицій, рівень розвитку 
міжособистісних відносин в учнівському колективі. 

У курсовому дослідженні на тему «Шляхи підвищення 
ефективності домашньої навчальної роботи школярів» доцільно 
провести хронометрування домашньої навчальної роботи; анкетування 
й діагностичні бесіди з учнями з питань організації їх пізнавальної 
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діяльності вдома; проаналізувати зміст і обсяг домашніх завдань із 
предметів спеціалізації студента-дослідника.  

У курсовій роботі має бути чітка структура, виділені окремі 
частини роботи, абзаци; пронумеровані сторінки; правильно оформлені 
посилання, висновки, цитати, список використаної літератури. 

У процесі виконання курсового дослідження необхідно 
керуватися такими основними принципами, які визначають підхід до 
вивчення проблеми, методику добору фактів і способів аналізу: 

 принцип цілісного вивчення педагогічного явища та 
процесу, що зобов’язує проводити будь-яке дослідження в єдності з 
усебічним формуванням особистості й у цілісному освітньому процесі. 
Реалізація цього принципу передбачає встановлення зв’язку якостей, 
що вивчаються, із сутнісними сторонами особистості; розкриття 
різноманітності зовнішніх впливів на формування якостей 
особистості, що є предметом вивчення; чітке визначення місця 
досліджуваного педагогічного явища в цілісному виховному процесі; 

 принцип комплексного використання методів дослідження, 
що обумовлений складністю самого педагогічного процесу, його 
діалектичністю. Будь-який факт і явище в цьому процесі пов’язані з 
іншими, мають відкриті та приховані зв’язки, прості та складні 
залежності, що вимагає багатоцільової установки за умови вивчення 
педагогічного явища, охоплення якомога більшої кількості зв’язків, 
урахування зовнішніх впливів під час проведення дослідження за 
допомогою різноманітних методів, постійної перевірки й уточнення 
отриманих даних; 

 принцип об’єктивності, що вимагає вивчення кожного факту 
за допомогою різних методів, перевірки, уточнення фактичного 
матеріалу, співставлення даних свого дослідження з даними інших 
досліджень, фіксації всіх проявів (позитивних і негативних); 

 принцип єдності вивчення й виховання особистості , що 
обумовлений необхідністю одночасного вирішення декількох 
завдань: вивчення школярів; стимулювання їх самопізнання й 
самовиховання, аналізу й узагальнення результатів 
експериментальної роботи. Отже, необхідно бути одночасно 
дослідником і вихователем; 

 принцип вивчення явища в його зміні та розвитку , згідно 
з яким сутність того, що вивчається, можливо вивчити, зрозуміти, 
виміряти лише у взаємозв’язку з іншими явищами, якостями, 
процесами, у розвитку й суперечностях; 

 принцип історизму, реалізація якого дозволяє досліднику 
проводити порівняння, аналогії, бачити найбільш суттєві та стійкі 
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зв’язки явища, яке вивчається, протягом тривалого проміжку часу, 
виявити тенденції, зміни в педагогічному процесі, показати вплив 
практики на розвиток ідеї; 

 принцип поєднання наукової сміливості з обережністю, що є 
надзвичайно актуальним у педагогічному дослідженні, оскільки 
учасниками його є школярі, і ризики є недопустимими. Необхідно 
шукати нові шляхи вирішення проблем, використовувати сучасні 
методики, але одночасно передбачати можливі недоліки, періодично 
робити «зрізи» в ході експерименту, вчасно відмовлятись або 
вдосконалювати методики, якщо вони не сприяють вирішенню 
поставлених завдань; 

 принцип глибинного розгляду проблеми означає, що 
суттєве можна відшукати тільки тоді, коли заглибитися в 
діалектику явища, яке вивчається. 

Навчально-методичні матеріали, розроблені студентами в ході 
написання курсових робіт, повинні засвідчувати їх уміння 
реалізувати цікаві прийоми та методи навчання й виховання учнів; 
будувати власні комплекси вправ з розвитку вмінь і формування 
певних навичок; виготовляти наочні засоби навчання; добирати та 
обробляти обрані методи дослідження. 

Розроблені матеріали повинні бути впроваджені в навчальний 
процес під час педагогічної практики та представлені в додатках до 
наукового дослідження.  

 

1.3. Вибір теми курсової роботи 
 

Написання курсової роботи, як і будь-якого наукового 
дослідження, − це тривалі роздуми над обраною темою, глибоке 
вивчення психолого-педагогічної літератури й досвіду професійної 
діяльності вчителів,  пошук шляхів вирішення проблеми, їх реалізація в 
практичній діяльності під час педагогічної практики, формулювання 
висновків і, нарешті, клопітка робота із удосконалення остаточного 
варіанту досліджування роботи − його наукове структурування та 
літературне оформлення. 

Тематика курсових робіт щорічно визначається і затверджується 
кафедрою педагогіки та оголошується здобувачам освіти на початку 
навчального року науковими керівниками. Закріплення тем курсових 
робіт за здобувачами, визначення наукових керівників та термінів 
захисту затверджується протоколом засідання кафедри.  

Теми відображають актуальні питання педагогічної науки, 
повинні містити елементи науковості та дослідництва, передбачають 
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теоретичну і практичну значимість, сприяють набуттю здобувачем 
навичок самостійної творчої діяльності. Студенти можуть обрати 
власну тему дослідження або подати власні пропозиції щодо 
уточнення тематики курсових робіт на розгляд керівника роботи. 
Запропоновані здобувачами теми погоджуються керівником і 
затверджуються рішенням кафедри. 

Курсова робота може виконуватися як окрема самостійна 
робота, або бути складовою кваліфікаційної роботи. У такому разі її 
тема може бути тісно пов'язана з визначеною проблематикою 
кваліфікаційної роботи. 

Під час вибору теми курсового дослідження необхідно: 
 керуватися суспільними потребами в розробці тієї чи іншої 

проблеми; 
 ґрунтуватися на особистих пізнавальних інтересах і 

можливостях; 
 ураховувати фахову спеціалізацію, а студентам заочної форми 

навчання − і характер своєї трудової діяльності, що дозволить їм не 
тільки поглибити й систематизувати знання, але й пов’язати 
теоретичні положення з педагогічною практикою, провести змістовне 
наукове дослідження, сформулювати шляхи вирішення педагогічної 
проблеми, що вивчається;  

 поєднувати розробку теми курсової роботи з педагогіки з 
попередньою дослідницькою діяльністю із суміжних дисциплін. 

Робота протягом кількох років над органічно пов’язаними між 
собою проблемами дозволить провести курсове дослідження на 
більш високому теоретичному й методичному рівнях та перейти до 
дипломного дослідження. Наприклад, студенту, який виконав із 
психології реферативне дослідження з вивчення моральної 
самооцінки підлітків, краще вибрати для курсової роботи тему: 
«Розвиток моральної самооцінки підлітків у системі роботи 
класного керівника». Оволодіння методикою вивчення моральної 
самооцінки дозволить майбутньому вчителю в курсовій роботі 
більшою мірою акцентувати увагу на вивченні діяльності класного 
керівника для формування адекватної самооцінки підлітків.  

У подальшому в дипломному дослідженні з цієї проблеми доцільно 
провести порівняльний аналіз моральної самооцінки підлітків, які 
навчаються в різних класах, виявити причини неадекватності 
самооцінки й показати її залежність від системи виховної роботи та 
інших факторів. Експеримент у період педагогічної практики дозволить 
сформулювати конкретні висновки та методичні пропозиції. Таким 
чином, виконання курсової, а в подальшому й дипломної роботи 
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сприятиме більш глибокому та свідомому оволодінню психолого-
педагогічними, методичними знаннями й методами науково-
педагогічного дослідження. 

У розробці орієнтовної тематики курсових робіт із педагогіки 
враховувались актуальні проблеми навчання й виховання на 
сучасному етапі розвитку нової української школи, їх значення у 
професійній підготовці майбутніх учителів.  

 

1.4. Етапи проведення дослідження 
 

Здійснювати педагогічне дослідження необхідно за такими 
етапами: 

1) вибір теми, ознайомлення з проблематикою теми, 
обґрунтування її актуальності; 

2) закріплення теми курсової роботи, визначення термінів 
подання роботи та захисту;  

3) складання графіку виконання курсової роботи як обов’язкової 
форми контролю за виконанням курсової роботи; 

4) опрацювання, систематизація, узагальнення наукових джерел; 
5) визначення протиріччя в педагогічному процесі; 
6) визначення наукової проблеми й мети дослідження; 
7) визначення стану розв’язання протиріч, їх причин; 
8) визначення об’єкта і предмета дослідження; 
9) формулювання конкретних завдань; 
10) визначення методики дослідження; 
11) проведення теоретичного та/або експериментального 

дослідження;  
12) викладення змісту роботи за планом;  
13) формулювання висновків, пропозицій, рекомендацій;  
14) подання роботи науковому керівникові для перевірки;  
15) у разі потреби, доопрацювання роботи з урахуванням 

зауважень наукового керівника; 
16) підготовка ілюстративного матеріалу (презентації);  
17) подання курсової роботи до захисту; 
18) захист курсової роботи. 
Проведення курсового дослідження – процес тривалий і 

трудомісткий. Тому студентам необхідно відразу ж приступити до 
вивчення проблеми згідно з орієнтовним планом-графіком, який 
погоджується з науковим керівником (див. додаток А). Викладач 
проводить планові індивідуальні та колективні консультації, які дають 
можливість своєчасно виявити труднощі, що зустрічаються у процесі 
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самостійної роботи, надає своєчасну допомогу, викликає студентів на 
позапланові консультації, якщо в цьому виникає необхідність. 

Дослідження починається зі встановлення існуючих 
суперечностей у практичній педагогічній діяльності, у діяльності 
освітньої системи (системи в цілому або окремої її ланки), 
суперечностей у трактуванні певних історико-педагогічних явищ і 
процесів. Таких суперечностей можна виявити багато. Між собою вони 
відрізняються як за змістом, так і за кількістю та вагомістю завдань, які 
необхідно вирішити для їх розв’язання. 

Розв’язання певної суперечності в організації освітнього, в 
удосконаленні діяльності освітньої системи може бути метою 
дослідження. 

Мета дослідження спрямовує діяльність дослідника на 
розв’язання наукової проблеми й досягнення результату. Наукова 
проблема (від грецького πρόβλημα − задача, утруднення) − у широкому 
розумінні складне теоретичне або практичне питання, що потребує 
розв’язання, вивчення й дослідження. Наукова проблема 
розв’язується через з’ясування суперечливих позицій, що існують у 
трактуванні будь-яких явищ і процесів, шляхом проведення 
експериментальних досліджень із застосуванням нових методів, 
засобів навчання або спеціально створених і побудованих їх 
комплексних структур. Правильно поставлена проблема є 
передумовою успіху її вивчення. Щоб перейти від практичного 
завдання до наукової проблеми, необхідно виконати два процеси: 
1) визначити, які наукові знання потрібні, щоб вирішити практичне 
завдання; 2) встановити, чи є для цього необхідні наукові знання. 

Звідси випливає, що наукова проблема не висувається довільно, а є 
результатом глибокого вивчення педагогічної практики та науково-
педагогічної літератури. Вона характеризує реальний рух пізнавального 
процесу й фіксує його суперечності на певному етапі розвитку науки. 
Тому в кожному дослідженні треба вирізнити вихідні засади проблеми, а 
також довести, що для її вивчення існує необхідне «поле» пошуку, є 
базові наукові знання та засоби їх практичної реалізації. 

Обґрунтування актуальності проблеми передбачає відповідь на 
запитання: чому цю проблему важливо розв’язувати сьогодні, що 
включає висвітлення кількох позицій. Передусім, необхідним є 
посилання на державні документи, у яких визначаються або 
закладаються соціальні замовлення в галузі освіти. 

Загальні соціальні завдання конкретизуються визначенням 
практичних питань, що мають бути вирішені в діяльності  закладів 
освіти. 
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Визначаючи об’єкт, дослідник повинен знайти відповідь на 
питання: що розглядається? Об’єктом педагогічного дослідження є 
педагогічні процеси (процес навчання чи виховання тощо) та явища  
(освітня система, педагогічна концепція, ідея тощо). Часто об’єкт 
визначається як сукупність споріднених елементів, серед яких 
виділяється один як предмет дослідження. 

Отже, предмет визначає аспект розгляду, дає уявлення про спосіб 
розгляду об’єкта дослідження, про те, які властивості, відношення, 
аспекти й функції об’єкта розкриваються. Таким чином, об’єктом 
виступає те, що досліджується, а предметом, те, що в цьому об’єкті дістає 
наукове пояснення. В об’єкті, яким є розумовий розвиток учнів у процесі 
навчання, може визначатися предмет: дослідницький і евристичний 
методи навчання як засіб розумового розвитку учнів або дидактична 
система вправ для розумового розвитку дітей. У темі «Формування в 
підлітків потреби в самовихованні» об’єктом виступає процес 
самовиховання, а предмет − сама потреба у самовихованні, яка 
формується в процесі навчання й виховання. 

Предметом педагогічного дослідження можуть бути зміст, 
форми й методи організації та здійснення педагогічного процесу, 
характеристики діяльності учня й учителя, суперечності навчально-
виховного процесу, шляхи його вдосконалення, характер 
педагогічних вимог, впливів, педагогічні умови, особливості, 
тенденції розвитку навчально-виховних явищ і процесів, різні види 
педагогічних ситуацій. 

Предметом дослідження можуть виступати також різні педагогічні 
відносини: між дітьми в групах і колективах, колективом і особистістю, 
між різними колективами, стосунки в педагогічних колективах, між 
сім’єю та школою, місцевою громадою й школою, стосунки між дітьми 
різного віку в навчальних і трудових об’єднаннях тощо. Діяльність самої 
дитини також можe бути предметом дослідження: її самопізнання, 
самовиховання, здатність до навчання й виховання, життєвий досвід, 
поведінка, особистісні якості, інтереси, мотиви, потреби тощо. 

Важливою вимогою є відповідність предмета об’єкту 
дослідження. Дотримання цієї вимоги допомагає обґрунтовано 
сформулювати мету дослідження. Під час формулювання мети 
дослідник з’ясовує, який результат він має намір одержати. 
Визначаючи логіку дослідження, дослідник формулює кілька 
дослідницьких завдань, які у своїй сукупності повинні дати уявлення, 
що слід зробити для досягнення мети. 

Послідовність визначених завдань має бути такою, щоб кожне з 
них логічно випливало з попереднього. У цілісній єдності завдань 
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відсутність одного може призвести до незавершеності всього 
дослідження та неможливості його використання в педагогічній 
практиці. 

Єдиного стандарту у формулюванні завдань бути не може, але 
найчастіше вони пов’язані з виявленням сутності та структури 
об’єкту, що вивчається, розкриттям загальних способів його 
перетворення та розробкою конкретних методик педагогічних дій і 
практичних рекомендацій. 

Наведемо приклад визначення послідовності завдань 
педагогічного дослідження, що передбачає проведення експерименту: 
з᾿ясування теоретичних основ дослідження поставленої проблеми 
(визначення змісту ключових понять, конкретизація їх структури, 
характеристика стану розроблення досліджуваної проблеми в 
психолого-педагогічній науці, розробка критеріїв педагогічного 
діагностування та корекції); вивчення наявних умов вирішення 
проблеми у практичній діяльності закладів освіти (позашкільних 
закладів тощо), аналіз типових недоліків і їх причин; обґрунтування 
нової методики (окремих методів, засобів, прийомів тощо) для 
розв’язання визначеної проблеми (в основу повинні бути покладені 
теоретичні дані, одержані дослідником у процесі реалізації першого 
завдання, та матеріали аналізу практичної діяльності, здобуті в ході 
виконання наступного завдання); експериментальна перевірка 
запропонованої методики; розробка методичних рекомендацій щодо 
використання результатів дослідження в практичній діяльності 
(учителів, вихователів, методистів). 

Далі подамо приклад визначення послідовності завдань історико-
педагогічного та порівняльно-педагогічного дослідження (наукові 
розвідки реферативного характеру). Насамперед слід визначити стан 
розроблення досліджуваної проблеми (здійснити історіографічний 
аналіз, який передбачає характеристику типів джерел та генези (етапів) 
розвитку джерел, аспектів проблеми, що стали предметом розгляду в 
попередніх наукових пошуках). Далі слід виокремити етапи розвитку 
досліджуваного процесу на основі чітко визначених критеріїв, що 
характеризують його сутність (нормативні, організаційні, змістові, 
процесуальні основи функціонування). Наступні завдання передбачають 
висвітлення кожного з виокремлених етапів розвитку досліджуваного 
процесу. Останнє завдання полягає у висвітленні можливостей 
застосування історичного досвіду, який став предметом дослідження, в 
умовах сьогодення. 

Теоретична значущість дослідження є інтегральною 
характеристикою впливу проведеного дослідження на педагогічні 
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погляди дослідника, комплексним показником перспективності та 
доказовості виконаної наукової розвідки. Вона може виявлятися як у 
сфері загальної педагогіки, так і її окремих дисциплін (дидактики, 
теорії виховання, історії педагогіки, порівняльної педагогіки тощо). 

Практичне значення характеризує реальні можливості в освітній 
чи виховній роботі, що досягнуті чи можуть бути досягнутими через 
упровадження в педагогічну практику результатів проведеного 
дослідження. 

Виділяють два можливі шляхи такого впровадження: 
безпосередній, коли отримані результати прямо адресуються школам, 
закладам позашкільної освіти і педагогам для використання; 
опосередкований, коли результати включаються в систему педагогічних 
знань (у зміст навчальних курсів, що викладаються у закладах освіти) і 
як їх складова впливають на педагогічну практику. 

У визначенні практичного значення треба вказати, де і з якою 
метою можна використовувати результати та висновки дослідження, у 
якому вигляді вони подані (методичні рекомендації, правила, плани 
уроків та ін.), який соціальний і психолого-педагогічний ефект 
очікується від їх упровадження (підвищення ефективності професійної 
діяльності, сформованості професійних компетентностей тощо). 

Практичне значення є найважливішою ознакою наукового 
пошуку, який далеко не завжди може претендувати на важливий 
теоретичний результат.  

Відповідальним етапом дослідницького процесу є визначення 
методологічних основ наукового пошуку й вибір методів його 
проведення, що потім перетворюються на конкретні методики, 
адекватні меті й завданням дослідження. 

Термін «метод» походить від грецького слова μέθοδος, що 
означає шлях дослідження чи пізнання. 

Поняття «науковий метод» можна охарактеризувати як спосіб 
організації практичного й теоретичного освоєння дійсності, 
зумовлений закономірностями розглядуваного об’єкта. Ця категорія 
охоплює комплекс внутрішніх і зовнішніх дій дослідника. Тому, з 
одного боку, метод розглядають у процесуальному плані як загальну 
модель дослідницьких процедур, а з другого, – як спосіб їх реалізації в 
інтелектуальних і практичних операціях дослідника. У такий спосіб 
під методом слід розуміти систему прийомів, що застосовуються для 
досягнення мети й завдань дослідження, і схему, якою керується 
дослідник у ході організації наукової роботи на її окремих етапах. 

Методи значною мірою спрямовують досягнення педагогічної 
реальності, можливості розв'язання певних наукових завдань. Але їхній 
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вибір не може бути безпідставним, бо методи завжди є похідними від 
предмета і мети дослідження, детерміновані його змістом та умовами 
проведення, залежними від того, що вивчається. Тому недостатньо 
просто назвати номенклатуру методів, які використовуються в 
дослідженні. Необхідно обґрунтувати їх вибір, розкрити способи 
взаємозв’язку як певної системи, визначити послідовність застосування 
процедур, тобто методику наукового пошуку. 

Термін «методика» означає сукупність засобів, умов, пов’язаних у 
систему логікою процесу досягнення потрібного результату. Методика 
включає стратегію отримання нового педагогічного знання, її окремих 
кроків і в цілому визначає програму дослідження, конкретні завдання. 

Розробка методики орієнтована на вивчення педагогічних явищ 
через накопичення фактів, їх висвітлення й пояснення. 

