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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Педагогічна ефективність навчально-виховного процесу перебуває у
безпосередній залежності від того, в якій мірі враховуються закономірності й
принципи навчання, виховання, анатомо-фізіологічні, психологічні особливості
вихованців, умови для праці та ін. Усі ці показники впливають зокрема на
працездатність учнівської молоді, якісні показники навчально-пізнавальної
діяльності у загальноосвітніх закладах. Для реалізації дитини як особистості,
активізації пізнавальної самостійності, збереження фізичного й психічного
здоров’я важливо забезпечити відповідність умов режиму навчання анатомофізіологічним особливостям учнів, а також науково обґрунтований вплив на ріст і
розвиток, підвищення працездатності й функціональних можливостей організму,
розширення його адаптаційних можливостей. Окреслене коло питань належить до
компетенції наукової організації праці (НОП) у загальноосвітніх закладах.
Результативність заходів з наукової організації праці передусім досягається за
умови реалізації відповідних науково обґрунтованих концепцій, в яких враховано
дидактичні, соціально-економічні, психофізіологічні, санітарно-гігієнічні та інші
аспекти педагогічної діяльності, зарубіжний і вітчизняний педагогічний досвід.
Вищевикладене свідчить про те, що ефективне розв’язання завдань НОП учнів і
педагогів у школі можливе за умови врахування досягнень у технічних,
економічних, медичних, біологічних, філософських, психолого-педагогічних та
інших науках. На нашу думку, створення оптимальних умов для праці вихованців
загальноосвітніх закладів залежить від плідної співпраці педагогів, психологів,
лікарів, економістів, менеджерів освіти, спеціалістів з дитячої демографії,
архітекторів, ергономістів, психотерапевтів та інших фахівців.
Метою спецкурсу є розкриття особливостей наукової організації праці учнів і
вчителів на різних етапах розвитку вітчизняної загальноосвітньої школи (кінець
ХІХ – початок ХХІ ст.) із визначенням можливостей подальшого використання
раціональних ідей історико-педагогічного досвіду НОП у навчально-виховному
процесі сучасних закладів освіти. Основні завдання спецкурсу: на основі
міждисциплінарного підходу обґрунтувати сутність ключових понять, структуру
НОП учнів і педагогів; ознайомити студентів з особливостями НОП суб’єктів
педагогічної діяльності у загальноосвітніх закладах у різні хронологічні періоди, а
також особливостями підготовки майбутніх учителів до організації праці учнів на
наукових засадах; організувати науково-дослідну роботу студентів з проблем НОП
у вітчизняній педагогічній теорії й практиці; мотивувати майбутніх учителів
здійснювати комплексну експертизу сучасних педагогічних технологій; формувати
гуманістичний світогляд, здатність до діалогічної взаємодії з вихованцями.
Обсяг навчальної програми спецкурсу, в якому відтворено особливості
розвитку ідей про наукову організацію праці суб’єктів педагогічної діяльності у
школі наприкінці ХІХ – початку ХХІ століття, становить 38 годин (18 аудиторних
год.: 8 год. лекцій, 10 год. семінарських занять; 20 год. самостійної роботи).
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Тема 1. Сутність, зміст, структура наукової організації праці (НОП)
школярів і педагогів.
Історіографія проблеми наукової організації праці у галузі освіти.
Науковий доробок С.Я. Батишева, Г. Ващенка, О.К. Гастєва, П.Ф. Каптєрєва,
Г.С. Костюка, П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренка, М. Монтессорі, І.П. Раченка,
В.О. Сухомлинського, М.В. Черпинського та інших науковців, педагогівпрактиків у контексті НОП.
Науково-термінологічний апарат НОП у галузі освіти. Дидактичний,
санітарно-гігієнічний,
психофізіологічний,
управлінський,
естетичний,
інженерно-економічний аспекти НОП у школі. Сутність, зміст НОП школярів,
учителів. Вплив на результативність викладацької й навчальної праці
санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, соціальних факторів. Працездатність
учнів і вчителів, умови її збереження.
Правильна робоча поза учнів, ергономічновідповідні шкільні меблі.
Обладнання робочих місць. Кольорове оформлення навчальних і ненавчальних
приміщень. Режим праці й відпочинку. Розвиток
навичок планування
навчальної та позанавчальної діяльності. Психологічний клімат навчальних
занять.
