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10. Орієнтовна тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань 
з навчальної дисципліни «Педагогіка» 

1. Шляхи підвищення ефективності уроку. 
2. Організація ігрової діяльності учнів на уроках в початковій школі. 
3. Проблемне навчання. 
4. Використання навчальних екскурсій в початковій школі. 

. 5. Системи оцінювання в різних країнах світу. 
6. Інтерактивні методи навчання молодших школярів. 
7. Диференціація навчання молодших школярів 
8. Використання методів контролю і самоконтролю в навчанні молодших школярів. 
9. Нестандартний урок у початковій школі. 
10. Педагогічні погляди В. Сухомлинського. 
11. Домашня самостійна робота учнів. 
12. Самостійна робота на уроках в початковій школі. 
13. Педагогічні погляди Б. Грінченка. 
14. Індивідуальна робота на уроках в початковій школі. 
15. Інтегровані уроки в початковій школі. 
16. Робота з обдарованими і здібними дітьми. 
17. Роль дидактичних ігор на уроках. 
18. Активізація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. 
19. Виховне значення уроків в початковій школі. 
20. Розвиток творчих здібностей молодших школярів. 
21. Етична бесіда в початковій школі. 
22. Форми виховної роботи класного керівника. 
23. Виховання моральної свідомості та громадянської відповідальності у школярів. 
24. Особливості розумового виховання школярів. 
25. Значення екологічного виховання учнів. 
26. Трудове виховання як важливий фактор майбутньої професійної діяльності. 
27. Місце і роль естетичного виховання у формуванні особистості. 
28. Економічне та правове виховання, важливість його у сучасних умовах розвитку 
суспільства. 
29. Історія виникнення посади класного керівника. 
30. Робота з педагогічно занедбаними та важковиховуваними дітьми. 
31. Педагогічні погляди A.C. Макаренка. 
32. Педагогічні погляди К.Д. Ушинського. 

11. Методи контролю 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда. 
Методи письмового контролю: письмове тестування, ведення таблиці, модульна 

контрольна робота. 
Методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти ( 4-5 семестри) 

максималь 
на обов'язков 

максималь 
на 

Вид роботи кількість 
балів за 

а кількість 
виконаних 

кількість 
балів за всі 

один вид 
роботи 

завдань за 
курс 

види 
роботи 

1. Відвідування лекцій 1 19 19 
2. Відвідування семінарів 1 8 8 
3. Відвідування практичних занять 1 3 3 
4. Відвідування лабораторних занять 1 3 3 
5. Виконання завдання для самостійної роботи 5 18 90 
6. Робота на семінарському (доповідь, виступ, 
повідомлення, участь в дискусії) занятті 10 5 50 
7.Практичні заняття 10 3 30 
8.Лабораторні заняття 10 3 ЗО 
9. Виконання модульної контрольної роботи 
(4-5 сем.) 25 4 100 

Всього 333 

Коефіцієнт 5,55 
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