Сучасні педагогічні дослідження не можуть обмежуватись 
описовим викладом отриманих результатів, що виражені у формі 
суб’єктивних оцінок «краще – гірше», «більше – менше», «вище – 
нижче» тощо. Тому важливою вимогою до вибору методів є 
передбачення можливості якісного й кількісного аналізу 
експериментальних даних, способів їх взаємозв’язків. Доцільно також 
кожний результат добувати не одним, а кількома методами, які 
доповнюють та корегують один одного. Таким чином підвищується 
надійність дослідження, стає можливим уникнення небажаних 
помилок, вплив випадкових неврахованих факторів. 

Системне використання методів потребує їх певної класифікації. У 
науковій літературі, як правило, вирізняють загальнонаукові та 
конкретнонаукові методи дослідження. До загальнонаукових відносять: 
загальнотеоретичні (абстракція, конкретизація, аналіз, синтез, 
порівняння, протиставлення, індукція, дедукція тощо); соціологічні 
(анкетування, інтерв’ювання, експертні опитування, рейтинг тощо); 
соціально-психологічні (соціометрія, тестування, тренінг тощо); 
математичні (ранжування, шкалування, індексування, кореляція, 
статистичні методи тощо). До конкретнонаукових відносять: теоретичні 
(аналіз літератури, архівних джерел, документації, продуктів діяльності 
учнів, аналіз поняттєво-термінологічного апарату, аналіз структури 
досліджуваного явища (структурно-логічний, системно-структурний), 
аналіз генези досліджуваного процесв (генетичний, діахронний, 
історико-педагогічний, діахронно-порівняльний тощо), побудова гіпотез, 
уявного експерименту, прогнозування, моделювання тощо); емпіричні 
(спостереження, бесіди, педагогічний консиліум, визначення й 
узагальнення масового та індивідуального педагогічного досвіду 
педагогічний експеримент, науково-педагогічна експедиція). 
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На початку дослідження, незалежно від його виду (реферативне, 
експериментальне) необхідно окреслити загальні контури наукового 
пошуку, визначити його орієнтири та основні етапи, чітко 
сформулювати дослідницькі завдання. Ця попередня теоретична робота 
проводиться дослідником на ґрунті вивчення наукових джерел. Хоч 
ознайомлення з науковою інформацією супроводжує весь процес 
дослідження, на перших етапах воно відіграє особливо важливу роль. 
Саме в такий спосіб дослідник отримує та накопичує певний фактичний 
матеріал, здійснює аналіз, узагальнення й інтерпретацію наукової 
інформації відповідно до логіки свого дослідження. 

Вивчення та аналіз наукового доробку інших авторів за своїм 
значенням і трудомісткістю є важливою складовою наукового пошуку 
студента. Існують певні правила роботи з науковою літературою, які 
треба враховувати автору дослідження: 

1)  складання попереднього бібліографічного списку джерел; 
2)  опрацювання джерел. 
Так, під час складання бібліографії важливо, передусім, визначити 

інформаційні джерела, у яких можуть бути публікації з досліджуваної 
проблеми (статті в періодичних виданнях та збірниках наукових праць, 
монографії,  матеріали конференцій, архіви тощо). Необхідно також 
з’ясувати коло авторів, які вивчали питання, пов’язані з обраною темою. 

У пошуку джерел суттєву допомогу надають каталоги бібліотек, 
використання бібліографії монографій та актуальних статей у 
періодичних педагогічних виданнях, довідників, Інтернет-каталогів. 

Знайомитися з літературою слід у зворотно-хронологічному, а не 
прямо-хронологічному порядку. Зміст видань останніх років може 
охоплювати матеріали попередніх наукових розробок. Тому, 
починаючи роботу з новою літературою, дослідник запобігає 
можливого дублювання та повторного огляду тієї самої інформації. 

Усі зібрані матеріали треба систематизувати, для чого 
виокремлюють певні напрями (аспекти) до вивчення наукової 
проблеми, що характеризують якісні зрушення її становлення та 
розвитку. Кожний із цих напрямів спрямовує критичний аналіз, який дає 
можливість визначити «білі плями», тобто ще недостатньо досліджені 
аспекти проблеми, і на цій основі окреслити свої наукові завдання. 

Іншим варіантом огляду літератури є тематичний аналіз. Він 
передбачає систематизацію всієї інформації за різними аспектами 
розглядуваної теми. Накопиченню матеріалів у процесі критичного 
аналізу допомагають такі засоби: 

а) тематичні папки, які об᾿єднують публікації за виокремленими 
аспектами розгляду проблеми; 



Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження 

та орієнтовна тематика 

17 

б) цитування − дослівний запис авторського тексту; 
в) витяги − скорочений або повний виклад змісту окремих 

фрагментів джерел; 
г) складання словника нових термінів та ключових понять 

дослідження; 
д) анотація − коротка характеристика змісту публікації; 
е) конспекти – детальний виклад змісту інформації. Головна 

вимога до нього полягає в тому, щоб виділити основні положення, 
зафіксувати ті з них, які є найсуттєвішими для даної роботи. 

У всіх формах накопичення матеріалу необхідно точно вказувати 
вихідні дані інформаційного джерела, а саме: прізвище та ініціали 
автора, назву публікації, видавництво, місце та рік видання, відповідні 
сторінки тексту (цитованого та загального обсягу роботи). 

У процесі наукового пошуку дослідник звертається до великої 
кількості наукових джерел, у яких можна зустріти неоднакові 
тлумачення окремих понять. Це зумовлює необхідність проведення 
теоретичної роботи з уточнення поняттєво-термінологічного апарату 
дослідження, що передбачає вибір та осмислення тих наукових 
визначень, які найбільш точно характеризують поставлену проблему. 
Доцільним є укладання порівняльних термінологічних таблиць, у яких 
можна наочно співставити різні підходи до інтерпретації поняттєво-
термінологічного апарату. 

Робота над поняттєво-термінологічним апаратом є конче 
важливою. Слід мати на увазі, що в гуманітарних науках наукові 
визначення іноді межують з побутовою, загальновживаною мовою, а 
це призводить до їх некоректного використання. 

Правильним є застосування вже апробованих, поширених, 
зрозумілих у педагогічному вжитку термінів. Коректність їх 
використання є суттєвою ознакою високого рівня проведеного 
дослідження. Цього можна досягти глибоко вивчаючи джерела, 
ознайомлюючись з різними існуючими підходами до визначення 
змісту  наукових понять, вибору однієї з можливих точок зору та 
пояснення зробленого вибору в теоретичній частині дослідження. 

Важливим джерелом накопичення інформації є вивчення та аналіз 
педагогічного досвіду. Цей метод становить складову педагогічного 
пошуку і застосовується з різними дослідницькими цілями. Він 
допомагає виявленню існуючого рівня функціонування навчально-
виховного процесу, властивих йому суперечностей, розкриттю 
елементів нового у практиці кращих учителів. Цілеспрямоване вивчення 
педагогічного досвіду вимагає чіткого плану дій, тобто усвідомлення 
дослідником того, що саме треба вивчати. 
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Основними критеріями, що характеризують сутність і зміст 
передового педагогічного досвіду, є новизна, результативність, 
актуальність, перспективність і стабільність. 

В аналізі педагогічного досвіду можна виділити окремі етапи: 
виявлення, описання, вивчення й узагальнення. Здійснення кожного 
з них вимагає використання певних дослідницьких прийомів 
(спостереження, фіксації результатів, експертної оцінки та ін.), що є 
складовими аналізу педагогічного досвіду як наукового методу.  

Діагностування педагогічного досвіду спрямовує на визначення 
його позитивного змісту, шляхів становлення, об’єктивних 
можливостей використання в інших умовах та іншими особами. Цей 
процес ґрунтується на певній програмі дослідницьких дій  

Далі схарактеризуємо докладно теоретичні та емпіричні 
методи педагогічного дослідження. До загальнонаукових методів 
пізнання належать, передусім аналіз і синтез, що, не існують 
ізольовано один від одного. Аналіз − це уявне або фактичне розкладання 
цілого на частини; синтез − відновлення цілісності розглядуваного 
предмета в усьому розмаїтті його виявлень. 

За допомогою аналізу виділяються й досліджуються окремі 
ознаки предмета чи явища. Це дає можливість вивчити його 
структуру, відокремити суттєві риси від несуттєвих, розкрити 
різнобічні зв’язки розглядуваного предмета з іншими предметами 
педагогічної реальності, з’ясувати властиві йому протиріччя. 

Але виділені в такий спосіб ознаки є недостатніми, оскільки 
вони досліджуються окремо й не зіставляються між собою. Для того, 
щоб розглянути їх як елементи цілого, використовується синтез, що 
встановлює єдність складових предмета. 

Методи аналізу й синтезу застосовуються в теоретичних 
дослідженнях під час визначення проблеми пошуку, наукової 
концепції тощо. Вони відіграють суттєву роль і в процесі 
експерименту, висновки про результати якого формуються на основі 
аналізу й доводяться теоретичним шляхом за допомогою синтезу, що 
є не просто складанням частин предмету, а досить непростою логіко-
конструктивною операцією наукового пізнання.  

У науковому пошуку використовують також метод порівняння. 
Метод, за яким відбувається зіставлення досліджуваних предметів та 
встановлення їх подібності або відмінності, називається порівнянням. 
На рівні чуттєвого пізнання педагогічної реальності порівняння фіксує 
зовнішню подібність або відмінність, на рівні раціонального − 
подібність або відмінність внутрішніх зв’язків, що дозволяє виявити 
певні закономірності, розкрити сутність матеріалу, що вивчається тощо. 
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Для досягнення об’єктивних наукових результатів у процесі порівняння 
необхідно дотримуватися таких вимог: зіставляти тільки однорідні 
об’єкти чи поняття; порівнювати предмети за такими ознаками, які 
мають суттєве значення. 

На початкових стадіях дослідження використовується метод 
класифікації, який дає можливість упорядкувати й систематизувати 
педагогічні явища на основі визначення їх однорідності. Тим самим 
класифікація відкриває шляхи подальшого наукового пізнання. 

Продуктивність класифікації залежить від вибору єдиних ознак, 
за якими вона відбувається. Нечіткість такого вибору є типовою 
помилкою молодих дослідників, що заважає їм усвідомити та чітко 
охарактеризувати зміст явищ і процесів, що вивчаються. 

В історико-педагогічних та порівняльно-педагогічних 
дослідженнях використовуються зокрема такі теоретичні методи: 

 термінологічний, що дозволяє проаналізувати визначення 
термінів і ключових понять дослідження; 

 системний, що використовується для цілісного висвітлення 
досліджуваного явища або процесу, тобто для з’ясування мети, завдань, 
змістових і процесуальних характеристик, результатів і зворотних 
зв’язків у функціонуванні різних рівнів освітньої системи; 

 конструктивно-генетичний, за допомогою якого 
здійснюється характеристика процесів розвитку досліджуваних 
історико-педагогічних та порівняльно-педагогічних явищ і 
феноменів та розробляється періодизація їх вивчення; 

 історико-типологічний, що застосовується з метою 
характеристики різних підходів до типології досліджуваних історико-
педагогічних або порівняльно-педагогічних явищ. 

 діахронний, що дає змогу вивчити й схарактеризувати 
досліджувані педагогічні явища та процеси на різних історичних етапах 
їх розвитку;  

 системно-структурний, що дозволяє схарактеризувати 
чинники впливу на досліджувані  процеси та їх теоретичні засади;  

 компонентно-структурний, що уможливлює виявлення 
особливостей діяльності складових досліджуваних освітніх систем і 
педагогічних явищ у їх єдності та взаємозалежності 

 наукової екстраполяції, що дає можливість виявити 
можливості використання досліджуваних зарубіжних педагогічних 
явищ і процесів у контексті розвитку української освіти й педагогічної 
думки. 

У педагогічній науці широко використовуються емпіричні методи 
дослідження. 



Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження 

та орієнтовна тематика 

20 

До емпіричного рівня наукового пізнання належать методи, що 
безпосередньо пов’язані з вивченням педагогічної реальності й 
забезпечують накопичення, фіксацію та узагальнення вихідного 
дослідного матеріалу. Провідним серед них є аналіз змісту педагогічної 
документації та результатів діяльності, педагогічне спостереження, 
письмове й усне опитування, тестування, експертна оцінка. Отримані за 
допомогою цих методів дані є основою подальшого теоретичного 
осмислення педагогічних процесів. Тому емпіричні й теоретичні методи 
створюють цілісну єдність наукового пізнання, без якої неможливо 
здійснити педагогічний пошук. 

Аналіз документів може бути якісним і кількісним. Якісний 
аналіз передбачає описання документів, їх класифікацію та 
інтерпретацію. Кількісний аналіз визначається поняттям «контент-
аналіз». За його допомогою можна встановити частоту використання 
певних термінів, виступів окремих персоналій, висловлених 
пропозицій, думок, ідей тощо. Успішність використання цього методу 
залежить від точності визначення предмета аналізу, конкретності 
вихідної позиції дослідника й мети пошуку. 

Методи аналізу результатів діяльності мають назву проєктивних 
методів, їхнє використання в педагогічних дослідженнях є суттєвим і 
необхідним, тому що саме на основі цих методів можна зробити 
висновки щодо реальних мотивів, позицій, потреб, цілей особистості. 

Одним з основних методів наукового пізнання є педагогічне 
спостереження, що ґрунтується на безпосередньому та опосередко-
ваному сприйманні педагогічних явищ. Наукове спостереження від 
побутового відрізняється цілеспрямованістю, послідовністю й фіксацією 
отриманих результатів. Так, воно завжди визначається певною 
пошуковою ідеєю та має чітко визначену мету. Разом із метою 
уточнюється програма спостереження, яка охоплює план роботи, засоби 
й техніку відбору потрібних даних, критерії їх оцінки. Адекватність 
сприймання педагогічних явищ передбачає ведення протоколів 
спостереження, що можуть бути доповненими аудіо- і відеозаписами. 

Спостереження класифікують за ознаками способів і тривалістю 
їх проведення. За способами проведення вирізняють такі види 
спостережень: безпосереднє й опосередковане; причетне й 
непричетне. Залежно від тривалості вирізняють довгочасне та 
короткочасне, безперервне та дискретне спостереження. 

У педагогіці є поширеними методи опитування. Ця група методів 
охоплює бесіду, інтерв’ю, анкетування. Усі вони характеризуються 
спільною ознакою: за допомогою методів опитування дослідник 
дізнається про власні судження, мотиви дій, потреби, інтереси, позиції, 
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погляди, смаки респондентів. Ефективність отримання усних і 
письмових висловлювань залежить від бажання опитуваних відповідати 
на запитання та від ступеня їх підготовки до спілкування з дослідником 
на визначену тему. Тому в процесі опитування необхідно створювати 
доброзичливу атмосферу, яка спонукає до щирих відповідей, викликає 
довірливе ставлення співрозмовників один до одного. 

У процесі бесіди опитуваний і дослідник виступають активними 
учасниками діалогу, у якому відбувається взаємний обмін думками. 
Бесіда проводиться у вільній формі. Дослідник лише визначає загальну 
тему, основні етапи та межі її обговорення, окреслює центральні 
питання й висуває для себе припущення щодо можливих результатів 
опитування. 

На відміну від бесіди інтерв’ю є системою заздалегідь підготов-
лених запитань, які дослідник ставить опитуваному, утримуючись від 
власних коментарів. Таким чином, інтерв’юер не впливає на думку 
свого співрозмовника. 

За кількістю учасників виділяють індивідуальне та групове 
інтерв’ю. За формою інтерв’ю буває стандартизованим (відбувається 
точно за розробленим текстом), нестандартизованим (дозволяє певну 
свободу запитань та відповідей на них. У такому інтерв’ю 
використовуються відкриті запитання, характер відповідей на які 
заздалегідь не передбачений), напівстандартизованим (ставлять 
напівзакриті запитання, які пропонують респонденту вибрати один 
чи декілька варіантів відповідей із низки запропонованих, і, у той же 
час, йому надається можливість висловити власну думку). 

У проведенні інтерв’ю дослідник повинен уникати таких типових 
помилок: ситуаційних (невірно вибрано місце та час розмови, 
опитуваного не попереджено, тому він поспішає, не може зосередитися); 
соціологічних (вік інтерв’юера викликає заперечення опитуваних, у 
розмові дослідник припускається мовленнєвих огріхів, не володіє 
предметом та технікою опитування); психологічних (інтерв’юер має 
упереджувальне ставлення до опитуваного, оцінює добуті результати за 
стереотипом, навіть нейтральні відповіді сприймає тенденційно). 

Широко вживаним є метод анкетування, що проводиться у 
вигляді письмового опитування. Різноманітні види анкетування 
групуються за кількома ознаками: за кількістю охоплення опитуваних 
(повне й вибіркове); за характером спілкування (особисте й заочне); за 
формою здійснення (групове й індивідуальне); за способом вручення 
анкет (поштове й роздавальне). 

Структура анкети, як правило, складається з трьох частин: 
вступної, основної, демографічної («паспортички»). 



Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження 

та орієнтовна тематика 

22 

Вступна частина анкети містить звернення до респондента, у 
якому вказується наукова установа, що проводить дослідження, 
завдання анкетування, гарантії анонімності відповідей, правила 
заповнення анкет. Ця частина може викладатися дослідником в усній 
формі перед початком анкетування. 

Основна частина анкет складається з низки запитань, які дають 
інформацію про певні факти, події, мотиви, думки, оціночні судження 
респондентів у галузі досліджуваної проблеми. 

У демографічній частині анкети визначаються паспортні 
характеристики опитуваних: вік, ступінь освіти, кваліфікацію тощо, її 
призначення полягає в тому, щоб визначати репрезентативність 
отриманого матеріалу. Ця частина може розміщуватись як у кінці, так і 
на початку анкети. 

Запитання основної частини анкети розподіляються на такі 
види: відкриті, закриті та напівзакриті; прямі та непрямі. До 
відкритих запитань належать такі, що передбачають вільну форму 
відповіді, нічим не регламентують її ракурси. Вони дають 
досліднику цікавий різнобічний матеріал, але водночас є 
незручними для обробки. Відповіді респондентів на них  бувають 
недостатньо конкретними й віддаленими від теми опитування. З 
метою зменшення цих недоліків у анкету разом із відкритими 
вводять закриту форму запитань, формулювання яких містить певні 
варіанти відповідей, один чи декілька з яких має вибрати 
респондент. 

Найпростішим видом закритих запитань є дихотомічні, у яких 
опитуваний має відповісти лише «так» або «ні». При цьому необхідно, 
щоб серія закритих запитань передбачала однакову кількість 
позитивних і негативних відповідей. 

Більш складним є вид запитань з кількома варіантами 
відповідей, що можуть бути різними або за змістом, або тільки за 
інтенсивністю оцінки (наприклад: «дуже задоволений», 
«задоволений», «байдужий», «незадоволений», «зовсім 
незадоволений»). У тому випадку, коли крім запропонованих 
відповідей існує графа «Інше», у якій респондент може висловити 
свою власну незапрограмовану думку, запитання називається 
напівзакритим. Ця форма поєднує можливості відкритих і закритих 
запитань, а тому досить часто використовується в анкетах.  

Стандартизована низка відповідей, як правило, визначається 
балами («дуже задоволений − 5», «задоволений − 4» і тощо) це дає 
можливість не лише якісно, а й кількісно проаналізувати результати 
опитування, вирахувати середнє арифметичне тощо. 



Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження 

та орієнтовна тематика 

23 

Вибір та формулювання запитань анкети повинні відповідати 
таким правилам: не використовувати запитань «про всяк випадок», 
що не стосуються проблеми дослідження, а тому ускладнюють 
обробку результатів; не задавати таких запитань, які можуть 
викликати негативне ставлення опитуваних до дослідника, 
небажання відповідати; подавати запитання в такій формі, яка 
передбачає однозначне тлумачення його змісту та спонукає до 
лаконічної відповіді; дотримуватися співвідношення запитань, що 
мають бути взаємообумовленими та створювати певну систему. 

Після складання серії запитань анкету треба перевірити у 
пробному дослідженні на невеличкому масиві опитуваних, що дає 
можливість уточнити запитання, відкинути невдалі формулювання, 
внести необхідні корективи у зміст і послідовність збору інформації.  

Крім анкетування часто використовується метод тестування. Це 
система психолого-педагогічних завдань, спрямованих на дослідження 
окремих рис і властивостей людини. Існує декілька класифікацій тестів. 
За природою оцінювання якостей їх поділяють на три основні категорії: 
тести успішності, тести здібностей та індивідуальні тести. 

