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Особливості впровадження модульно-рейтингової технології навчання в 

процесі викладання педагогіки 

Вiдповiдно до сучасних тенденцiй розвитку суспiльства для системи освiти 

бiльш характерними стають тaкi принципово нові риси, як динамiзм, 

варiативнiсть. Вiтчизняна й зарубiжна практика показують перспективнiсть 

принципово iншого по органiзацiї i технології модульного навчання, яке 

характеризується випереджаючим вивченням теоретичного матерiалу 

укрупненими блоками – модулями, алгоритмiзацiєю навчальної дiяльностi, 

завершенiстю й узгодженiстю циклiв пiзнання та iнших циклiв дiяльностi.  

Орiєнтацiя на науковий пiдхiд до розв'язання практичних проблем 

педагогiки – це основний шлях пiдготовки вчителiв-фахiвцiв, спроможних 

квалiфiковано вирiшувати суперечливi питання виховання та освiти молодi. У 

зв'язку з цим при вивченнi педагогiки висвiтлюються грунтовні теоретичнi 

положення, що мiстять загально- та конкретно-методологiчнi i власне  теоретичні 

модулі. 

3агально-методологiчнi модулi передбачають орiєнтацiю cтyдeнтів на 

оволодіння провідними концептуальними теоріями, законами та 

закономiрностями з позиції розумiння загально-фiлософського плану людської 

діяльності, усвiдомлення студентами основних властивостей загального феномену 



педагогічної  дiяльноcтi (цiлеспрямованоcтi, предметностi, перетворювального 

характеру). Даний пiдxiд допомагає студентам всебiчно аналiзувати й 

дослiджувати дiяльнiсть учителя, виробляти прогностичнi вмiння, будувати образ 

власної  професійної  дiяльностi.  

Конкретно-методологiчнi модулi потребують звернення до психолого-

педагогiчних теорiй дiяльностi, якi спрямованi на вироблення у майбутнiх 

учителiв здатноcтi анaлiзувати реальний педагогiчний процес на дослiдницькiй 

основi, розвивати вмiння спостерiгати, класифiкувати, експериментувати.  

Власне теоретичнi модулi як iнтегративна властивiсть передбачають 

оволодіння системним змістом педагогічних  і спільних з ними наук та нацiлюють 

студентiв на усвiдомлення ними перспективних тенденцiй розвитку педагогiчної 

науки, на оволодiння цiлями, змiстом, засобами, методами, формами, прийомами 

педагогiчного процесу. 

Робота з педагогiки за системою модульного навчання починається з 

перебудови робочої  програми, яка складається з послiдовно розташованих 

модулiв. Кожному модулю визначається логiчно-обґpунтована система контролю 

знань (тести, реферати, контрольнi роботи, залiки тощо). Робоча навчальна 

програма має частково змiнений змiст i форму як блок форм, що завершуютъ цикл 

даного матерiалу окремого модуля: лекцiя – грyпова диференцiйована або 

практична робота – контроль знань. Весь програмний матерiал подiлено на 14 

модулiв (iз розрахунку 3-4 модулi на семестр).  

Робоча навчальна програма складаєтъся з таких структурних одиниць: 

квaлiфiкацiйнi вимоги до знань i yмiнь cтyдeнтів, тематичний план, змiст 

навчального модуля, методичне забезпечення навчального модуля, питання для 

самocтiйної роботи й самоконтролю знань cтyдeнтiв, засоби та форми поточного 

та пiдсумкового контролю, критерiї оцiнки.  

Вивчення кожного модуля складається з теоретичного, практичного блокiв та 

блоку контролю та самоконтролю. Вивчення теми навчального матерiалу 

вiдбувається не за частинами, а узагальнено на лекцiяx (фактологiчних, 



проблемних) з визначенням опорних понять, категорiй, закономiрностей на 

семiнарських заняттях.  

Практичний блок, оснований на теоретичних положеннях, передбачає 

розробку технологiї формування у студентiв комплексних загально-педагогiчних 

умiнь з навчально-виховної  роботи з учнями. Процес засвоєння знань 

вiдбувається за шiстьма рiвнями:  

1. На piвні пiзнання студенти демонструють знання фактiв, термiнологiй, 

структур, теорiй, принципiв, законiв, тенденцiй розвитку педагогiчної науки.  

2. На piвні розумiння студенти показують свою спроможнiсть глибшого 

засвоєння знань шляхом трансформацiї навчального матерiалу та інтерпретації 

основних категорiй, законiв, принципiв.  

3. На piвні застосування майбутнi педагоги показують умiння 

використовувати навчальний матерiал у конкретних умовах педагогічної ситуацiї, 

спираючись на засвоєнi теоретичнi положення.  

4. На piвні аналiзу студенти демонструютъ свою здатнiсть розбити 

навчальний матерiал на складовi частини у такий спосiб, щоб чiтко окреслити 

його структуру.  

5. На piвні синтезу вони застосовують своє вмiння комбiнувати елементи, 

щоб утворити цiлiснiсть з певною новизною (творчi завдання – створення схем, 

пiдготовка вистyпiв, доповiдi тощо).  

6. На рiвні оцiнки – демонструють умiння оцiнювати значення того чи iншого 

матерiалу.  

До практичного блоку вiдносяться практичнi завдання рiзного рiвня 

складностi з альтернативною основою. Це рiшення педагогічних задач; завдання 

на вивчення та анaлiз педагогічної лiтератури (наприклад, дидактичнi системи 

минулого та сучасного) та педагогічної преси, аналiз досвiду педагогiв-новаторiв, 

елементи дослiдження у перiод педагогічної  практики; лабораторнi заняття тощо.  

Блок контролю та самоконтролю передбачає включення до процесу навчання 

питань, тecтiв, анкет, якi дозволяють визначити факт засвоєння студентами 

навчального матерiалу з даної теми чи рiзноманiтнi тести пiзнавання: 



розпiзнавання, класифiкацiя, тести конструктивного типу, тести "типова задача", 

тести-задачi.  

Контроль знань i вмiнь cтyдeнтів за модульною побудовою процесу навчання 

здiйснюється на пiдставi рейтингової системи. Об'єктом рейтингу є дiяльнiсть 

cтyдeнтів пiд час лабораторних, практичних, семінарських занять, iндивiдуальної 

та самостiйної роботи (визначенi в робочiй навчальнiй програмi). Кожний студент 

на початку вивчення навчального модуля знайомиться з вимогами та отримує 

iндивiдyальний план, який мiстить вказiвки до навчальної дiяльностi i контролю з 

модуля.  

На семестр для максимальної кiлькiсної оцінки визначено 100 балiв, якi 

розбиваються пропорцiйно мiж модулями, якi вивчаються. Для кожного 

модульного заходу в межах одного модуля визначaється кiлькiстъ бaлiв, яка в 

cyмi вiдповiдає кiлькостi балiв, вiдведених на вивчення модуля. За кожним 

модулем визначаються додатковi бали за активнiсть на уроках, iнiцiативнiсть, 

творчiсть при виконаннi завдань, за участь у конкурсах, конференцiях, за 

виконання iндивiдyальних завдань пiдвищеної складностi з елементами 

дослiдження.  

Модульна побудова курсу «Педагогiка»  – це шлях пiдвищення ефективностi 

пiдготовки вчителя-вихователя на науковiй основi з орiєнтацiєю cтyдeнтів на 

гуманiстичну соцiальну цiннiсть учительської професії, педагогiчної дiяльностi, в 

центрi якої знаходиться дитина, iї проблеми.  
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