
Курсова

                                Курсова робота зфахових методик 
Обсяг:  загальна кількість годин на виконання курсової роботи – 3 
Керівники: кандидат педагогічних наук, доцент Стахів Лілія Григорівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент Колток Леся Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Жигайло Оксана Омелянівна, кандидат педагогічних наук, доцент Шаран Олександра 

Василівна, старший викладач Дробчак Ярослава Антонівна, старший викладач Шубак 

Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент Луців Світлана Ігорівна, старший 

викладач Лужецька Леся Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент Муляр Наталя 

Михайлівна. 
Результати навчання: 
У результаті написання курсової роботи студент повинен: 
знати: методологічні засади та методи науково-педагогічного дослідження; досягнення 

педагогічної науки та передовий досвід; різні  підходи щодо розв’язання певної педагогічної 

проблеми. 
уміти: систематизувати та узагальнювати наукову та навчальну літературу; аналізувати 

й критично оцінювати наукові та науково-методичні джерела; виділити мету, об’єкт, 

предмет, проблему й визначити методи її вирішення; послідовно викласти сутність 

досліджуваних питань; володіти відповідним понятійним і термінологічним апаратом; 

редагувати текст відповідно до літературних норм і стилістики; обробити, проаналізувати, 

систематизувати, інтерпретувати отриманий емпіричний матеріал і робити висновки. 
Спосіб навчання:  самостійна робота 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: загальні основи педагогіки, 

історія педагогіки, дидактика, теорія виховання 
ЗмістЗміст освіти в школі.  Сутність та функції методів навчання. Засоби навчання, їх 

класифікація. Форми організації навчання школі. Позаурочні форми навчання. Система 

контролю і оцінювання навчально- пізнавальної діяльності учнів. Теорія виховання як наука і 

навчальна дисципліна. Виховні функції учителя. Процес виховання, його специфіка. 

Структура виховного процесу. Зміст процесу виховання. Напрями виховання. Цінності 

сучасного  українського  виховання. Методи виховання та їх структура.  Позакласне та 

позашкільне виховання.  Характеристика  нормативних документів про школу.  Методична 

робота в школі. 
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спеціальності “Початкове навчання” ОКР “Спеціаліст”, “Магістр” / Укладачі: Ковальчук В.Ю., 
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Методи і критерії оцінювання: 
- 100-бальна шкала оцінювання 
Мова навчання: українська 
Кафедра: педагогіки та методики початкової освіти 
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