Вимогами до тестування є такі: обов’язковий для всіх 
досліджуваних комплекс випробувальних завдань; чітка стандартизація 
зовнішніх умов, у яких здійснюється тестування; наявність більш-менш 
стандартної (фіксованої) системи оцінювання та інтерпретації одержу-
ваних результатів; під час оцінювання досліджуваних використовувати 
середні показники результатів тестування. Це зумовлене тим, що тестові 
оцінки мають не абсолютний, а відносний характер. Вони вказують лише 
на місце, яке посідає досліджуваний щодо відповідної норми. 

За формою, у якій подаються завдання, бувають вербальні й 
невербальні тести. Вербальні тести побудовані на основі завдань, 
виражених, у словесній формі, а невербальні − у формі різноманітних 
наочних і слухових образів. 

Щодо співвідношення форми завдань і форми, у якій подаються 
відповіді, розрізняють тести багаторазового вибору та проективні тести. 

Найпростішими є запитання з альтернативними відповідями 
«так» чи «ні» (відповідно 1 чи 0 балів). Більш складним є запитання, 
що передбачають вибір досліджуваним правильного варіанту 
відповіді серед багатьох запропонованих. Повнішу інформацію про 
рівень підготовки або розвитку досліджуваного дає тест, запитання 
якого розраховані не на одну, а на кілька правильних відповідей 
(багаторазовий вибір). Він наближається до так званого тесту з 
конструюванням відповіді, тобто для відповіді на запитання треба 
скласти окремі запропоновані елементи. До цього ж виду тестів 
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належать такі, у яких треба доповнити готову відповідь (пропущені 
слова, знаки, літери тощо). 

Формулювання запитань і відповідей до них мають бути 
лаконічними, чіткими, точними, орієнтованими на характеристику 
якості досліджуваного, яка вивчається. 

Під час проведення тестування досліджуваний повинен 
зафіксувати свої відповіді в такій формі, яка полегшує підрахунок 
отриманих даних, складання таблиць, оцінку результатів опитування. 
Залежно від виду тесту використовуються різні засоби фіксації 
відповідей: тестові картки, бланки, у яких відповідь фіксується записом 
потрібного номеру, знаком «плюс» або «мінус», відповідною цифрою 
тощо; картки з тестами, у яких треба заповнити пропуски, внести 
доповнення; картки, які заповнюються за допомогою технічних засобів. 

Оскільки тести дають можливість кількісної обробки даних 
дослідження, вони характеризуються такими поняттями, як 
надійність та валідність. Надійність − це ступінь стабільності оцінок у 
процесі тестування одних і тих самих досліджуваних. Цей показник 
визначається коефіцієнтом кореляції. Валідність за змістом є 
ступенем представленості в тесті знань і вмінь, передбачених 
програмою викладання відповідного навчального предмета. 
Педагогічні проблеми, що не піддаються формалізації, досліджуються 
за допомогою методу експертної оцінки (методу рейтингу). 

Окремий вид тестів складають проєктивні методики, 
експертна оцінка. За допомогою методу експертної оцінки (методу 
рейтингу) досліджуються педагогічні проблеми, що не піддаються 
формалізації. Цей метод поєднує опосередковане спостереження й 
опитування, які пов’язані із залученням до оцінки явищ, що 
вивчаються найкомпетентнішими фахівцями. Спеціально підібрана 
група експертів робить свої висновки на основі логіко-інтуїтивного 
аналізу з використанням порівняльної оцінки фактів. Від простого 
збору відгуків і думок метод експертних оцінок відрізняється 
чіткою та цілісною програмою оцінювання, застосуванням шкали 
кількісного аналізу й певних критеріїв виставлення балів.  

Відбір групи експертів має відповідати таким вимогам: 
компетентність у певній галузі знань; креативність, тобто здатність 
вирішувати складні завдання, творчий підхід до справи; позитивне 
ставлення до участі в експертизі; відсутність конформізму, схильності 
до впливу чужих думок; аналітичність і широта мислення; 
дотримання норм етики наукових взаємин; самокритичність. 

Використання методу експертних оцінок передбачає вибір 
достатньо точної та зручної системи оцінок й відповідних шкал, що 
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впорядковує судження й дає можливість замінити їх числами. Крім 
того, необхідним є розробка документа, у якому вказується склад і 
завдання групи експертів, їх обов’язки та права, керівник експертизи. 

За допомогою методу експертної оцінки можна виявляти 
рівень освіченості, вихованості й розвитку учнів, характеризувати 
педагогічну майстерність викладачів, установлювати альтернативні 
варіанти рішення певного педагогічного завдання,  визначати якість 
програм, методичних посібників, технічних та інших засобів 
навчання, прогнозувати педагогічні явища і процеси тощо . 

Важливим етапом педагогічного дослідження є педагогічний 
експеримент, що має складну структуру та здійснюється за 
допомогою групи методів емпіричного пізнання. Основна мета 
експерименту полягає в перевірці теоретичних положень, 
підтвердженні робочої гіпотези та більш широкому та глибокому 
вивченні теми дослідження. Тому експеримент вважається одним із 
головних способів одержання нового педагогічного знання.  

Експериментом є дослідження педагогічного процесу шляхом 
внесення в нього принципово важливих змін відповідно до поставлених 
завдань і висунутої гіпотези, що дає можливість розкрити відношення 
між явищами, що вивчаються, та описати їх якісно й кількісно. Суттєвою 
ознакою експерименту виступає активне втручання дослідника в об’єкт 
педагогічного пошуку. 

За умовами проведення педагогічні експерименти класифікують 
на природні та лабораторні, а за ознаками мети − на констатуючі 
(діагностичні, контрольні), пошукові та формувальні (перетворювальні). 

Природний експеримент проводиться у звичайному, 
«природному» середовищі, тобто в межах навчально-виховного 
процесу, який дослідник не може принципово змінювати введенням 
нового фактора педагогічного впливу. 

Лабораторний (штучний) експеримент здійснюється шляхом 
ізолювання явища, яке вивчається, до такого ступеня, який дає змогу 
найповніше дослідити дію активного фактора педагогічного впливу. 
Ця форма експериментальних занять проходить у строго визначених і 
контрольованих умовах з відхиленням від усталених вимог 
навчально-виховного процесу (змісту дидактичного матеріалу, 
робочого плану тощо). 

Констатувальний (діагностичний) експеримент спрямований на 
вивчення педагогічного явища в умовах дії існуючого складу факторів, 
тобто тих, які були визначені до експерименту й не змінювались. 

Пошуковий експеримент − це особливий вид експерименту, під час 
якого дослідник не знає факторів, що впливають на педагогічний 
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процес, і проводить його розвідку для одержання первинної інформації. 
У педагогіці такий експеримент зустрічається досить рідко. 

Формувальний експеримент є основним видом дослідження 
реальних педагогічних явищ, мета якого полягає в тому, щоб довести, 
завдяки впливу яких активних факторів можна досягти потрібних 
результатів навчально-виховного процесу. 

Підготовка формувального експерименту передбачає 
дотримання такої послідовності дій: розробка плану-програми, вибір 
засобів проведення експерименту та вимір його результатів, обробка 
й аналіз експериментальних даних, установлення адекватності 
одержаних висновків педагогічній реальності. 

План-програма містить назву теми, методику експерименту, 
перелік необхідних матеріалів, список виконавців, календарний план 
роботи. У його основу покладена методика, тобто система способів чи 
прийомів виконання ефективного педагогічного дослідження. 
Методика зумовлюється метою та завданнями експерименту, вибором 
активних факторів, потрібними вимірами, перебігом аналізу 
педагогічного явища. 

Існують дві структури експериментального дослідження: 
паралельна та послідовна. Оскільки об’єкти педагогічних досліджень 
(учні, класи, педагоги) постійно змінюються в навчально-виховному 
процесі, з ними не можна проводити експеримент двічі: спочатку без 
введення активного фактора впливу, а потім із ним. Адже ті самі учні в 
повторному експерименті будуть дещо іншими. Тому в практиці 
педагогічних досліджень, як правило, використовується паралельний 
експеримент: обираються по можливості два однорідних об’єкти (два 
класи чи групи учнів) − експериментальний і контрольний. В 
експериментальній групі вводиться в дію активний фактор впливу, а в 
контрольній − навчальний процес залишається незмінним. 
Спостерігаються й зіставляються два об’єкти, причому, як і до початку 
експерименту, так і після нього. Це дає можливість порівняти вихідні та 
кінцеві характеристики досліджуваного педагогічного явища й таким 
чином, довести ефективність проведеного експерименту. Результати 
паралельного експерименту фіксувати в порівняльній таблиці: 

Експериментальна Контрольна 

Для підвищення об’єктивності результатів дослідження, а також 
виключення впливу особливостей тієї чи іншої групи проводиться 
перехресне вивчення, під час якого послідовно змінюються 
експериментальні групи. 

Умовою одержання об’єктивних даних є вирівнювання експе-
риментального та контрольного об’єктів за тими факторами, які 
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можуть впливати на результати дослідження (наприклад, рівень 
успішності в класі, їх попередня підготовка, умови проведення 
навчально-виховного процесу тощо). 

В окремих випадках, як виняток, проводиться послідовний 
експеримент, що ґрунтується на вивченні одного й того самого об’єкта 
двічі: без введення активного фактора впливу та з його введенням. У 
такому випадку необхідно довести, що в першому варіанті 
експериментальних дій характеристики об’єкта не змінилися, тобто 
дії виявились нерезультативними. А в другому − введення певного 
експериментального фактора змінило ситуацію, що засвідчило 
ефективність педагогічного впливу. 

Важливо підкреслити, що будь-який вид педагогічного 
експерименту буде результативним, якщо його сплановано відповідно 
до вимог вірогідності, надійності, репрезентативності здобутих даних. 
Можливість досягнення цього закладається вже на підготовчому 
етапі, коли обираються залежні й незалежні змінні, кількість 
досліджуваних, обсяг і характер потрібних результатів, засоби та 
методика їх якісного аналізу і кількісної обробки. 

Науково-педагогічне дослідження повинно включати не лише 
якісний аналіз явищ, що вивчаються, а й кількісний вимір отриманих 
експериментальних результатів, який підвищує ступінь вірогідності й 
об’єктивності їх оцінки. 

Педагогічні процеси завжди мають  імовірний характер, оскільки 
зв’язки між причиною та наслідками не є однозначними, а залежать від 
численних факторів, які не можна передбачити наперед і повністю 
врахувати. 

Для практичного здійснення розрахунків необхідно: чітко 
визначити складові педагогічного процесу, які можуть бути 
зафіксовані в певних одиницях вимірювання (балах, кількості 
відповідей, виконаних завдань, витраченого часу, подій, що 
відбулися тощо); розробити експериментальну методику, яка 
стимулює відповідні дії досліджуваних (тести, опитувальні листки); 
отримати результати експерименту і надати їм зручного для 
обчислення вигляду (таблиці, графіки); обрати доцільний для 
певного педагогічного явища спосіб розрахунків (відсотки, середнє 
значення характеристик, межі відхилень від середніх значень, 
дисперсія та ін.); подати кількісні результати у формі, що забезпечує 
можливість їх педагогічної інтерпретації, тобто єдності якісної та 
кількісної оцінок. 

Отже, уже на початку дослідження треба знати, які параметри 
педагогічного об’єкта вивчатимуться, методику їх вивчення, засоби 
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збору та фіксації спостережень, техніку обчислення. Інакше кажучи, 
розробку експериментальної методики слід розпочати з передбачення 
кінцевого результату, якому мають підпорядковуватися попередні 
процеси. 

 

1.5. Структура курсової роботи 
 

Курсова робота має характер завершеного наукового 
дослідження за змістом, логікою викладу теми, структурою та 
оформленням відповідно до вимог. Курсова робота має таку 
структуру:  

 титульний аркуш; 

 зміст;  

 вступ;  

 основна частина: розділи, підрозділи;  

 висновки;  

 список використаних джерел;  

 додатки (за необхідністю).  
Титульний аркуш курсової роботи повинен містити повну назву 

університету, навчально-наукового інституту/факультету, кафедри, 
де виконана робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву роботи; 
шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, вчене звання, 
прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, оцінку курсової 
роботи за національною шкалою, кількість балів та оцінку ECTS, місто 
і рік (додаток Б). 

У змісті послідовно вказуються назви розділів і підрозділів 
курсової роботи із зазначенням сторінок. Формулювання назв має 
бути лаконічним та відповідати змісту розділів/підрозділів. 

Важливим моментом курсової роботи є складання плану. Необхідно 
мати на увазі, що без попереднього вивчення теми важко визначити 
питання плану, які відображають зміст. Починати вивчення проблеми 
потрібно з відповідних розділів навчальних посібників, енциклопедій і 
монографічної психолого-педагогічної літератури, рекомендованої 
науковим керівником. Усі питання плану повинні бути чітко й лаконічно 
сформульовані, логічно взаємопов’язаними та відображати сутність 
проблеми. План курсової роботи затверджується керівником перед 
початком виконання роботи. Зміни, які вносяться у зміст і структуру 
дослідження, рекомендується своєчасно погоджувати з керівником. 

У вступі необхідно довести актуальність обраної теми, 
схарактеризувати стан її наукової розробки; визначити об’єкт, 
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предмет, мету та завдання курсової роботи, методи вивчення й 
вирішення проблеми; з’ясувати її теоретичне та практичне значення. 

Побудова основної частини залежить від характеру курсового 
дослідження: теоретичного (реферативного) або експериментального.  

У першому розділі теоретичного (історико-педагогічного або 
порівняльно-педагогічного) дослідження необхідно подати 
характеристику стану розробки проблеми в науково-педагогічній 
літературі, тобто висвітлити різні аспекти та підходи до її розгляду в 
історико-педагогічних або порівняльно-педагогічних дослідженнях. 
Бажано визначити етапи розвитку джерельної бази дослідження. Далі 
необхідно дати докладну характеристику поняттєво-
терміногологічного апарату дослідження, окреслити різні теорії, 
концепції, які існують в сучасній науці щодо трактування досліджуваних 
явищ, процесів, феноменів. Важливою є також характеристика 
зовнішнього контексту, чинників й детермінант, що зумовили 
виникнення й розвиток досліджуваних явищ і процесів (соціально-
економічних, політичних, культурологічних чинників тощо). 

У другому розділі теоретичного дослідження необхідно дати 
характеристику цільових, змістових, процесуальних тощо аспектів 
досліджуваного явища або процесу на різних етапах його розвитку. Така 
характеристика здійснюється на основі аналізу теоретичних джерел 
шляхом порівняння підходів, що існують у дослідженнях (предметом 
порівняння є погляди науковців різних історичних періодів, галузей 
знань, наукових шкіл, політичних та ідеологічних орієнтацій тощо). 
Необхідною складовою теоретичного дослідження є науково 
обґрунтоване визначення перспектив використання окремих аспектів 
досліджуваних явищ і процесів в умовах розвитку сучасної вітчизняної 
системи освіти й педагогічної думки. 

У експериментальній роботі основна частина поділяється на тео-
ретичний та практичний розділи. У теоретичному розкриваються мето-
дологічні основи проблеми, висвітлюються основні теоретичні поло-
ження, дається аналіз сучасних психолого-педагогічних джерел відповід-
но до завдань дослідження а також певні авторські висновки з визначен-
ням перспектив подальших дослідницьких пошуків. Практичний розділ 
містить характеристику методики дослідження й отриманих під час 
педагогічної практики результатів проведення експерименту; розробки 
навчально-методичних матеріалів, практичні рекомендації тощо. 

Висновки розміщуються після кожного розділу роботи та 
зумовлюються її змістом. 

У загальних висновках стисло викладаються результати 
вирішення завдань дослідження. Зазначаються основні наукові та 
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практичні результати проведеного дослідження, пропозиції і 
рекомендації з їх стислим обґрунтуванням, визначаються можливості 
практичного використання результатів дослідження, а також 
зазначаються проблеми, що залишилися невирішеними і потребують 
подальшого дослідження. 

Бібліографія включає список використаних джерел (20–
25 джерел). На всі джерела, що представлені в бібліографії, повинні 
бути посилання в тексті курсової роботи. Джерела подаються в 
алфавітному порядку й мають бути оформлені з урахуванням 
сучасних вимог до бібліографічного опису АРА (додаток В ). У списку 
наукових джерел повинні переважати актуальні видання за останні 
5–10 років. 

У додатки виносяться таблиці, схеми, карти, малюнки, 
фотографії, зразки планів-конспектів уроків, дидактичного матеріалу, 
робіт учнів, анкети, тести тощо. Вони розміщуються на окремих 
аркушах в кінці роботи після списку використаних джерел. Кожен з 
них повинен мати назву і нумерацію. 

 

1.6. Обсяг і правила оформлення курсової роботи 
 

Курсова робота оформлюється у вигляді рукопису в 
друкованому вигляді на листках паперу А4 (210 х 297 мм) на одній 
сторінці аркушу.  

Кожна сторінка повинна мати однакові поля: розмір лівого 
поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнього та нижнього – по 20 мм, 
рамки для сторінок не використовуються. 

Обсяг основного тексту курсової роботи становить 25–
35 сторінок. Набір тексту повинен задовольняти таким вимогам: 
шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 комп’ютерного інтервалу. 
Формат тексту: вирівнювання по ширині, без переносів, абзац – 
відступ 1,25 мм, щільність тексту – 100%.  

Заголовки структурних частин курсової роботи: «ЗМІСТ», 
«ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» – друкують великими літерами, напівжирним, з 
вирівнюванням по центру. Заголовки підрозділів друкують 
маленькими літерами (крім першої великої), напівжирним, з абзацу. 
Крапку в кінці заголовка не ставлять. Основний текст оформляється 
без використання оригінальних стилів, бажано уникати підтекстових 
зносок; він має бути ретельно вичитаний, не містити прихованого 
тексту та тексту, розміченого кольорами. По тексту використовуються 
однакові лапки, а саме: «» та апостроф: ’.   
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Першою сторінкою курсової роботи є титульна, яка включається 
до загальної нумерації сторінок роботи. На титульній сторінці номер 
не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 
верхньому куті сторінки без крапки. До основного обсягу курсової 
роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці, 
картосхеми та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Однак, 
усі сторінки зазначених структурних частин та елементів курсової 
роботи підлягають суцільній нумерації.  

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 
рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 
5.6. Такі структурні частини курсової роботи, як зміст, вступ, 
висновки, список використаних джерел, додатки не мають 
порядкового номера. Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ». 
Після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують 
заголовок розділу. Назву розділу друкують великими літерами з 
вирівнюванням по центру. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер 
підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 
підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу теж 
ставиться крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого 
розділу). Потім, у тому ж рядку, наводять заголовок підрозділу. За 
необхідності, у межах підрозділу можуть бути виокремлені пункти. 
Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 
складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між 
якими ставлять крапку. У кінці номера теж ставиться крапка, 
наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого 
розділу). Потім, у тому ж рядку, наводять заголовок пункту. Пункт 
може не мати заголовка. Номери та назви підрозділів і та пунктів 
друкують з абзацу з вирівнюванням по ширині.  

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти, діаграми, 
рисунки) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо 
після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 
Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до 
загальної нумерації сторінок. Ілюстрації (за винятком ілюстрацій, 
поданих у додатках) позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в 
межах розділу з абзацу з вирівнюванням по ширині. 

Таблиці нумерують послідовно (таблиці, подані у додатках, 
містять окрему нумерацію відповідно до означення самого додатка та 
номера таблиці в цьому) в межах розділу. У правому верхньому куті 
над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із 
зазначенням її номера.  
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Формули, рівняння в курсовій роботі (якщо на них є посилання в 
тексті) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з 
номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими 
ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на 
рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша 
формула третього розділу).  

Під час написання курсової роботи автор  повинен посилатися на 
джерела, включені до бібліографії за текстом, після згадування про 
них у круглих дужках за АРА вказують прізвище автора, на якого 
посилаються, рік видання наукової роботи, сторінки, наприклад 
(Стрілько, 2018) або (Карпенко, 2019, с. 78). Якщо ж посилаються на 
кілька джерел, між ними ставиться крапка з комою.   

Список використаних джерел містить бібліографічні описи 
використаних джерел і розміщується після висновків. Автор повинен 
дотримуватися вимоги щодо використання наукових джерел (АРА ‒ за 
вибором кафедри педагогіки). Дозволяється використання наукових 
джерел, переважно опублікованих за останні 5–10 років.  

При посиланні на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, 
ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери 
(зокрема: «у розділі 2», «відповідно до 2.3.4» «рис. 1.3.», «за формулою 
(3.1)», «у рівнянні (1.12)», «у додатку Б», «у табл.1.2». У повторних 
посиланнях на таблиці та ілюстрації потрібно вказувати скорочено 
слово «дивись» (див.).  

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи, 
розміщують після списку використаних джерел у порядку посилань на 
них у тексті роботи. Кожний додаток починається з нової сторінки. Він 
повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 
першої великої симетрично до тексту сторінки. Посередині рядка над 
заголовком малими літерами з першої великої друкується слово 
«Додаток ___» і велика літера, що позначає додаток, наприклад, 
додаток А. Додатки слід позначати послідовно великими літерами 
української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. 
 

1.7. Захист курсової роботи 
 

Курсова робота подається на кафедру в терміни, передбачені 
графіком навчального процесу, але не пізніше 3 днів до захисту. До 
курсової роботи додається звіт перевірки на ознаки плагіату, з вико-
ристанням програм, які можна використовувати в Україні (Додаток В).  

Здобувач освіти допускається до захисту курсової роботи при 
наявності в ній не менше 51 % унікального тексту.    
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Захист курсової роботи проводиться публічно до початку 
заліково-екзаменаційної сесії згідно з розкладом.  

Процедура захисту передбачає стислий виклад здобувачем 
головних завдань дослідження, отриманих результатів, висновків та 
відповідей на запитання.  

У вступному слові необхідно викласти в лаконічній формі мету й 
завдання курсового дослідження; його предмет, об’єкт; методи 
дослідження; основні положення проблеми та сформулювати висновки. 

Захист курсової роботи передбачає розгорнуту співбесіду не 
тільки з питань, що знайшли в ній відображення, але й з інших, що 
мають безпосереднє відношення до дослідженої проблеми. Ця вимога 
до захисту дослідження передбачає глибокі знання не тільки змісту 
курсової роботи, але й обраної проблеми в цілому. Для підвищення 
інтересу й активності студентів у обговоренні сучасних проблем 
навчання та виховання учнів захист курсових робіт може відбуватися 
не в академічних, а у творчих науково-дослідних групах. Особливу 
увагу необхідно звернути на практичну частину роботи: отримані 
результати виконання дослідницького завдання або методичні 
розробки. Виступ завершується формулюванням висновків. 

Студенти, які виступили на науково-практичній конференції з 
доповіддю з досліджуваної проблеми, можуть звільняться науковим 
керівником від офіційного захисту курсового дослідження. 

Здобувач не допускається до захисту курсової роботи у 
випадках: порушення термінів подачі робіт на кафедру без поважних 
причин, про що робиться відмітка в журналі обліку курсових робіт; 
грубих порушень академічної доброчесності – керівник курсової 
роботи повідомляє про такий факт завідувача кафедри, після чого 
приймається спільне рішення про допуск курсової роботи до захисту. 
В обох випадках вважається, що здобувач має академічну 
заборгованість з курсової роботи. Йому виставляється незадовільна 
оцінка й рішенням кафедри пропонується доопрацювання даної теми, 
яку здобувач повинен доопрацювати та захистити у встановлений в 
університеті термін ліквідації академічної заборгованості. В інших 
випадках (хвороба, відрядження тощо) здобувач має право на 
продовження термінів семестрового контролю.  

 

1.8. Оцінювання курсової роботи 
 

Оцінка якості виконання і захисту здобувачем освіти курсової 
роботи, що включена до структури навчальної дисципліни, входить до 
кількості балів, відведених на поточне оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів (за рішенням кафедри при оцінюванні можуть 
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використовуватися різноманітні коефіцієнти). Оцінка якості виконання і 
захисту здобувачами курсової роботи, що виконується як окремий вид 
навчальної діяльності відбувається за 100-бальною шкалою.  

Критерії оцінювання курсової роботи розробляються 
провідними викладачами та затверджуються на засіданні кафедри. 
Об’єктами оцінювання є три складові: зміст, оформлення та захист 
курсової роботи.  

Критерії оцінювання змісту курсової роботи:  
- якість обґрунтування теми (опрацювання навчально-наукової 

проблеми, її зв’язок з практикою, сучасними інноваційними 
процесами в галузі педагогіки);  

- науково-теоретичний рівень змісту: творчий підхід до аналізу 
явищ і процесів, уміння самостійно працювати з інформаційними 
джерелами, аналізувати концепції й використовувати теоретичні 
положення стосовно теми дослідження, узагальнювати окремі факти і 
процеси, робити висновки;  

- науково-прикладний (практичний) рівень змісту: уміння 
виокремлювати практичні елементи наукової проблеми й формулювати 
припущення, які можна перевірити експериментально; уміння 
здійснювати обробку одержаних результатів; наявність і практична 
цінність додатків; практичне застосування результатів роботи;  

- ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для 
дослідження;  

- логічний взаємозв’язок теоретичного матеріалу;  
- наочність та якість ілюстративного матеріалу; 
- дослідження вітчизняних та зарубіжних інформаційних джерел 

(літератури);  
- рівень обґрунтування запропонованих рішень;  
- ступінь самостійності проведеного дослідження;  
- відповідність побудови структури роботи поставленим цілям і 

завданням;  
- використання методів дослідження, їх різноманітність та логіка 

застосування;  
- систематичність роботи здобувача, дотримання графіку та 

проходження проміжної атестації (облік результатів проміжної 
атестації – оцінка «атестовано» або «не атестовано» – ведеться у 
окремій відомості проміжного контролю, яка зберігається на кафедрі 
у паперовому вигляді).  

Критерії оцінювання оформлення курсової роботи:  
- відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим 

вимогам;  
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- наявність у додатках до роботи самостійно розроблених 
матеріалів (фрагментів уроків, анкет, журналів спостережень та ін.);  

- посилання на використані джерела і нормативні документи.  
Критерії оцінювання захисту курсової роботи:  
- вміння чітко, зрозуміло та стисло викладати основні 

положення проведеного дослідження;  
- повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання членів 

комісії за змістом роботи; ґрунтовність висновків та рекомендацій щодо 
практичного використання результатів дослідження.  

Оцінка за курсову роботу, що виконується як окремий вид самос-
тійної навчальної діяльності вноситься до відомості обліку успішності, 
індивідуального навчального плану здобувача та залікової книжки.  

У випадку незадовільної оцінки курсової роботи оцінка 
виставляється у відомість обліку успішності, а робота повертається 
здобувачу. Повторний захист курсової роботи здійснюється під час 
ліквідації академічної заборгованості.  

До типових недоліків курсових робіт, як правило, відносять: 
неправильне визначення наукового апарату дослідження; недостатнє 
використання сучасних психолого-педагогічних досліджень, що веде до 
поверхового висвітлення теоретичних питань; слабкий зв’язок із 
педагогічною практикою та педагогічною спеціальністю автора роботи; 
відсутність висновків, неправильне оформлення дослідження тощо. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Кількість 

балів 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за  

національ-

ною 

шкалою 

Рівень 

компетент-

ності 

Критерії оцінювання 

90 - 100 А відмінно Високий 

(творчий) 

Оцінка «відмінно» (А) виставляється 

за курсову роботу, що носить 

дослідницький характер, оформлена 

за встановленими вимогами, матеріал 

викладено логічно і послідовно з 

відповідними висновками. При 

захисті здобувач показує глибокі 

знання з питань теми, оперує даними 

дослідження, вносить пропозиції з 

теми дослідження, під час доповіді 

вміло використовує презентацію, 

впевнено і докладно відповідає на 

поставлені запитання, вільно володіє 

науковою термінологією. 
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85 - 89  В добре Достатній 

(конструк-

тивно- 

варіативний) 

Оцінка «добре» (В) виставляється за 

курсову роботу, що носить 

дослідницький характер, оформлена 

за встановленими вимогами, матеріал 

викладено логічно і послідовно з 

відповідними висновками. При 

захисті здобувач показує знання з 

питань теми, оперує даними 

дослідження, під час доповіді вміло 

використовує презентацію, 

відповідає на поставлені запитання. 

У змісті роботи та мовленні є 

незначні погрішності, володіє 

науковою термінологією 

75 - 84 С добре достатній Оцінка «добре» (С) виставляється за 

курсову роботу, що носить 

дослідницький характер, оформлена 

за вимогами, які висуваються до 

курсових робіт, матеріал викладено 

логічно і послідовно з відповідними 

висновками. При захисті роботи 

здобувач виявляє знання з питань 

теми, оперує даними дослідження, 

під час доповіді використовує 

презентацію, відповідає на постав-

лені запитання. У структурі, мові і 

стилі роботи є лише незначні погріш-

ності, в основному володіє науковою 

термінологією 

70 - 74 D задовільно середній 

(репродук-

тивний) 

Середній (репродуктивний) Оцінка 

«задовільно» (D) виставляється за 

курсову роботу, що носить 

дослідницький характер, оформлена 

за вимогами, які висуваються до 

курсових робіт, але має поверхневий 

аналіз, матеріал викладено 

непослідовно та необґрунтовано. До 

захисту підготовлена презентація 

доповіді, але наочна інформація не 

коментується. Основні тези роботи 

розкриті, але недостатньо 

обґрунтовані, нечітко сформульовано 

висновки, пропозиції і рекомендації. 

При захисті здобувач виявляє 

невпевненість, слабкі знання питань з 

теми, відповіді на запитання неточні, 

неаргументовані. Здобувач відтворює 

значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних положень; за  
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    вживає не за їх призначенням 

допомогою викладача може 

аналізувати матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна 

кількість суттєвих. Деякі наукові 

терміни здобувач 

60 - 69 Е задовільно середній Оцінка «задовільно» (Е) 

виставляється за роботу, що не 

носить дослідницького характеру, 

оформлена відповідно до вимог, але 

має недостатньо критичний аналіз, 

матеріал викладено непослідовно та 

необґрунтовано. До захисту 

підготовлена презентація доповіді, 

але наочна інформація не 

коментується. Основні тези роботи 

розкриті, але недостатньо 

обґрунтовані, нечітко 

сформульовано висновки і 

рекомендації. При захисті здобувач 

виявляє невпевненість, показує 

слабкі знання питань теми, не дає 

вичерпних аргументованих 

відповідей на запитання. Здобувач 

відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних 

положень і лише за допомогою 

викладача може виправляти 

помилки, серед яких є значна 

кількість суттєвих. Деякі наукові 

терміни здобувач використовує не 

за їх призначенням 

35 - 59 FX незадовіль

но 

Низький 

(рецептивно

-продуктив 

ний) 

Оцінка «незадовільно» (Fх) 

виставляється за курсову роботу, 

що не носить дослідницького 

характеру, не має аналізу і не 

відповідає вимогам, які 

висуваються до курсових робіт. У 

роботі немає висновків або вони 

носять декларативний характер. До 

захисту не підготовлена презентація 

доповіді. При захисті курсової 

роботи здобувач дає переважно 

неправильні відповіді, 

припускається грубих помилок. 

Знання наукових термінів 

незадовільне. 
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0 - 34 F незадовіль

но 

низький Оцінка «незадовільно» (F) 

виставляється за курсову роботу, 

що не носить дослідницького 

характеру, не має аналізу і не 

відповідає вимогам, які 

висуваються до курсових робіт. У 

роботі немає висновків або вони 

носять декларативний характер. До 

захисту не підготовлена презентація 

доповіді. При захисті 

кваліфікаційної роботи здобувач не 

може відповісти на жодне 

поставлене запитання з її теми, не 

знає теорії.  

 

Слід пам'ятати, що висока якість виконаної курсової роботи не є 

гарантією її високої оцінки, оскільки оцінка може бути зниженою 

через некваліфікований захист курсової роботи. 
 

1.9. Академічна доброчесність 

 

У процесі підготовки курсової роботи особлива увага звертається 

на недопущення порушення здобувачами правил академічної 

доброчесності. Дотримання академічної доброчесності здобувачами 

освіти передбачає:  

- самостійне та добросовісне виконання курсової роботи, 

відповідальне ставлення до своїх обов’язків;  

- надання достовірної інформації про результати власної 

діяльності при написанні курсової роботи, використані методики 

досліджень і джерела інформації;  

- повага до честі та гідності інших осіб;  

- посилання на джерела інформації у разі запозичення ідей, 

розробок, тверджень, відомостей;  

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права;  

- використання у дослідницькій діяльності лише перевірених та 

достовірних джерел інформації, грамотне посилатися на них;  

- у разі виникнення труднощів під час написання курсової роботи 

звернення до інших за допомогою, яка є у межах прийнятного, (щодо 

редагування тексту, обговорення власних ідей тощо).  



Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження 

та орієнтовна тематика 

39 

До порушень академічної не доброчесності належать:  

- плагіат передбачає наявність прямих запозичень без 

відповідних посилань з усіх друкованих та електронних джерел, 

захищених раніше курсових та випускних кваліфікаційних робіт, 

кандидатських і докторських дисертацій.  

- фальсифікація передбачає підробку або зміну вихідних даних з 

метою доведення правильності висновку (гіпотези тощо), а також 

умисне використання неправдивих даних як основу для аналізу.  

- помилковим вважається цитування, яке має посилання на 

джерело, яке такої інформації не містить.  

За порушення норм академічної доброчесності здобувачі вищої 

освіти можуть бути притягнутими до таких форм відповідальності як: 

попередження; повторне проходження оцінювання курсової роботи; 

зниження оцінки за курсову роботу; недопущення до захисту курсової 

роботи. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ 
РОБІТ З ПРОБЛЕМ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ НАВЧАННЯ 

І ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 
 

2.1. Процес навчання в сучасній українській школі 
 

Тема 2.1.1. Компетентісно орієнтований підхід до навчання в 
контексті неперервної освіти. 

Тема 2.1.2. Педагогіка партнерства в освітньому процесі основної 
школи. 

Тема 2.1.3. Педагогіка партнерства як основа формування 
інноваційного освітнього середовища нової української школи. 

Тема 2.1.4. Особливості організації освітнього середовища  
сучасної школи. 

Тема 2.1.5. Інтеграція в змісті сучасної освіти. 
Тема 2.1.6. Шляхи реалізації інклюзивної освіти в умовах нової 

української школи. 
Тема 2.1.7. Принципи навчання та шляхи їх реалізації у процесі 

викладання предмету зі спеціальності. 
Тема 2.1.8. Шляхи та засоби створення ситуації успіху в 

навчальному процесі. 
Тема 2.1.9. Психологічні основи-гуманізації педагогічного процесу. 
Тема 2.1.10. Діяльнісний підхід у процесі навчання та його роль у 

розвитку творчої особистості школяра. 
Тема 2.1.11. Сутність та шляхи впровадження особистісно-

орієнтованого навчання в практику загальної середньої школи. 
Тема 2.1.12. Дидактичні основи розвиваючого навчання в сучасній 

школі. 
Тема 2.1.13. Закономірності евристичного навчання. 
Тема 2.1.14. Психологічні основи пізнавальної діяльності учнів. 
Тема 2.1.15. Інтенсифікація навчального процесу 

загальноосвітнього закладу. 
Тема 2.1.16. Оптимізація навчального процесу шляхом сучасних 

технологій. 
Тема 2.1.17. Особливості організації навчального процесу в різнах 

типах шкіл (гімназії, ліцеї або приватних школах). 
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2.2. Виховні та розвиваючі аспекти навчання 
 

Тема 2.2.1. Розвиток громадянської та соціальної  компетентності 
в освітньому процесі. 

Тема 2.2.2.Виховання національної духовності школярів у 

навчальному процесі. 

Тема 2.2.3. Чинники розвитку емоційого інтелекту учнів  

контексті нової української школи 

Тема 2.2.4. Розвиток критичного мислення в навчальному процесі 

(на прикладі вивчення предметів спеціалізації студента). 

Тема 2.2.5. Методи і засоби формування Soft skills в сучасній 

українській школі. 

Тема 2.2.6. Розвиток топ компетентностей 21 століття 

старшокласників.  

Тема 2.2.7. Уміння вчитися як мета уміння в змісті та методах 

сучасної школи. 

Тема 2.2.8. Формування умінь співробітництва в груповій роботі 

Тема 2.2.9. Розвиток емоційного інтелекту в навчальній 

діяльності учнів (на прикладі вивчення предметів спеціалізації 

студента). 

Тема 2.2.10. Розвиток лідерських якостей учнів на уроках. 

Тема 2.2.11. Педагогічна підтримка обдарованих учнів у 

загальноосвітніх школах. 

Тема 2.2.12. Шляхи і засоби формування відповідального 

ставлення учнів до навчальної діяльності. 

Тема 2.2.13. Взаємозв’язок навчальної, розвиваючої та виховної 

функції навчання. 

Тема 2.2.14. Формування загальнолюдських моральних цінностей 

у навчальному процесі. 

Тема 2.2.15. Формування рефлексивних умінь школярів у 

навчальній діяльності. 

Тема 2.2.16. Формування наукового світогляду учнів у процесі 

навчання (на прикладі вивчення предметів спеціалізації студента). 

Тема 2.2.17. Розвиток мотивів самоосвіти в навчальній діяльності 

школярів. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624028
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Тема 2.2.18. Формування пізнавальних інтересів учнів у 

навчальному процесі (на прикладі вивчення предмета спеціалізації 

студента). 

Тема 2.2.19. Методи та засоби активізації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів.  

Тема 2.2.20. Розвиток пізнавальної активності учнів засобами 

музейної педагогіки. 

Тема 2.2.21. Розвиток здібностей школярів у позакласній 

навчальній роботі (з предмету спеціалізації студента). 

 

Тема 2.2.22. Формування міжособистісних стосунків підлітків у 

навчальному процесі. 

Тема 2.2.23. Формування краєзнавчих знань в учнів основної 

школи у процесі навчання предметів природничого циклу. 

Тема 2.2.24. Формування здорового способу життя та ціннісного 
ставлення до здоров’я в структурі діяльності Нової української школи 
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2.3. Зміст освіти в контексті вимог сучасної освітньої 
реформи НУШ 

 
Тема 2.3.1. Актуальні проблеми змісту освіти на сучасному етапі 

розвитку школи. 

Тема 2.3.2. Обов’язкові результати навчання учнів на рівні базової 

середньої освіти. 

Тема 2.3.3. Реалізація емоційно-ціннісного компоненту змісту 

освіти у процесі навчання предметів природничого циклу учнів 

основної школи. 

Тема 2.3.4. Формування громадянської компетентності  учнів в  

освітніх галузях державного стандарту  

Тема 2.3.5. Педагогічні умови формування ключової 

компетентності «навчання впродовж життя» в навчальному процесі 

сучасної школи. 

Тема 2.3.6. Ключова компетентність «інноваційність» як 

підґрунтя успішного навчання учнів і досягнення успіхів у житі. 

Тема 2.3.7. Методи і засоби розвитку критичного і системного 

мислення як наскрізних умінь в освітньому процесі. 

Тема 2.3.8. Особливості формування компетентності 

старшокласників «підприємливість і фінансова грамотність» (на 

прикладі вивчення предмету спеціалізації студента). 

Тема 2.3.9. Розвиток інформаційно-комунікаційної 

компетентності старшокласників загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

Тема 2.3.10. Педагогічні умови формуваня наскрізного уміння 

«співпрацювати з іншими» в груповій навчальній роботі. 

Тема 2.3.11. Формування наскрізних умінь - приймати рішення та 

оцінювати ризики в навчальних та виховних завданнях. 

Тема 2.3.12. Дослідження умінь учнів основної та старшої школи 

конструктивно керувати емоціями. 

Тема 2.3.13. Інтеграція змісту освіти у сучасному освітньому 

процесі. 

Тема 2.3.14. Зміст освіти як засіб формування національної 

самосвідомості учнів. 

Тема 2.3.15. Національний компонент змісту освіти та шляхи його 

реалізації в шкільній практиці. 
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Тема 2.3.16. Міжпредметні зв’язки та шляхи їх реалізації в 

навчальному процесі (на прикладі вивчення предметів спеціалізації 

студентів). 

Тема 2.3.17. Дидактичні умови використання Інтернет ресурсів у 

процесі навчання гуманітарних (природничих) дисциплін 

старшокласників загальноосвітньої школи. 

Тема 2.3.18. Шляхи диференціації змісту освіти в сучасній школі. 

Тема 2.3.19. Порівняльний аналіз змісту освіти у вітчизняній і 

зарубіжних школах. 

Тема 2.3.20. Актуальні проблеми профільної освіти в сучасній 

загальноосвітній школі.  

Тема 2.3.21. Шляхи гуманізації змісту освіти в сучасній 

загальноосвітній школі. 

Тема 2.3.22. Міжпредметні зв’язки у процесі формування 

пізнавального інтересу школярів. 

Тема 2.3.23. Шляхи реалізації принципу інтеграції змісту навчання 

природничо-математичних дисциплін. 

Тема 2.3.24. Гуманістичні аспекти змісту навчальних дисциплін 

(на прикладі вивчення предмету спеціалізації студента). 
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2.4. Методи та засоби навчання в сучасній школі 
 

Тема 2.4.1. Педагогічне забезпечення міцності знань із предмету 

гуманітарного (природничо-математичного) циклу в навчальному 

процесі. 
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2.5. Форми організації навчання в школі 
 

Тема 2.5.1. Нестандартні уроки й методика їх підготовки та 

проведення (на прикладі вивчення предметів спеціалізації студента). 

Тема 2.5.2. Впровадження нетрадиційних форм організації 

навчання в сучасній загальноосвітній школі (на прикладі предметів зі 

спеціалізації). 

Тема 2.5.3. Урок розвитку критичного мислення учнів (на 

прикладі вивчення предметів спеціалізації студента). 

Тема 2.5.4. Значення позакласної роботи в підвищенні інтересу 

учнів до вивчення (на прикладі предмету за фахом). 

Тема 2.5.5. Педагогічні основи організації самостійної роботи 

учнів із навчальних дисциплін (на прикладі предметів спеціалізації). 

Тема 2.5.6. Шляхи та засоби активізації навчальної роботи 

школярів на уроці. 

Тема 2.5.7. Шляхи підвищення ефективності уроку в сучасній 

школі. 

Тема 2.5.8. Формування в учнів основної школи дослідницьких 

умінь засобами позанавчальної роботи. 

Тема 2.5.9. Розвиток пізнавальних інтересів учнів у позакласній 

навчальній діяльності. 

Тема 2.5.10. Індивідуалізація та диференціація домашньої 

навчально-пізнавальної роботи школярів. 

Тема 2.5.11. Шляхи реформування класно-урочної системи 

навчання в загальноосвітній школі. 

Тема 2.5.12. Дидактичні умови застосування дистанційної форми 

навчання. 

Тема 2.5.13. Дидактичні умови вивчення природничих дисциплін 

засобами мультимедійних технологій. 

Тема 2.5.14. Педагогічні основи підвищення ефективності 

факультативних форм навчальної роботи учнів. 

Тема 2.5.15. Освітні й виховні функції екскурсії як форми 

навчальної роботи. 
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Тема 2.5.16. Майстер клас як сучасна форма навчання  (на 

прикладі вивчення предметів спеціалізації студента) 

Тема 2.5.17. Організація гурткової навчально-пізнавальної 

діяльності школярів. 

Тема 2.5.18. Семінарські заняття та їх роль у розвитку 

самостійності старшокласників у навчальному процесі. 

Тема 2.5.19. Організація індивідуального профільного навчання в 

сільській школі. 

Тема 2.5.20. Урок розвитку критичного мислення. 

Тема 2.5.21. Компетентнісно-орієнтований урок (на прикладі 
предметів зі спеціалізації). 
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2.6. Дитиноцентроване освітнє середовище: 
диференціація, індивідуалізація, інклюзія 

 

Тема 2.6.1. Диференціація навчання як стратегічне завдання 

сучасної освіти. 

Тема 2.6.2. Шляхи реалізації диференційованого підходу в 

навчальному процесі. 

Тема 2.6.3. Концептуальні основи диференціації та 

індивідуалізації навчально-пізнавальній діяльності учнів. 

Тема 2.6.4. Профільна диференціація та шляхи її реалізації в 

загальноосвітній школі. 

Тема 2.6.5. Шляхи та засоби здійснення рівневої диференціації 

навчання в загальноосвітній школі. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_140_81
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%92$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674513
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674513
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2019_10_14
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674382:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674382:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%BD.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2017_2_22
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674206
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674206
http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2018_12_11
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674297
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674297
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2015_12_49
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AE%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=&P21DBN=&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668850:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%20%D0%A1%D0%BE%D1%86.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2019_1_45
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Тема 2.6.6. Фізіологічні, психологічні й педагогічні аспекти 

диференційованого навчання учнів. 

Тема 2.6.7. Шляхи й засоби здійснення диференціації та 

індивідуалізації навчання в зарубіжній школі. 

Тема 2.6.8. Формування творчого саморозвитку обдарованих 

учнів у навчальній діяльності. 

Тема 2.6.9. Індивідуалізація навчання як умова оптимізації 

пізнавальної діяльності обдарованих учнів. 

Тема 2.6.10. Дидактичні умови до профільної підготовки учнів 

основної школи з предметів природничо-освітньої галузі. 

Тема 2.6.11. Шляхи та засоби індивідуалізації навчально-

пізнавальної діяльності старшокласників (на прикладі предмету 

спеціалізації студента). 

Тема 2.6.12. Проектування індивідуальної освітньої траекторії. 

Тема 2.6.13. Організація моделі школи вільного вибору 

індивідуальної освітньої траєкторії 

Тема 2.6.14. Особливості організації адаптивного навчання в 

закладах освіти.  

Тема 2.6.15. Інформаційно-комунікаційні інструменти побудови 

індивідуальної освітньої траєкторії учінів.  

Тема 2.6.16. Індивідуалізація освітнього процесу як фактор 

підвищення якості освітньої діяльності. 

Тема 2.6.17. Умови організації тьюторського супроводу учнів 

старшої школи. 

Тема 2.6.18. Органзація навчання на основі запиту учнів. 
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2.7. Педагогічна діагностика навчальних досягнень учнів 
 
Тема 2.7.1. Теоретико-методичні засади моніторингу якості 

результатів навчального процесу. 

Тема 2.7.2. Моніторинг якості навчальної підготовки учнів 

загальноосвітньої школи. 

Тема 2.7.3. Тестовий контроль як засіб діагностики самостійної 

пізнавально-творчої діяльності учнів. 

Тема 2.7.4. Дидактичні умови застосування тестових технологій у 

моніторингу навчальних досягнень учнів. 

Тема 2.7.5. Міжнародні моніторингові дослідження якості 

навчальних досягнень учнів (ТIMSS, PIRLS, IEAP, CIVICS, SITES). 

Тема 2.7.6. Українська система освіти через призму міжнародних 

моніторингових досліджень якості навчальних досягнень учнів. 

Тема 2.7.7. Технологія міжнародного порівняльного дослідження 

якості природничо-математичної освіти TIMSS. 

Тема 2.7.8. Практично зорієнтовані завдання контролю 

навчальних досягнень учнів (на приклади завдань міжнародних 

порівняльних досліджень TIMSS, PISA). 

Тема 2.7.9. Світовий досвід використання тестів здатностей до 

навчання (ability tests: SAT, SweSAT, PET, GAT тощо). 

Тема 2.7.10. Національні стандартизовані системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

Тема 2.7.11. Зовнішнє незалежне оцінювання: до історії питання. 
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Тема 2.7.12. Сучасні інформаційні технології оцінювання 

навчальних досягнень учнів. 

Тема 2.7.13. Дидактичні умови контролю й оцінювання знань 

учнів з гуманітарних (природничих) дисциплін із застосуванням 

інформаційних технологій. 

Тема 2.7.14. Шляхи подолання формалізму в оцінці знань 

школярів. 

Тема 2.7.15. Концептуальні основи оцінки знань школярів у 

досвіді роботи В. Ф. Шаталова. 

Тема 2.7.16. Особливості оцінки знань молодших школярів у 

досвіді роботи Ш. А. Амонашвілі. 

Тема 2.7.17. Дванадцятибальна система оцінювання навчальних 

досягнень учнів. 

Тема 2.7.18. Вплив оцінюючої діяльності вчителя на 

психологічний клімат у класному колективі. 

Тема 2.7.19. Взаємоконтроль і самоконтроль у навчальній роботі 

школярів. 

Тема 2.7.20. Рейтингова технологія оцінки навчальних досягнень 

учнів та її реалізація в навчальному процесі. 

Тема 2.7.21. Методика організації підсумкових форм контролю 

знань школярів. 

Тема 2.7.22. Форми та прийоми вербального оцінювання 

навчальної діяльності учнів. 

Тема 2.7.23. Самоконтроль і самооцінка результатів навчально-

пізнавальної діяльності старшокласників. 

Тема 2.7.24. Соціологія шкільної оцінки 

Тема 2.7.25  Формувальне оцінювання навчальних досягнень 

учнів у новій українській школі 

Тема 2.7.26 Методи формувальното та сумативного оцінювання 

Тема 2.7.27 Технології портфоліо в контексті нової української 

школи. 

Тема 2.7.28 Формувальне оцінювання вмінь і компетентностей 

школярів 

Тема 2.7.29 Оцінювання як навчання: стратегії формувального 

оцінювання. 

Тема 2.7.30 Домашні завдання як засіб формувального 

оцінювання 
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Тема 2.7.31 Методи рефлексії на уроці 

Тема 2.7.32 Способи організація рефлексії на уроці 
Тема 2.7.33 Поняття про відгук вчителя і його значення. 
Тема 2.7.34 Типи зворотнього звязку в освітньому середовищі 
Тема 2.7.35 Правила надання зворотнього звязку учням.  
Тема 2.7.36 Право учнів на помилку  сучасні погляди науковців. 

Тема 2.7.37 Синдром навченої безпорадності, врахування при 
оцінюванні 
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2.8. Технології навчання у сучасній школі 
 

Тема 2.8.1. Особистісно-орієнтована технологія навчання  
Тема 2.8.2 Особистісно-гуманна технологія навчання 

(Ш. О. Амонашвілі). 
Тема 2.8.3. Розвивальні технології в сучасній освіті 
Тема 2.8.4. Технологія розвиваючих ігор Б. П. Нікітіна. 
Тема 2.8.5. Технологія перспективно-випереджального навчання з 

використанням опорних схем (С. М. Лисенкова). 
Тема 2.8.6. Технологія навчання як дослідження 
Тема 2.8.7 Формування дослідницьких умінь і навичок учнів у 

процесі проектної діяльності. 
Тема 2.8.8. Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і 

знакових моделей навчального матеріалу. (В. Ф. Шаталов).  
Тема 2.8.9. Технологія компетентнісного навчання 
Тема 2.8.10. Технологія проблемного навчання 
Тема 2.8.11. Технологія евристичного навчання (А. Хуторський). 
Тема 2.8.12. Технологія проєктної діяльності учнів 
Тема 2.8.13. STEM-технології в освіті 
Тема 2.8.14. Формування самоосвітньої компетентності 

старшокласників у процесі проектної діяльності. 
Тема 2.8.15. Інтерактивні технології навчання 
Тема 2.8.16. Ігрові технологія навчання 
Тема 2.8.17. Технологія критичного мислення 
Тема 2.8.18. Технологія креативного мислення 
Тема 2.8.19. Технології навчання дітей з особливими потребами 
Тема 2.8.20. Технологія програмованого навчання. 
Тема 2.8.21 Здоров`язберігаючі технології. (П. К. Іванов.). 
Тема 2.8.22. Персоніфікація навчання в авторській школі 

М. П. Гузика. 
Тема 2.8.23.Технології інтегрованого навчання 
Тема 2.8.24 Технологія педагогічного коучингу. 
Тема 2.8.25. Технологія особистісно-орієнтованого розвиваючого 

навчання. 
Тема 2.8.26. Технологія проблемно-модульного навчання. 
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Тема 2.8.27. Технологія навчання на основі дидактичного 
удосконалення та реконструювання змісту навчального предмету. 

Тема 2.8.28. Технологія кредитно-модульного навчання. 
Тема 2.8.29. Технологія концентрованого навчання 

(М. П. Щетінін). 
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2.10. Педагогіка партнерства як ключовий принцип 
реалізації освітнього процесу в новій українській школі 

 

Тема 2.10.1. Сутність поняття педагогіки партнерства в сучасній 

школі 

Тема 2.10.2. Гуманізація освітнього простору дитини : педагогіка 

партнерства 

Тема 2.10.3. Педагогічні основи дидактики В. О. Сухомлинського. 

Тема 2.10.4. Гуманістичні основи педагогіки Ш. А. Амонашвілі. 

Тема 2.10.5. Ігрова педагогічна ситуація як умова створення 

оптимістичного клімату в учнівському колективі. 

Тема 2.10.6. Параметри та індикатори реалізації педагогіки 

партнерства в освітньому процесі 

Тема 2.10.7. Шляхи гуманізації і демократизації процесу навчання 

з досвіду роботи вчителів-новаторів. 

Тема 2.10.8. Динаміка засобів і форм взаємодії педагогів і учнів в 

педагогіці співробітництва. 

Тема 2.10.9. Педагогіка співробітництва М .П. Щетініна.  

Тема 2.10.10. Демократичний стиль спілкування як засіб 

створення морально-психологічного клімату у класному колективі. 

Тема 2.10.11. Концептуальні основи дидактичної системи 

С. М. Лисенкової. 

Тема 2.10.12. Педагогіка співробітництва В. Ф. Шаталова. 

Тема 2.10.13. «Педагогіка партнерства» як один із факторів 

ефективної взаємодії учасників освітнього процесу 

Тема 2.10.14. Формування інклюзивного середовища на 

принципах педагогіки партнерства 

Тема 2.10.15. Педагогіка партнерства як ефективна форма 

взаємодії учасників освітнього процесу 

Тема 2.10.16. Особливості успішної організації партнерства 

закладу освіти та сім’ї 

Тема 2.10.17. Реалізація ідей педагогіки співробітництва в освітньому 

процесі. 

https://lib.iitta.gov.ua/720740/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%2020%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%86%D0%86%D0%A2%D0%97%D0%9D.pdf
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https://lib.iitta.gov.ua/720740/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%2020%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%86%D0%86%D0%A2%D0%97%D0%9D.pdf
https://lib.iitta.gov.ua/720740/2/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%2020%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%86%D0%86%D0%A2%D0%97%D0%9D.pdf
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2.11. Компетентністна модель сучасного вчителя 
 

Тема 2.11.1. Професійна компетентність сучасного вчителя. 
Тема 2.11.2. Шляхи формування педагогічної майстерності вчителя. 
Тема 2.11.3. Видатний майстер педагогічної справи 

В. О. Сухомлинський. 
Тема 2.11.4. Шляхи попередження та розв’язання конфліктів у 

системі вчитель-учень. 
Тема 2.11.5. Педагогічна майстерність учителя-новатора (за 

вибором студента). 
Тема 2.11.6. Авторитет вчителя та його роль у професійній 

діяльності. 
Тема 2.11.7. Особливості професійної діяльності сучасного вчителя. 
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РОЗДІЛ IIІ. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ 

РОБІТ З ПРОБЛЕМ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 

ВИХОВАННЯ 
 

3.1. Національне виховання школярів 
 

Тема 3.1.1. Виховний ідеал українського народу і його роль у 

національному вихованні дітей. 

Тема 3.1.2. Українські народні казки та легенди, їх роль у 

вихованні дітей. 

Тема 3.1.3. Ідея громадянського виховання в українській 

національній педагогіці. 

Тема 3.1.4. Засоби громадянського виховання учнів 

загальноосвітньої національної школи. 

Тема 3.1.5. Народні трудові традиції як фактор виховання 

підростаючої особистості. 

Тема 3.1.6. Виховання національної свідомості української молоді. 

Тема 3.1.7. Концептуальні основи національного виховання та їх 

реалізація в навчально-виховному процесі Нової української школи. 

Тема 3.1.8. Шляхи гуманізації навчально-виховного процесу в 

національній системі освіти школярів. 

Тема 3.1.9. Реалізація етичних принципів українського народу в 

моральному вихованні дітей. 

Тема 3.1.10. Українські виховні ідеали і традиції родинного, 

лицарського і козацького виховання. 

Тема 3.1.11. Природні та історичні чинники формування 

української душі, характеру, світогляду. 

Тема 3.1.12. Українське народознавство й виховання особистості. 

Тема 3.1.13. Сутність козацької педагогіки, її завдання, основні 

компоненти. 

Тема 3.1.14. Козацькі кодекси лицарської честі й лицарські 

звитяги, їх характеристика. 

Тема 3.1.15. Шляхи впровадження козацької педагогіки та 

формування козацької духовності у Новій українській школі. 

Тема 3.1.16. Національне виховання, його особливості й головна 

мета. 
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Тема 3.1.17. Принципи національного виховання, їх 

характеристика у Новій українській школі. 

Тема 3.1.18. Передовий досвід національного виховання школярів. 

Тема 3.1.19. Цілісність і національна спрямованість виховання. 

Тема 3.1.20. Національне виховання як фактор цілісного 

формування особистості у Новій українській школі. 

Тема 3.1.21. Основні напрями національного виховання в освітніх 

закладах. 

Тема 3.1.22. Система безперервного національного виховання. 
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3.2. Моральне виховання школярів 
 

Тема 3.2.1. Взаємозв’язок морального виховання й розвитку 
вольових якостей особистості. 

Тема 3.2.2. Виховання ввічливості й делікатності школярів у 

системі роботи класного керівника. 

Тема 3.2.3. Виховання культури спілкування школярів. 

Тема 3.2.4. Виховання моральних почуттів і потреб у школярів. 

Тема 3.2.5. Виховання моральної поведінки підлітків. 

Тема 3.2.6. Дискусії на морально-етичну тему та їх роль у 

моральному вихованні старшокласників. 
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Тема 3.2.7. Етичні бесіди та їх роль у моральному вихованні 

підлітків. 

Тема 3.2.8. Моральна самооцінка школярів і засоби її формування. 

Тема 3.2.9. Компоненти моральної компетентності школярів і 

засоби її розвитку. 

Тема 3.210. Моральне виховання й самовиховання учнів. 

Тема 3.2.11.Моральне виховання молодших школярів. 

Тема 3.2.12.Моральне виховання школярів у навчальному процесі 

(на прикладі вивчення предмету спеціалізації). 

Тема 3.2.13. Моральний ідеал і його роль у вихованні школярів. 

Тема 3.2.14. Народні свята та їх роль у морально-етичному 

вихованні дітей. 

Тема 3.2.15. Вплив ЗМІ на формування моральної культури 

школярів. 

Тема 3.2.16. Спільна робота школи та сім’ї в моральному 

вихованні дітей. 

Тема 3.2.17. Шляхи підвищення ефективності морального 

виховання учнів. 

Тема 3.2.18. Моральна вихованість школярів та методи її 

діагностики. 

Тема 3.2.19. Формування моральних понять учнів у процесі 

вивчення предметів (за профілем факультету). 

Тема 3.2.20. Формування основ гуманістичної моралі у новій 

українській школі. 

Тема 3.2.21. Розвиток толерантності у школярів. 

Тема 3.2.22. Проблема полікультурного виховання в новій 

українській школі. 
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Фіцула, М. М. (2009). Педагогіка. Київ.  
 

3.3. Розумове виховання школярів 
 

Тема 3.3.1. Проблема розумового виховання школяра в системі 
виховної роботи класного керівника. 

Тема 3.3.2. Розумове виховання обдарованої дитини. 

Тема 3.3.3. Нестандартні форми та методи розумового виховання 

в сучасній школі. 

Тема 3.3.4. Шляхи підвищення ефективності розумового 

виховання учнів. 

Тема 3.3.4. Шляхи, форми, засоби формування пізнавального 

інтересу в процесі розумового виховання школяра. 

Тема 3.3.5. Індивідуальний підхід у розумовому вихованні. 

Тема 3.3.6. Формування інтелектуальних умінь учнів на різних 

етапах їх розвитку. 

Тема 3.3.7. Формування культури розумової праці школярів. 

Тема 3.3.8. Роль самостійної пізнавальної діяльності в процесі 

інтелектуального розвитку особистості. 

Тема 3.3.9. Організація самоосвітньої роботи підлітків у системі 

роботи класного керівника. 

Тема 3.3.10. Розвиток критичного мислення у виховній роботі 

нової української школи. 

Тема 3.3.11. Розвиток ініціативності школяра в новій українській 

школі. 

Тема 3.3.12. Формування комунікативної компетентності школяра. 

Тема 3.3.13. Формування міжпредметних компетентностей 

школярів. 

Тема 3.3.14. Організація розумового виховання в умовах 
дистанційного навчання. 
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3.4. Правове виховання школярів 
 

Тема 3.4.1. Формування правової компеиентності школярів. 

Тема 3.4.2. Вивчення прав людини в системі правової освіти. 

Тема 3.4.3. Формування правової свідомості школярів у новій 

українській школі. 

Тема 3.4.4. Виховання правової культури підлітків. 

Тема 3.4.5. Методика вивчення мотивів дій (вчинків) 

неповнолітніх правопорушників. 

Тема 3.4.6. Морально-правове виховання підлітків. 

Тема 3.4.7. Правове виховання старшокласників. 

Тема 3.4.8. Правове виховання учнів у системі роботи класного 

керівника. 

Тема 3.4.9. Правове виховання  школярів у навчальному процесі. 

Тема 3.4.10.Роль гри в правовому вихованні молодших школярів. 

Тема 3.4.11. Форми правового виховання учнів. 

Тема 3.4.12. Урахування вікових особливостей учнів у процесі 

здійснення правового виховання. 

Тема 3.4.13. Вікова обумовленість протиправної поведінки учнів. 

Тема 3.4.14. Формування відповідальності школярів у новій 
українській школі. 
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3.5. Статеве виховання школярів 
 

Тема 3.5.1. Статеве виховання як складова свідомого суспільства. 

Тема 3.5.2. Морально-статеве виховання дітей у системі роботи 

класного керівника. 

Тема 3.5.3. Актуальні проблеми статевого виховання школярів. 

Тема 3.5.4. Особливості підготовки дітей до сімейного життя. 

Тема 3.5.5. Статеве виховання та підготовка до сімейного життя. 

Тема 3.5.6 Психолого-педагогічні аспекти підготовки молоді до 

сімейного життя. 

Тема 3.5.7. Сексуальний розвиток дитини та проблеми 

гіперсексуальності. 

Тема 3.5.8. Спільна робота школи та сім’ї зі статевого виховання 

дітей. 

Тема 3.5.9. Культура кохання та її роль у морально-статевому 

вихованні учнів. 

Тема 3.5.10. Статеве виховання в новій українській школі. 

Тема 3.5.11. Методи, форми та засоби статевого виховання учнів. 

Тема 3.5.12. Шляхи та засоби підготовки старшокласників до 

сімейного життя. 

Тема 3.5.13. Виховна робота щодо формування репродуктивної 

культури молоді. 

Тема 3.5.14. Роль сім’ї у формуванні сексуальної культури 
старшокласників. 
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3.6. Екологічне виховання школярів 
 

Тема 3.6.1. Взаємозв’язок екологічного й морального виховання 
школярів у новій українській школі.  

Тема 3.6.2. Екологічне виховання дітей в літніх оздоровчих таборах. 

Тема 3.6.3. Екологічне виховання учнів в навчальному процесі (на 

прикладі предмету спеціалізації). 

Тема 3.6.4. Форми й засоби екологічного виховання. 

Тема 3.6.5. Шкільні свята та їх роль у екологічному вихованні учнів. 

Тема 3.6.6. Естетична цінність природи та її роль у системі 

екологічного виховання. 

Тема 3.6.7. Формування в школярів екологічної компетентності в 

системі роботи вчителя-предметника (класного керівника). 

Тема 3.6.8. Роль екологічного виховання в процесі становлення та 

розвитку особистості. 
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Тема 3.6.9. Шляхи формування у школярів екологічної 

компетентності в умовах дистанційного навчання. 

Тема 3.6.10. Актуальні проблеми реалізації екологічного 

виховання. 

Тема 3.6.11. Народні свята та традиції як засоби екологічного 

виховання школярів. 

Тема 3.6.12. Взаємодія сім’ї і школи у формуванні екологічної 
компетентності школярів. 
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3.7. Естетичне виховання школярів 
 

Тема 3.7.1. Взаємозв’язок морального й естетичного виховання учнів 
у новій українській школі. 

Тема 3.7.2. Виховання естетичних інтересів, почуттів і потреб 

підлітків. 

Тема 3.7.3. Естетична культура старших школярів і шляхи її 

формування. 

Тема 3.7.4 Естетичне виховання дітей у досвіді А. С. Макаренка. 

Тема 3.7.5. Естетичне виховання дітей у досвіді 

В. О. Сухомлинського. 

Тема 3.7.6. Формування естетичної компетентності учнів у 

навчальному процесі (на прикладі предмету спеціалізації). 

Тема 3.7.7. Естетичне виховання учнів засобами мистецтва (вид 

мистецтва обирає студент). 

Тема 3.7.8. Комплексний вплив мистецтва в процесі художньої 

освіти учнів. 

Тема 3.7.9. Національні традиції та їх роль в естетичному 

вихованні. 

Тема 3.7.10. Реалізація виховного потенціалу народного 

мистецтва в естетичному вихованні школярів. 

Тема 3.7.11. Роль дитячої творчості в естетичному вихованні 

школярів. 

Тема 3.7.12. Роль краси природи рідного краю в естетичному 

вихованні учнів. 

Тема 3.7.13. Стимулювання естетичного самовиховання учнів у 

системі роботи класного керівника. 

Тема 3.7.14. Формування естетичного ідеалу школярів. 

Тема 3.7.15. Формування естетичної активності школярів. 

Тема 3.7.16. Використання дистанційних засобів у процесі 

естетичного виховання. 

Тема 3.7.17. Формування морально-естетичного ідеалу підлітків 

засобами мистецтва. 

Тема 3.7.18. Формування в старшокласників естетичних смаків. 

Тема 3.7.19. Розвиток дитячої творчості засобами мистецтва. 
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мистецтва. Початкове навчання та виховання, 13, 19–22. 
 

3.8. Трудове виховання та профорієнтація школярів 
 

Тема 3.8.1. Значення праці в житті людини. 

Тема 3.8.2. Система трудового виховання в новій українській 

школі. 

Тема 3.8.3. Виховання працелюбності та бережливості в процесі 

трудового навчання школярів. 

Тема 3.8.4. Єдність виховання та самовиховання в процесі 

трудового навчання. 

Тема 3.8.5. Індивідуальний підхід у трудовому вихованні та 

профорієнтації учнів. 

Тема 3.8.6. Морально-естетичні аспекти трудового виховання учнів. 

Тема 3.8.7. Професійна діагностика та її роль у правильному 

виборі професії. 

Тема 3.8.8. Професійна орієнтація школярів у системі роботи 

класного керівника та шляхи підвищення її ефективності. 

Тема 3.8.9. Міжпредметні аспекти профорієнтації молоді. 

Тема 3.8.10. Професійна освіта учнів у навчально-виховному процесі. 

Тема 3.8.11. Принципи трудового виховання. 

Тема 3.8.12. Соціально-економічні та психологічні передумови 

професійного самовизначення школярів. 

Тема 3.8.13. Спільна робота школи та сім’ї з професійного 

самовизначення учнів. 

Тема 3.8.14. Розвиток у школярів здатності співпрацювати з 

іншими людьми. 

Тема 3.8.15. Форми й методи профорієнтаційної роботи в школі. 

Тема 3.8.16. В. О. Сухомлинський про роль праці у вихованні 

всебічно розвиненої особистості. 

Тема 3.8.17. А. С. Макаренко про місце та роль праці в соціальному 

становленні особистості. 
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Тема 3.8.18. Забезпечення права вибору учнів в новій українській 

школі. 

Тема 3.8.19. Формування лідерських якостей учнів в новій 
українській школі. 
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3.12. Особистість і учнівський колектив 
 

Тема 3.12.1. Проблема колективу й особистості в зарубіжній і 
вітчизняній педагогіці. 

Тема 3.12.2. Ціннісні орієнтації школярів та їх формування в 
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Тема 3.12.3. Особливості організації діяльності та спілкування в 
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Тема 3.12.4. Вплив взаємостосунків учителів і учнів на 
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Тема 3.12.6. Вплив оцінюючої діяльності вчителя на 
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Тема 3.12.7. Формування учнівського колективу в новій 

українській школі. 

Тема 3.12.8. Розвиток виховного потенціалу колективу в системі 

роботи класного керівника. 

Тема 3.12.9. Розвиток самоврядування в класному колективі. 

Тема 3.12.10. Формування психологічного клімату в учнівському 
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Тема 3.12.12. Формування навичок ефективного спілкування в 
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Тема 3.12.13. Розвиток умінь конструктивного вирішення 

конфліктів в учнівському колективі. 

Тема 3.12.14.Формування толерантності як принципу взаємодії в 

учнівському колективі. 

Тема 3.12.15. Формування емпатії як принципу взаємодії в 
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Тема 3.12.16. Soft-skills як складова соціальної компетентності 

учнів. 
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3.13. Розвиток і виховання обдарованої дитини 
 

Тема 3.13.1. Дитяча обдарованість як соціально-педагогічна 

проблема. 

Тема 3.13.2. Дитяча обдарованість у контексті розвитку й 

формування особистості. 

Тема 3.13.3. Сучасні наукові концепції природи дитячої 

обдарованості та їх використання в практиці сучасної школи. 

Тема 3.13.4. Організація навчання обдарованих дітей у новій 
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Тема 3.13.8. Проблеми взаємовідносин обдарованих дітей у 
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3.14. Виховання та самовиховання школярів 
 

Тема 3.14.1. Роль самовиховання в процесі становлення й 
розвитку особистості. 

Тема 3.14.2. Організація самовиховання учнів у системі роботи 
класного керівника.  

Тема 3.14.3. Шляхи реалізації самовиховання школярів у новій 

українській школі. 

Тема 3.14.4. Самооцінка та її роль у вихованні й самовихованні учнів. 

Тема 3.14.5. Виховання волі й характеру в школярів. 

Тема 3.14.6. Приклад учителя (батьків) і його роль в активізації 

самовдосконалення старшокласників. 

Тема 3.14.7. Міжпредметні компетенції та їх роль у процесі 

самовиховання учнів. 

Тема 3.14.8. Роль самоосвіти в підготовці майбутнього педагога. 

Тема 3.14.9. Стимулювання самовиховання підлітків у системі 

роботи сучасного вчителя. 

Тема 3.14.10. Самовиховання й самореалізація особистості. 

Тема 3.14.11. Програма самовиховання особистості та її 

використання в роботі сучасного вчителя. 

Тема 3.14.12. Вітчизняні й зарубіжні теорії самовиховання 

особистості. 
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школи (2016). Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-

ukrainska-shkola-compressed.pdf 

Супрун, М. О. (2018). Педагогіка. К.: КДА.  

Фіцула, М. М. (2009). Педагогіка. Київ.  
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РОЗДІЛ ІV. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ 
РОБІТ З ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ 

 

4.1. Проблеми освіти та виховання в зарубіжній 
школі й педагогіці 

 

Тема 4.1.1. Розвиток освіти в Давній Греції в епоху полісної 
демократії та еллінізму. 

Тема 4.1.2. Порівняльна характеристика спартанської та 
афінської систем освіти й виховання. 

Тема 4.1.3. Ідея гармонійного виховання в афінській виховній 
системі. 

Тема. 4.1.4. Педагогічні погляди та діяльність М. Ф. Квінтіліана. 
Тема 4.1.5. Порівняльна характеристика педагогічних ідей 

Сократа, Платона, Аристотеля й Демокрита. 
Тема 4.1.6. Порівняльна характеристика організації шкільного 

навчання в державах Месопотамії. 
Тема 4.1.7. Особливості організація навчання й виховання в 

Давньому Єгипті. 
Тема 4.1.8. Освіта та виховання в Давній Індії: вплив буддизму на 

розвиток освіти. 
Тема 4.1.9. Освіта та виховання в Давньому Китаї. Педагогічні 

погляди Конфуція. 
Тема 4.1.10. Педагогічні погляди Сократа. Евристичний метод 

навчання. 
Тема 4.1.11. Педагогічні погляди Платона щодо створення 

системи державної освіти як піклування про майбутніх громадян.  
Тема 4.1.12. Педагогічні погляди Аристотеля щодо навчання й 

виховання молоді.  
Тема 4.1.13. Педагогічна думка Риму в поглядах Цицерона й Сенеки. 
Тема 4.1.14. Провідні риси виховання й навчання в Західній 

Європі епохи Середньовіччя. 
Тема 4.1.15. Характеристика особливостей системи церковної 

освіти. Роль схоластики в розвитку освіти.  
Тема 4.1.16. Характеристика системи лицарського виховання в 

Західній Європі епохи Середньовіччя. 
Тема 4.1.17. Становлення системи муніципальної освіти в містах 

Європи. 
Тема 4.1.18. Характеристика основних педагогічних ідей епохи 

Відродження. 
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Тема 4.1.19. Ідеї відродження в Італії: педагогічна теорія та 
практика Вітторіно да Фельтре, Х. Вівеса. 

Тема 4.1.20. Ідеї відродження у Франції: педагогічні погляди 
Ф. Рабле, М. Монтень. 

Тема 4.1.21. Педагогічні ідеї членів «оксфордського гуртка»: 
Е. Роттердамський, Т. Мор. 
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епоху віхових культур стародавнього світу і Середньовіччя. (автореф. 

дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01). Тернопіль. 

Мішель, Монтень. (2006). Досліди. Хрестоматія з історії педагогіки. 

Частина ІІ: Зарубіжна школа і педагогіка. Суми: СумДПУ ім. А.С. 

Макаренка, сс. 80 – 87. 

Сбруєва, А. А. (2015). Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах. Суми: 

ВВП «Мрія». 

Харченко, С. Я. (2012). Основні ідеї родинного виховання педагогічній 

спадщині Конфуція: історія соціальної педагогіки. Соціальна 

педагогіка: теорія та практика, 1, 104-107. 

Зарубіжна школа і педагогіка (2006). Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 

Шпарик, О. (2011). Розвиток освіти у стародавньому Китаї: доконфуціанська 

доба. Шлях освіти, 1, 38-43. 
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4.2. Провідні ідеї в історії зарубіжної педагогіки  
ХVІІ – ХІХ століть 

 

Тема 4.2.1. Я. А. Коменський як засновник наукової дидактики. 
Тема 4.2.2. Філософські та суспільно-політичні засади 

педагогічної системи Я. А. Коменського. 
Тема 4.2.3. Характеристика системи дидактичних принципів 

Я. А. Коменського. 
Тема 4.2.4. Педагогічні погляди Я. А. Коменського про роль та 

вимоги до учителя у вихованні. 
Тема 4.2.5. Розвиток дидактичних принципів Я. А. Коменського в 

навчальному процесі сучасної української школи. 
Тема 4.2.6. Проблеми морального виховання в педагогічних 

поглядах Дж. Локка. 
Тема 4.2.7. Проблема факторів розвитку особистості в 

педагогічних концепціях Дж. Локка та Ж.Ж. Руссо. 
Тема 4.2.8. Педагогічні ідеї Ж.- Ж. Руссо з проблем морального 

виховання. 
Тема 4.2.9. Педагогічні ідеї Й. Г. Песталоцці щодо сімейного 

виховання. 
Тема 4.2.10. Розвиток категорії «природовідповідність» у 

зарубіжній педагогіці ХVII–XIX ст. (Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, 
І. Песталоцці, А. Дістервег). 

Тема 4.2.11. Проблеми розвиваючого навчання в європейській 
педагогічній думці першої половини ХІХ ст. (Й. Песталоцці, Й. Гербарт, 
А. Дістерверг). 

Тема 4.2.12. Порівняльна характеристика теорії та практики 
вільного виховання в педагогічній спадщині Ж.-Ж. Руссо та 
Л. М. Толстого. 

Тема 4.2.13. Педагогічна думка в Європі періоду Нового часу 
(Р. Оуен, Ф. Фребель, А. Дістерверг, Й. Гербарт). 
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Ваховський, Л., Харченко, Т., Баско,  Л. (2010). Ідеї гуманізму у французькій 
філософії освіти: історико-педагогічний аспект. Шлях освіти, 3, 39-44. 

Гоштанар, Ірина. (2010). Життя та педагогічна діяльність Й. Ф. Гербарта. 
Шлях освіти, 3, 43-46. 

Гоштанар, І. В. (2011). Й. Ф. Гербарт про виховання як естетичне 
зображення світу: видатний представник німецької класичної 
педагогіки. Педагогіка і психологія,  2, 115-125. 

Кравець, В. (1996). Історія класичної та зарубіжної педагогіки та 
шкільництва. Тернопіль. 

Левківський¸ М. В. (2008). Історія педагогіки. К.: Центр навчальної 
літератури. 

Мислиця, М. (2007). День в стародавній єгипетській школі. Валеологія, 11–
12, 20–21. 

Максимов, О. (2020). Концепти Я. А. Коменського про здоровий спосіб життя 
дітей: з історії науки.  Біологія і хімія в рідній школі, 3, 30–35. 

Мітюров, Б. Н. (1971). Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні. 
Київ. 

Педагогічна спадщина Йогана Песталоцці та його заповіді з сімейного 
виховання (2003). Освіта, 16 липня, 5. 

Педагогічні ідеї Жан Жака Руссо з проблем сімейного виховання, (2003). 
 Освіта,  16 липня,  3. 

Проскура, О. (2010). Друге століття освітнього закладу в Берліні – Будинку 
Песталоцці – Фребеля. Шлях освіти,  4, 17-21. 

 Сбруєва, А. А. (2015). Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах. Суми: 
ВВП «Мрія». 

Супрун, Д. М., Супрун, М. О. (2012). Вплив гуманістичних ідей ХVІІІ-ХІХ ст. на 
розвиток загальної і спеціальної педагогіки. Освіта з особливими 
потребами: шляхи розбудови. К.: Педагогічна думка, сс. 149-155. 

Улюкаєва. І. (2012). Він випередив свій час: до ювілею Яна Амоса 
Коменського − видатного чеського педагога (1592–1670). Дошкільне 
виховання, 3, 47. 

Зарубіжна школа і педагогіка (2006). Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 
Шевченко, В. (2010). Педагог і географ Ян Амос Коменський. Географія та 

основи економіки в школі,  3, 46−47. 
Ян Амос Коменський (1592-1670): [Антологія педагогічної думки].  

Початкова освіта, 2007, 4. (Вкладка). 
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4.3. Українська народна педагогіка: проблеми морального, 
розумового, трудового та естетичного виховання 

 

Тема 4.3.1. Світоглядні основи української народної педагогіки. 
Тема 4.3.2. Дохристиянські свята та обряди як засоби морального 

виховання в українській народній педагогіці докняжої доби. 
Тема 4.3.3. Християнські моральні цінності в українській народній 

педагогіці. 
Тема 4.3.4. Виховний ідеал в українській народній педагогіці. 
Тема 4.3.5. Завдання, зміст та засоби розумового виховання в 

українській народній педагогіці на різних історичних етапах розвитку 
суспільства. 

Тема 4.3.6. Використання усної народної творчості в розвитку 
пізнавальних здібностей дитини. 

Тема 4.3.7. Природовідповідні основи трудового виховання в 
українській народній педагогіці. 

Тема 4.3.8. Сутність педагогіки народного календаря. 
Тема 4.3.9. Усна народна творчість як засіб формування 

сумлінного ставлення до праці в українській народній педагогіці. 
Тема 4.3.10. Свята та обряди українців: педагогічний аналіз. 
Тема 4.3.11. Сутність естетичного аспекту народно-

педагогічного ідеалу: історико-педагогічний аналіз. 
Тема 4.3.12. Традиційні народні обряди як засіб естетичного 

виховання в українській етнопедагогіці. 
Тема 4.3.13. Українська народна пісня як засіб естетичного 

виховання. 
Тема 4.3.14. Традиційні стосунки в українській сім’ї як основа 

морально-статевого виховання дітей. 
Тема 4.3.15. Духовні основи козацької педагогіки. 
Тема 4.3.16. Розвиток освіти на Запорозькій Січі. 
Тема 4.3.17. Система тіловиховання в козацькій педагогіці. 
Тема 4.3.18. Зміст, напрями і методи виховної роботи на засадах 

народної педагогіки в сучасній українській школі. 
Тема 4.3.19. Українська національна система виховання: 

відродження народних педагогічних традицій 
Тема 4.3.20. Роль української народної педагогіки  у процесі 

формування особистості школяра нової школи ХХІ сторіччя. 
Тема 4.3.20. Особливості застосування надбань козацької 

педагогіки в сучасних закладах середньої освіти. 
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Міністерства народної освіти на Сумщині у II половині XIX – початку 
XX століть. Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої 
конференції. Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, сс. 58–61. 

 

4.8. Українська педагогічна думка радянських часів 
 

Тема 4.8.1. Діяльність наркомів освіти: Г. Ф. Гринька, 
О. Я. Шумського, М. О. Скрипника по розвиткові національного 
шкільництва. 

Тема 4.8.2. Становлення української системи освіти за часів 
радянизації українського суспільства. 
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Тема 4.8.3. Розвиток шкільництва національних меншин в 
Україні в 20-30-хх роках XX ст. 

Тема 4.8.4. Становлення системи профтехосвіти радянської 
України. 

Тема 4.8.5. Розвиток української реформаторської педагогіки 20-
30-хх років XX ст. : педологія й рефлексологія (С. Ананьїн, Я. Чепіга, 
І. Соколянський, В. Протопопов, О. Залужний), експериментальна 
педагогіка (І. Соколянський, В. Протопопов), трудова школа (Я. Чепіга, 
Б. Манжос, С. Ананьїн, О. Музиченко), педагогіка колективу 
(О. Залужний, С. Лозинський, А. Макаренко).  

Тема 4.8.6. Організаційні та змістово-методичні інновації 
українського шкільництва 20–30-х рр. ХХ ст.: студійна система, метод 
проектів, Дальтон-план, бригадно-лабораторний метод, комплекси. 

Тема 4.8.7. Етапи становлення та практична реалізація ідей 
системи соціального виховання 20–30-х рр. ХХст. 

Тема 4.8.8. Концепція національного виховання Г.Г. Ващенка 
Тема 4.8.9. Г. Ващенко про виховний ідеал українського народу. 
Тема 4.8.10. Теорія колективу А. С. Макаренка як створення 

виховуючого середовища для перевиховання дітей. 
Тема 4.8.11. Трудове виховання в педагогічній системі 

А. С. Макаренка. 
Тема 4.8.12. Самоврядування як принцип життєдіяльності дітей і 

молоді: досвід А.С. Макаренка. 
Тема 4.8.13. Мудрість батьківської педагогіки (основи сімейного 

виховання в педагогічній практиці В. О. Сухомлинського). 
Тема 4.8.14. Розумове виховання: цілі, завдання, сутнісні 

характеристики процесу розумового виховання (за В. Сухомлинським). 
Тема 4.8.15. Гуманістичні основи педагогічної системи 

В. О. Сухомлинського. 
Тема 4.8.16. «Школа радості» В. О. Сухомлинського. 
Тема 4.8.17. Народознавчі основи творчої спадщини 

В. О. Сухомлинського. 
Тема 4.8.18. Проблеми національного виховання в роботах 

В. О. Сухомлинського. 
Тема 4.8.19. Загальнолюдські цінності в педагогічні спадщині 

В. О. Сухомлинського. 
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інноваційного потенціалу. (сс. 183–204). Суми: СумДПУ імені 
А. С. Макаренка. 

Баранова, В. Є. (2017). Впровадження комплексної системи навчання 
загальноосвітні навчальні заклади Роменщини в 20-х рр. ХХ ст. 
Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали 
III Міжнародної наукової конференції. Суми: СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, сс. 13-15. 

Баранова, В. Є. (2017). Особливості використання форм навчальної 
діяльності у загальній освіті Роменщини у 20–30-х рр. ХХ ст. 
Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні 
перспективи: матеріали II Міжнародної науково-практичної 
конференції для студентів та молодих учених. Суми: СумДПУ імені 
А. С. Макаренка, сс. 79-82. 

Березівська, Л. Д. (2008). Реформування шкільної освіти в Україні у 
XX столітті. Київ: Богданова А.М. 

Бойко, А. (2018). Освітні і наукові позиції полтавських педагогів Григорія 
Ващенка та Антона Макаренка. Рідна школа, 1/2, 21–28. 

Бугрій, В. С. (2005). Краєзнавство в навчальному процесі трудових шкіл на 
території сучасної Сумщини. Матеріали шостої Сумської наукової 
історико-краєзнавчої конференції. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 
сс. 157–161. 

Ващенко, Г. Г. (1994). Виховний ідеал. Полтава. 
Васькович, Г. (1996). Шкільництво в Україні (1905–1920 рр.). Київ: 

Мандрівець. 
Волікова, М. М. (2016). Проблема статевого виховання в педагогічній 

спадщині А. С. Макаренка (автореф. дис. … канд. пед. наук). Полтава: 
Полтавський національний педагогічний ун-т ім. В. Г. Короленка. 

Гавриленко, І.І. (2013). Чинники становлення управлінської діяльності 
А. С. Макаренка – завідувача трудової колонії ім. М. Горького. 
Сбруєва А. А. (Ред.), Творча спадщина А.С. Макаренко: осмислення 
історичного досвіду та інноваційного потенціалу, (сс. 183-204). Суми: 
СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

Головко, Г. О. (1994). Педагогічна спадщина Я. Мамонтова і її роль у 
розвитку української педагогіки. Педагогіка і психологія, 2, 150–157. 

Голубченко, В. Ю. (2012). Освіта Сумщини в іменах: науково-педагогічний 
довідник. Суми: Університетська книга. 

Гринько, Г. Ф. (1921). Соціяльне виховання дітей: порадник по соціальному 
вихованню дітей. Харків : Всеукр. Держ. вид-во. 

Дічек, Н. (2013). Педагогічне новаторство А. С. Макаренка (полтавський 
період) і проблема «морально дефективного дитинства». Сбруєва А. А. 
(Ред.), Творча спадщина А.С. Макаренко: осмислення історичного 
досвіду та інноваційного потенціалу, (сс. 30-55). Суми: СумДПУ імені 
А.С. Макаренка. 
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Козлова, О. Г., Гавриленко, І І., Козлов, Д.О. (2013). Становлення 
підприємницької діяльності А. Макаренка в Полтавській трудовій 
колонії ім. М. Горького. Сбруєва А.А. (Ред.), Творча спадщина 
А. С. Макаренко: осмислення історичного досвіду та інноваційного 
потенціалу. (сс. 98-121). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

Корж, Л. В. (2003). Реалізація ідеї опіки безпритульних дітей на Сумщині в 
20-30-ті рр. XX ст. А.С. Макаренко і соціальна педагогіка: Тези 
доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження 
А. С. Макаренка. Суми : СумДПУ, сс. 20–23. 

Корж-Усенко, Л. В. (2018). Розвиток учнівського і студентського 
самоврядування: досвід А. Макаренка і попередників. Творча 
спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти 
XXI століття: матеріали II Міждународної науково-практичної 
конференції. Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, сс. 217–221. 

Коляда, І. (2018). Хто Ви, Антоне Макаренко: «Дон-Кіхот педагогіки», 
«яничар педагогіки», «великий педагог ГУЛАГу», «інженер дитячих 
душ», «педагог-експериментатор світового значення», «великий 
український педагог XX століття»?!: до 130-річчя від дня народження. 
Історія в рідній школі, 7/8, 42–48. 

Макаренко, А. С. (2003). Взаємини. Стиль, тон у колективі. У Хрестоматія з 
історії педагогіки. Част. 1. Вітчизняна школа і педагогіка, (сс. 215 –
224). Рисіна М. Ю., Сбруєва А. А. (упоряд.). Суми: СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка. 

Макаренко, А. С. (2003). Дисципліна – режим покарання та заохочення. У 
Хрестоматія з історії педагогіки. Част. 1. Вітчизняна школа і 
педагогіка, (сс. 197 –214). Рисіна М. Ю., Сбруєва А. А. (упоряд.). Суми: 
СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 

Нагорна, О. (2016). Формування екологічної свідомості молодших школярів 
на літературній спадщині В. О. Сухомлинського. Початкова школа, 9, 
32–36. 

Осьмук, Н. Г. (2013). Виховна система А.С. Макаренка в контексті світового 
реформаторського руху першої третини XX століття: порівняльний 
аналіз. Сбруєва А.А. (Ред.), Творча спадщина А. С. Макаренка: 
осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу. 
(сс. 74−98). Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 

Осьмук, Н. Г. (2007). Завдання педагогіки нового часу в поглядах Г. Гринька. 
Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції. 
Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, сс. 319–324. 

Осьмук, Н. Г. Яків Мамонтов – видатний діяч культурно-освітнього руху 
України. Збірник статей третьої Сумської обласної наукової історико-
краєзнавчої конференції. Суми: Видавництво СДПУ ім. А. С. Макаренка, 
сс. 116–118. 
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Осьмук, Н. (2014). Теоретико-практичні засади реформаторської діяльності 
Григорія Гринька на посаді наркома освіти УСРР. Історико-
педагогічний альманах, 1, 55-58.  

Поляничко, А. О. (1999). Г. Ф. Гринько : єдина система соціального 
виховання в Україні у 1920-1922 рр. ІІІ Сумська обласна наукова 
історико-краєзнавча конференція. Суми: ред.-видавничий відділ СДПУ 
ім. А. С. Макаренка, сс. 112–114. 

Прядко, Л. (2019). Використання досвіду А. Макаренка в попередженні 
порушень поведінки дітей з особливими потребами. Педагогічні 
науки: теорія, історія, інноваційні технології, 5 (89), 280–290. 

Реформатор народної освіти: до 140-річчя від дня народження Я. П. Ряппо 
(1880-1958): про українського вченого-педагога, історика освіти, 
громадського та політичного діяча. (2020). Календар знаменних і 
пам'ятних дат, 2, 32–40. 

Самоплавська, Т. О. (2005). Гринько Григорій Федорович. Українська 
педагогіка в персоналіях. Кн. 2. О. В. Сухомлинська (ред.). (сс. 31–36). 
Київ: Либідь. 

Старовойтова, О. (2015). Особливості виникнення порівняльної педагогіки в 
Західній Європі та її вплив на вітчизняну педагогіку ХІХ століття. 
Педагогічна компаративістика - 2015: трансформації в освіті 
зарубіжжя та український контекст: матеріали Всеукраїнського 
науково-практичного семінару. Київ: Педагогічна думка. сс. 25–27. 

Сухомлинська, О. В., Дічек, Н. П., Березівська, Л. Д., Гупан, Н. М., Бондар, Л. С., 
Антонець, … Шевченко, С. М. (2013). Диференційований підхід в історії 
української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). Київ: 
Педагогічна думка. 

Сухомлинський, В. О. (2003). Як виховати справжню людину. В Хрестоматія з 
історії педагогіки. Част. 1. Вітчизняна школа і педагогіка, (сс. 225 –228). 
Рисіна М. Ю., Сбруєва А. А. (упоряд.). Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 

Сухомлинський, В. О. (2003). Серце віддаю дітям. У Хрестоматія з історії 
педагогіки. Част. 1. Вітчизняна школа і педагогіка, (сс. 228 –232). 
Рисіна М. Ю., Сбруєва А. А. (упоряд.). Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 

Сухомлинський, В. О. (2003). Сто порад учителеві. В Хрестоматія з історії 
педагогіки. Част. 1. Вітчизняна школа і педагогіка, (сс. 232 –253). 
Рисіна М. Ю., Сбруєва А. А. (упоряд.). Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 

Сухомлинський, В. О. (2016). Я розповім Вам казку. Київ: Видавничий дім 
«Школа». 

 

4.9. Провідні ідеї реформаторської педагогіки  
(кінець ХІХ – початок ХХ століття) 

 

Тема 4.9.1. Педагогічні ідеї та педагогічна практика Дж. Дьюї. 
Тема 4.9.2. Ідеї вільного виховання в теорії та практиці 

М. Монтессорі. 
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Тема 4.9.3. Експериментальна педагогіка Е. Меймана, А. Біне, 
Е. Торндайка. 

Тема 4.9.4. Теоретичні основи та методичні особливості 
діяльності вальдорфських шкіл. 

Тема 4.9.5. Теорія трудової школи Г. Кершенштейнера. 
Тема 4.9.6. Педагогічні ідеї Г. Кершенштейнера та А. Лая. 
Тема 4.9.7. Теоретичні основи та методичні особливості 

діяльності школи М. Монтессорі. 
Тема 4.9.8. Теоретичні основи та методичні особливості техніки 

С. Френе. 
Тема 4.9.9. Реформаторський рух у педагогіці стран Європи та США 

в кінці ХІХ на початку ХХ ст. 
Тема 4.9.10. Характеристика основних педагогічних течій у Європі 

й США в кінці ХІХ нна початку ХХ ст. 
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РОЗДІЛ V. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЗАРУБІЖНОЇ ШКОЛИ 
 

5.1. Особливості структурної побудови та реформування 
сучасної зарубіжної школи 

 

Тема. 5.1.1. Основні стратегії реформування школи в розвинених 
країнах в сучасних умовах. 

Тема 5.1.2. Основні аспекти стандартизації середньої освіти в 

розвинених країнах. 

Тема 5.1.3. Шляхи реформування управління школою в розвинених 

країнах. 

Тема 5.1.4. Структурна перебудова освітніх систем провідних 

розвинених країн світу (країна за вибором студента). 

Тема 5.1.5. Порівняльна характеристика структур освітніх систем 

країн Європейського Союзу. 

Тема 5.1.6. Порівняльна характеристика структур освітніх систем 

США та Великої Британії 

Тема 5.1.7. Розвиток приватних шкіл у розвинених країнах у 

сучасних умовах: зміни у змісті освіти, організації навчально-

виховного процесу. 

Тема 5.1.8. Європейська інтеграція у сфері освіти: цілі та шляхи 

здійснення. 

Тема 5.1.9. Освітня політика міжнародних організацій 

(Європейський Союз, Організація економічного співробітництва та 

розвитку, ЮНЕСКО). 

Тема 5.1.10. Тенденції глобалізації освіти в сучасному світі. 

Тема 5.1.11. Сучасні реформи в галузі вищої освіти: досвід 
європейських країн. 

Тема 5.1.12. Характеристики автономного шкільного 
менеджменту в країнах Західної Європи (на вибір студента). 

Тема 5.1.13. Розвиток жіночої освіти у світі. 
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5.2. Особливості організації освітнього процесу та 
позанавчальної діяльності в школах розвинених країн 

 

Тема 5.2.1. Методи активізації пізнавальної діяльності школярів в 
сучасній зарубіжній школі. 

Тема 5.2.2. Проблема навчання обдарованих дітей у сучасній 
зарубіжній школі й педагогіці. 

Тема 5.2.3. Проблеми громадянського виховання в сучасній 

зарубіжній школі й педагогіці. 

Тема 5.2.4. Розв’язання проблеми неперервної освіти в 

розвинених країнах. 

Тема 5.2.5. Шляхи диференціації освіти в сучасній зарубіжній школі. 

Тема 5.2.6. Міжнародні виміри якості знань учнів: цілі, методи, 

результати. 

Тема 5.2.7. Педагогічна освіта в розвинених країнах. 

Тема 5.2.8. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчальному процесі школи розвинених країн. 

Тема 5.2.9. Участь батьків у діяльності школи в розвинених країнах. 
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Тема 5.2.10. Особливості соціалізації учнівської молоді в 

європейських країнах. 

Тема 5.2.11. Характеристика культурно-освітнього середовища в 

умовах формування суспільства знань. 

Тема 5.2.12. Тенденції розвитку проєктної технології в зарубіжній 
педагогіці ХХ століття. 

Тема 5.2.13. Особливості екологічної освіти в закладах вищої 
освіти зарубіжних країн (на вибір студента). 

Тема 5.2.14. Тенденції розвитку мистецької освіти в початковій 
школі Євросоюзу. 

Тема 5.2.15. Менеджмент якості в шкільній освіті: зарубіжний 
досвід. 

Тема 5.2.16. Розвиток концепції ефективного лідерства в теорії 
управління західноєвропейською школою. 
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5.3. Особливості організації педагогічної освіти в 
розвинених країнах 

 

Тема 5.3.1. Особливості використання інформаційних технологій 
у професійній підготовці педагога: зарубіжний досвід. 

Тема 5.3.2. Форми й засоби неперервного професійного розвитку 
вчителів у розвинених країнах світу (на вибір студента). 

Тема 5.3.3. Підготовка педагогічних кадрів для дошкільної освіти 
в зарубіжних країнах (на вибір студента). 

Тема 5.3.4. Місце та роль педагогічної практики в підготовці 
майбутніх учителів у розвинених країнах світу (на вибір студента). 

Тема 5.3.5. Тенденції розвитку педагогічної освіти в країнах 
Європи (на вибір студента). 

Тема 5.3.6. Особливості професійної педагогічної освіти 
розвинених країн світу (на вибір студента). 

Тема 5.3.7. Підготовка майбутніх учителів: досвід педагогічної 
освіти зарубіжних країн (на вибір студента). 

Тема 5.3.8. Професійний розвиток учителів загальноосвітніх 
шкіл у системі неперервної педагогічної освіти зарубіжних країн (на 
вибір студента). 

Тема 5.3.9. Основні форми педагогічної підтримки професійного 
розвитку майбутніх учителів у зарубіжних країнах (на вибір студента). 

Тема 5.3.10. Європейські моделі підготовки вчителів.  
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Тема 5.3.13. Інтеграція педагогічної освіти України в 
загальноєвропейський простір. 

Тема 5.3.14. Модернізація управління професійною освітою у 
зарубіжних країнах (на вибір студента). 
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5.4. Особливості організації інклюзивної освіти в 
розвинених країнах 

 

Тема 5.4.1. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи 
(на вибір студента). 

Тема 5.4.2. Інклюзивна освіта в зарубіжних країнах (на вибір 
студента). 

Тема 5.4.3. Особливості моделей інклюзивної освіти в країнах 
Європи.  

Тема 5.4.4. Провідні напрями розвитку інклюзивної освіти на 
сучасному етапі: досвід зарубіжних країн (на вибір студента). 
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РОЗДІЛ VI. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ 
РОБІТ З ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА 

 

Тема 6.1. Розвиток народної освіти на Сумщині у XVIII – на початку 

XIX століть. 

Тема 6.2. П. І. Калнишевський – просвітитель українського народу. 

Тема 6.3. «Колумб київських старожитностей» – діяльність історика 

й археолога М. Ф. Берлинського. 

Тема 6.4. Історія розвитку спеціальної освіти у краї: Глухівська 

співацька школа. 

Тема 6.5. Творчий доробок видатних вихованців Глухівської 

співацької школи: М. С. Березовський і Д. С. Бортнянський. 

Тема 6.6. Педагогічні погляди та просвітницька діяльність членів 

Попівської академії (І. Ф. Богданович, В. Н. Каразін, О. О. Паліцин). 

Тема 6.7. Педагогічні погляди І. Ф. Богдановича за твором «О 

воспитании юношества». 

Тема 6.8. Розвиток педагогічних поглядів і просвітницька 

діяльність К. Д. Ушинського на Сумщині. 

Тема 6.9. Стан початкової освіти на Сумщині наприкінці XIX – на 

початку XX століття (на прикладі повітових і парафіяльних училищ). 

Тема 6.10. Розвиток земської школи у краї наприкінці XIX – на 

початку XX століття. 

Тема 6.11. Розвиток середньої жіночої освіти на Сумщині в II 

половині XIX – на початку XX століття (міністерські та приватні 

прогімназії, гімназії, пансіони). 

Тема 6.12. Розвиток мистецької освіти у краї II половині XIX – 

початку XX століття (на прикладі викладання естетичних дисциплін у 

жіночих гімназіях). 

Тема 6.13. Історія середньої чоловічої освіти на Сумщині в II 

половині XIX – на початку XX століття (чоловічі державні й приватні 

гімназії, кадетський корпус тощо). 

Тема 6.14. Характеристика закладів середньої освіти Сумщині в II 

половині XIX – на початку XX століття (гімназії, прогімназії, реальні 

училища). 

Тема 6.15. Внесок родини Алчевських у культурно-освітній та 

економічний розвиток українських земель кінця ХІХ – І пол. ХХ ст. 



Курсова робота з педагогіки: методичні основи організації дослідження 

та орієнтовна тематика 

174 

Тема 6.16. Розвиток педагогічної освіти у краї в II половині XIX – на 

початку XX століття: Глухівський учительський інститут, педагогічні 

класи жіночих гімназій, земські вчительські школи та земські курси. 

Тема 6.17. Ідеї реформаторської педагогіки в освітніх закладах 

краю наприкінці XIX – на початку XX століть (на прикладі приватних і 

земських шкіл). 

Тема 6.18. Діяльність меценатів і благодійників у розвитку освіти на 

Сумщині в XIX – на початку XX століть (Харитоненки, Терещенки та ін.). 

Тема 6.19. Педагогічні погляди та діяльність уродженця Сумщини – 

народного вчителя Б. Д. Грінченка. 

Тема 6.20. Загально-педагогічні та методичні погляди видатного 

уродженця Кролевця –Т. Г. Лубенця. 

Тема 6.21. Розвиток ідей трудового виховання в культурно-

просвітницькій діяльноcті Христовоздвиженського братства 

М. М. Неплюєва.  

Тема 6.22. Вплив ідей реформаторської педагогіки на 

становлення радянської школи у 20-х – 30-х роках XX століття (на 

прикладі середніх і вищих закладів Сумщині). 

Тема 6.23. Педагогічні погляди та провідні напрями освітньої 

політики наркома УСРР Г. Ф. Гринька. 

Тема 6.24. Житття та діяльність громадсько-політичного діяча, 

історика М. П. Василенка. 

Тема 6.25. Розвиток педагогічної освіти на Сумщині у 20-х – 30-х 

роках XX століття: вищі трирічні педагогічні курси, педагогічні 

технікуми. 

Тема 6.26. Внесок Я. А. Мамонтова в розвиток української 

педагогічної науки 20-х–30-х років XX століття. 

Тема 6.27. Діяльність сподвижників А. С. Макаренка у 20-х–30-х 

роках XX століття на Сумщині: А. Й. Добровольський (Сумський 

дитячий будинок), М. Л. Довгополюк (Охтирське дитяче містечко). 

Тема 6.28. Історія вищої освіти Сумщини. 

Тема 6.29. Внесок уродженців Сумщини в розвиток освіти та 

педагогічної науки незалежної України: науково-педагогічна 

діяльність В. Кременя, В. Андрущенка та інших. 

Тема 6.30. Досвід роботи визнаних учителів Сумщині: Заслужених 

учителів України, призерів і переможців конкурсу «Учитель року» (за 

фаховим спрямуванням). 
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Тема 6.31. Історія та сучасність дитячого руху Сумщини: 
діяльність ДСПЦ «Сигнал» (керівник Є. В. Анохін). 
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РОЗДІЛ VІI. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ 
РОБІТ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

7.1. Менеджмент позашкільної освіти 
 
Тема 7.1.1. Формування іміджу закладу позашкільної освіти. 
Тема 7.1.2. Сутність управлінської діяльності керівника закладу 

позашкільної освіти. 
Тема 7.1.3. Управління інноваційним розвитком закладу 

позашкільної освіти  
Тема 7.1.4. Маркетингова діяльність керівника закладу 

позашкільної освіти. 
Тема 7.1.5. Організація моніторингових досліджень у системі 

позашкільної освіти. 
Тема 7.1.6. Система управління закладом позашкільної освіти. 
Тема 7.1.7. Програмно-цільове управління в системі 

позашкільної освіти. 
Тема 7.1.8. Наукові засади управління освітнім процесом у 

закладі позашкільної освіти. 
Тема 7.1.9. Особливості організації дитячого самоврядування в 

закладі позашкільної освіти. 
Тема 7.1.10. Методи управління закладом позашкільної освіти. 
Тема 7.1.11. Формування загальнокультурної компетентності 

керівника закладу позашкільної освіти. 
Тема 7.1.12. Управління професійним самовдосконаленням 

керівника позашкільного навчального закладу 
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7.2. Теоретичні та методичні засади організації 
позашкільної освіти 

 

Тема 7.2.1. Заклад позашкільної освіти як інститут соціалізації 
дітей та підлітків. 

Тема 7.2.2. Метод проєктів у освітній системі закладу 
позашкільної освіти. 

Тема 7.2.3. Методика колективних творчих справ в освітньому 
процесі закладу позашкільної освіти. 

Тема 7.2.4. Сучасні аспекти методології позашкільної освіти. 
Тема 7.2.5. Програмно-методичне забезпечення освітнього 

процесу в закладі позашкільної освіти. 
Тема 7.2.6. Наукові засади методичної діяльності в закладі 

позашкільної освіти. 
Тема 7.2.7. Інноваційні підходи до організації науково-

методичної роботи в закладі позашкільної освіти. 
Тема 7.2.8. Сучасні підходи до вивчення, узагальнення й 

поширення перспективного педагогічного досвіду з позашкільної 
освіти. 

Тема 7.2.9. Організація профільного навчання та професійної 
підготовки дітей та учнівської молоді в закладі позашкільної освіти. 

Тема 7.2.10. Психолого-педагогічні засади організації освітнього 
процесу в закладі позашкільної освіти. 

Тема 7.2.11. Організація освітнього процесу закладу 
позашкільної освіти на засадах педагогіки життєтворчості. 

Тема 7.2.12. Психолого-педагогічне проєктування освітнього 
процесу в закладі позашкільної освіти. 

Тема 7.2.13. Упровадження актуальних педагогічних концепцій в 
організацію позашкільної освіти. 

Тема 7.2.14. Упровадження актуальних педагогічних 
інноваційних технологій в організацію позашкільної освіти. 

Тема 7.2.15. Упровадження актуальних педагогічних моделей в 
організацію позашкільної освіти. 

Тема 7.2.16. Упровадження актуальних педагогічних 
оптимальних форм і методів в організацію позашкільної освіти. 

Тема 7.2.17. Інтерактивні форми, методи навчання й виховання в 
діяльності педагога закладу позашкільної освіти. 

Тема 7.2.18. Ігрові технології в освітньому процесі закладу 
позашкільної освіти. 

Тема 7.2.19. Застосування ІКТ в освітньому процесі закладу 
позашкільної освіти. 
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Тема 7.2.20. Інноваційні технології в організації освітнього 
процесу закладу позашкільної освіти. 

Тема 7.2.21. Допрофесійна підготовка дітей та учнівської молоді 
в закладі позашкільної освіти. 

Тема 7.2.22. Організація пошукової та науково-дослідницької 
діяльності вихованців закладів позашкільної освіти. 

Тема 7.2.23. Теоретико-методологічні засади діяльності закладу 
позашкільної освіти. 

Тема 7.2.24. Професійне самовизначення вихованців в умовах 
гурткової роботи. 

Тема 7.2.25. Інтерактивні технології в роботі педагога закладу 
позашкільної освіти. 

Тема 7.2.26. Проєктні методики в системі діяльності керівника 
гуртка. 

Тема 7.2.27. Новітні підходи до організації освітнього процесу в 
закладі позашкільної освіти. 

Тема 7.2.28. Модернізація змісту, методів і форм проведення 
гурткових занять. 

Тема 7.2.29. Шляхи співпраці гуртківців, батьківської 
громадськості та керівника гуртка в освітньому процесі закладу 
позашкільної освіти. 

Тема 7.2.30. Особистісно орієнтоване навчання й виховання в 
системі позашкільної освіти. 

Тема 7.2.31. Організаційно-педагогічна діяльність керівника гуртка. 
Тема 7.2.32. Методика пошуково-дослідницької діяльності 

гуртківців. 
Тема 7.2.33. Інноваційна діяльність керівника гуртка. 
Тема 7.2.34. Інтерактивні технології в роботі педагога закладу 

позашкільної освіти. 
Тема 7.2.35. Позашкільна освіта: сучасний стан та стратегії розвитку. 
Тема 7.2.36. Застосування квест-технологій у закладах 

позашкільної освіти. 
Тема 7.2.37. Дистанційні технології як засіб активації творчого 

самовираження учня закладу позашкільної освіти. 
Тема 7.2.38. Застосування проєктних технологій для реалізації 

концепції навчання протягом життя. 
Тема 7.2.39. Зміст профорієнтаційної роботи сучасного закладу 

позашкільної освіти. 
Тема 7.2.40. Методика організації педагогічної діагностики в 

закладах позашкільної освіти 
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Тема 7.2.41. Методика формування ефективного освітнього 
середовища в умовах закладу позашкільної освіти. 

Тема 7.2.42. Особливості навчання й виховання дітей з 
особливими потребами в закладі позашкільної освіти. 
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7.3. Професійна підготовка та професійний розвиток 
педагога закладу позашкільної освіти  

 

Тема 7.3.1. Зміст підготовки майбутніх педагогів до організації 
органів громадського самоврядування в закладах позашкільної освіти. 

Тема 7.3.2. Зміст підготовки майбутніх педагогів позашкільної 
освіти до впровадження інтерактивних педагогічних технологій. 

Тема 7.3.3. Система науково-методичної роботи з працівниками 
закладів позашкільної освіти. 

Тема 7.3.4. Організація самоосвіти педагогів закладів 
позашкільної освіти. 
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7.4. Педагогічна підтримка обдарованих дітей та молоді 
в закладах позашкільної освіти 

 

Тема 7.4.1. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей в 
умовах закладу позашкільної освіти. 

Тема 7.4.2. Компетентнісний підхід до розвитку творчих 
здібностей вихованців гуртків, творчих об’єднань. 

Тема 7.4.3. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей в 
умовах закладу позашкільної освіти. 

Тема 7.4.4. Зміст, методи й форми роботи з обдарованими дітьми 
в закладах позашкільної освіти. 

Тема 7.4.5. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих 
здібностей учнів початкової школи в позаурочній діяльності. 

Тема 7.4.6. Система роботи з обдарованими дітьми в умовах 
закладу позашкільної освіти. 

Тема 7.4.7. Зарубіжний досвід формування творчої особистості 
дитини в закладах неформальної освіти. 
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7.5. Здоров’язбережувальне виховання в закладах 
позашкільної освіти 

 

Тема 7.5.1. Формування навичок здорового життя в дітей і 
підлітків в умовах закладу позашкільної освіти. 

Тема 7.5.2. Роль закладу позашкільної освіти в превентивному 
вихованні учнівської молоді. 

Тема 7.5.3. Особливості реалізації дозвіллєвих програм у закладі 
позашкільної освіти. 

Тема 7.5.4. Формування в дітей навичок здорового способу життя 
засобами туристсько-краєзнавчої діяльності. 

Тема 7.5.5. Методика формування навичок здорового способу 
життя в закладах позашкільної освіти. 
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7.6. Естетичне виховання в закладах позашкільної освіти 
 

Тема 7.6.1. Естетичне виховання в закладі позашкільної освіти. 
Тема 7.6.2. Розвиток творчих здібностей дітей у гуртках 

музичного профілю. 
Тема 7.6.3. Особливості організації роботи творчих об’єднань 

музичного спрямування. 
Тема 7.6.4. Розробка та реалізація мистецьких проєктів 

вихованцями на заняттях гуртків музичного спрямування. 
Тема 7.6.5. Методика роботи керівника гуртка, студії музичного 

спрямування з дітьми молодшого шкільного віку. 
Тема 7.6.6. Професійне самовизначення вихованців в умовах 

роботи гуртків музичного спрямування. 
Тема 7.6.7. Використання ІКТ у роботі керівника гуртка 

музичного спрямування. 
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Тема 7.6.11. Участь вихованців у масових заходах різних рівнів. 
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художнього профілю. 
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Тема 7.6.15. Методика роботи керівника художнього профілю з 

дітьми молодшого шкільного віку. 
Тема 7.6.16. Професійне самовизначення вихованців в умовах 
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Тема 7.6.17. Використання ІКТ у роботі керівника гуртка 
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Тема 7.6.21. Зміст і методика навчання учнів театральному 

мистецтву в закладах позашкільної освіти. 
Тема 7.6.22. Управління процесом формування цінностей 

музичної культури у вихованців закладу позашкільної освіти. 
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7.7. Екологічне виховання в закладах позашкільної освіти 
 

Тема 7.7.1. Розвиток творчих здібностей дітей у гуртках еколого-
натуралістичного напряму. 

Тема 7.7.2. Особливості організації роботи творчих об’єднань 
еколого-натуралістичного напряму. 

Тема 7.7.3. Розробка та реалізація проєктів вихованцями 
еколого-натуралістичних гуртків. 

Тема 7.7.4. Методика роботи керівника гуртка еколого-
натуралістичного напряму з дітьми молодшого шкільного віку. 

Тема 7.7.5. Використання ІКТ у роботі керівника гуртка еколого-
натуралістичного напряму. 

Тема 7.7.6. Методи наукового дослідження на заняттях гуртків 
еколого-натуралістичного напряму. 

Тема 7.7.7. Формування творчої особистості дитини на заняттях 
гуртків еколого-натуралістичного напряму. 

Тема 7.7.8. Формування в учнівської молоді ціннісного ставлення 
до природи в системі діяльності керівника гуртка. 

Тема 7.7.9. Критерії оцінювання дитячих робіт у гуртку еколого-
натуралістичного напряму. 

Тема 7.7.10. Методичний супровід діяльності гуртків еколого-
натуралістичного напряму. 

Тема 7.7.11. Участь вихованців у масових заходах різних рівнів з 
еколого-натуралістичного напряму. 
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7.8. Виховання дітей та учнівської молоді в закладах 
позашкільної освіти науково-технічного спрямування 

 

Тема 7.8.1. Розвиток творчих здібностей дітей у гуртках науково-
технічної творчості. 

Тема 7.8.2. Особливості організації роботи творчих об’єднань 
науково-технічного напряму. 

Тема 7.8.3. Розробка й виконання проєктів вихованцями на 
заняттях гуртків науково-технічної творчості. 

Тема 7.8.4. Методика роботи керівника гуртка науково-технічної 
творчості з дітьми молодшого шкільного віку. 

Тема 7.8.5. Професійне самовизначення вихованців в умовах 
роботи гуртків технічної творчості. 

Тема 7.8.6. Використання ІКТ у роботі керівника гуртка науково-
технічної творчості. 
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Тема 7.8.7. Методи наукового дослідження на заняттях гуртків 
науково-технічної творчості. 

Тема 7.8.8. Раціоналізаторсько-винахідницька діяльність 
гуртківців. 

Тема 7.8.9. Критерії оцінювання дитячих робіт у гуртку науково-
технічної творчості. 

Тема 7.8.10. Методичний супровід діяльності гуртків науково-
технічної творчості. 

Тема 7.8.11. Участь вихованців у масових заходах різних рівнів з 
науково-технічної творчості. 
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7.9. Виховання дітей та учнівської молоді в закладах 
позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого 

спрямування 
 

Тема 7.9.1. Розвиток творчих здібностей дітей в гуртках 
туристсько-краєзнавчого напряму. 

Тема 7.9.2. Особливості організації роботи творчих об’єднань 
туристсько-краєзнавчого напряму. 

Тема 7.9.3. Розробка та реалізація краєзнавчих проєктів 
вихованцями на заняттях гуртків туристсько-краєзнавчого напряму 
позашкільної освіти. 

Тема 7.9.4. Методика роботи керівника гуртка туристсько-
краєзнавчого напряму з дітьми молодшого шкільного віку. 

Тема 7.9.5. Професійне самовизначення вихованців в умовах 
роботи гуртків туристсько-краєзнавчого напряму. 

Тема 7.9.6. Використання ІКТ у роботі керівника гуртка 
туристсько-краєзнавчого напряму. 

Тема 7.9.7. Забезпечення основних вимог щодо організації 
роботи гуртків туристсько-краєзнавчого напряму. 

Тема 7.9.8. Методи наукового дослідження на заняттях гуртків 
туристсько-краєзнавчого напряму 

Тема 7.9.9. Формування творчої особистості дитини на заняттях 
гуртків туристсько-краєзнавчого напряму. 

Тема 7.9.10. Формування в учнівської молоді ціннісного 
ставлення до природи в системі діяльності керівника гуртка 
туристсько-краєзнавчого напряму. 

Тема 7.9.11. Методичний супровід діяльності гуртка туристсько-
краєзнавчого напряму. 

Тема 7.9.12. Участь вихованців у масових заходах різних рівнів із 
туристсько-краєзнавчого напряму. 

Тема 7.9.13. Зміст і методика освітньої діяльності в гуртках 
туристсько-краєзнавчого напряму позашкільної освіти. 
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7.10. Моральне та патріотичне виховання в закладах 
позашкільної освіти 

 

Тема 7.10.1. Виховання громадянина, патріота, гуманіста в 
системі діяльності керівника гуртка. 

Тема 7.10.2. Система роботи керівника гуртка щодо формування 
інтересів і духовних потреб підлітків. 
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Додаток А 

Орієнтовний план-графік виконання курсової роботи 

Етапи 
роботи 

Види діяльності 
Термін 

виконання 
Види контролю 

І 
 

1. Вибір теми курсової роботи, 
її обґрунтування 

 
Співбесіда з питань вибору 

теми курсового дослідження 

2. Складання плану-графіку 
курсового дослідження 

 
Затвердження плану-графіку 

виконання курсового 
дослідження 

3. Попереднє вивчення 
проблеми дослідження за 

навчальними посібниками, 
довідниковою літературою 

 
Співбесіда за 

проаналізованими джерелами 

4. Бібліографічні пошуки тв 
складання робочого плану 

курсової роботи 
 

Затвердження робочого 
плану курсового дослідження 

II 
 

1. Вивчення літератури, 
накопичення інформації, її 

оформлення (тези, конспекти) 
 

Співбесіда з основних питань 
проблеми, яка вивчається 

2. Конкретизація методики 
дослідження 

 
Затвердження методики 
курсового дослідження 

З. Збір фактичного матеріалу, 
його аналіз 

 Співбесіда 

4. Проведення експерименту 
відповідно з завданнь і 

гіпотези 
 

Коректування методики 
дослідження в процесі 

експерименту 

ІІІ 
 

1. Аналіз і узагальнення 
отриманих результатів 

 Уточнення плану курсової 
роботи 

 
Обговорення результатів 
експерименту, висновків і 

пропозицій автора 

2. Формування висновків і 
пропозицій. 

 
 

3. Оформлення курсової 
роботи. 

 
 

IV 
 

1. Представлення курсового 
дослідження на рецензування 

 
Рецензування курсової 
роботи з попередньою 

оцінкою 

2. Захист курсової роботи  
Підсумкова робота після 

захисту 
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Додаток Б 

Орієнтовна схема оформлення титульного аркуша 

курсової роботи з педагогіки 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені А. С. МАКАРЕНКА 

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології 

Кафедра педагогіки 

 

 

 

 

 

Курсова робота з педагогіки на тему: 

ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ У ШКОЛІ 

 

 

 

Здобувача освіти _______курсу   

навчально-наукового інституту/ 

факультет, група) _______________ 
__________________________________  

(прізвище, ім'я, по-батькові) 

науковий керівник ____________ 

____________________________________ 

(вказати вчений ступінь, звання, прізвище 

і ініціали) 

 

 

 

 

 

Національна шкала__________ 

Кількість балів______________  

Оцінка ECTS________________ 

 

 

Суми 2021 
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Додаток В 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ  

У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ 
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Додаток Г 

 

Приклад оформлення плану курсового дослідження 

 

Курсова робота на тему: «Український дитячий і молодіжний рух: 

реалії та перспективи» 

 

План 

Вступ. 

Розділ І. Дитячий і молодіжний рух як феномен соціального життя. 

1.1.Поняття про дитячий й молодіжний рух. 

1.2.Сучасні дитячі і молодіжні об’єднання України: завдання, зміст 

діяльності, специфіка організації. 

1.3.Роль дитячих і молодіжних об’єднань у процесі становлення та 

розвитку особистості.  

Розділ ІІ. Тенденції розвитку дитячого та молодіжного руху в Україні. 

2.1. Нормативне регулювання діяльності сучасних дитячих і 

молодіжних організацій. 

2.2. Перспективи розвитку скаутських організацій для дітей і молоді. 

2.3. Місце неформальних об’єднань у розвитку дитячого й 

молодіжного руху. 

Висновки. 

Список використаних джерел. 

Додатки. 
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