Організаційний аспект вільного часу педагога. Самоменеджмент. Техніка
організації особистої праці вчителя. Режим праці й відпочинку педагога.
Техніка фіксації та обробки інформації, одержаної вчителем з електронних і
літературних джерел. Нормативно-правове забезпечення праці вчителя.
Методи вивчення бюджету часу суб’єктів педагогічної діяльності у
вітчизняній та зарубіжній педагогіці. Безпосередня фіксація фактичної
тривалості окремих видів діяльності учнів, їх чергування. Хронометраж,
спостереження, анкетування. Фотокартки навчальної та викладацької праці.
Тема 2. НОП суб’єктів педагогічної діяльності як результат взаємодії
різних наук
Багатоаспектність педагогічної дійсності й НОП у контексті результатів
досліджень у різних наукових галузях. Конструювання й реалізація заходів з
НОП учнів і вчителів на основі досліджень у педагогічних науках (загальній та
порівняльній педагогіці, педагогіці праці, історії педагогіки, педагогічній
праксеології, педагогічній валеології та ін.), психологічних науках (психології,
психопедагогіці й психофізіології праці, віковій та ґендерній психології,
психодидактиці), медичних науках (санітарній статистиці, офтальмології,
шкільній гігієні, психогігієні, гігієні підлітків, праці, житла, харчування та ін.),
біологічних науках (антропометрії, прикладній ботаніці, відеоекології, екології

людини, біомеханіці), технічних науках (ергономіці, технічній естетиці, біоніці,
інформаційних технологіях), математичних, суспільних науках, менеджменті,
кібернетиці, архітектурі, естетиці, праві, економіці та ін.
Тема 3. Розвиток ідей про наукову організацію праці у вітчизняних
загальноосвітніх закладах (кінець ХІХ – середина ХХ століття)
Розвиток ідей про НОП у школі у різні хронологічні періоди в Україні й за
кордоном. Особливості організації праці учнів і педагогів на наукових засадах у
загальноосвітніх закладах до 1917 р. Наукові засади організації праці учнів /
учениць у закладах із роздільним навчанням. Нормативне забезпечення
шкільного будівництва, облаштування навчальних приміщень, педагогічного
процесу у школі. Шкільна дієтетика. Розвиток інституту шкільних лікарів.
Організація навчальних занять і відпочинку. Підручникотворення.
Експериментальна педагогіка.
Педологія та її роль у розвиткові ідей про НОП учнів у 20-30-х роках.
Науковий доробок П.П. Блонського, І.О. Сікорського, С.Т. Шацького та інших
учених,
педагогів-практиків.
Особливості,
значення
психотехнічних
досліджень.
Друга Всеросійська конференція з наукової організації праці (1924 р.).
Науково-дослідні лабораторії з вивчення трудових процесів дитинства. Зв’язок
психотехнічних досліджень з проблемами НОП школярів. Ліквідація
психотехніки на основі Постанови ЦК ВКП (б) „Про педологічні перекручення
в системі наркомпросів (1936 р.).
Наукові засади організації праці учнів і педагогів у 40-50-х роках.
Особливості організації навчальної та викладацької праці у школах воєнного й
післявоєнного періоду. Трудове законодавство про працю вчителя. Науковий
доробок учених Українського інституту комунальної гігієни у галузі шкільної
гігієни.
Тема 4. Розвиток ідей про наукову організацію праці у вітчизняних
загальноосвітніх закладах (середина ХХ – початок ХХІ ст.)
Наукові засади організації праці учнів і педагогів у школах 60-70-х років.
Дослідження окремих аспектів НОП учнів науковцями Українського науководослідного інституту педагогіки, Київського науково-дослідного інституту
гігієни харчування.
Факультативні курси з НОП для школярів. Вивчення бюджету часу
суб’єктів педагогічної діяльності. Програмоване навчання й НОП.
Наукові засади організації праці учнів і педагогів у 80-90-х роках.

Інформатизація освіти і НОП суб’єктів педагогічної діяльності.
Розробка здоров’язберігаючих педагогічних технологій у контексті НОП
на початку ХХІ ст. Придовідповідність навчання як фактор ефективності
навчального процесу й збереження здоров’я школярів. Аналіз уроку,
оцінювання навчальних досягнень з позицій НОП, здоров’язберігаючої
педагогіки, психодидактики та інших наук.
Тема 5. Підготовка вчителів до організації праці учнів на наукових
засадах
Професійно-педагогічна підготовка вчителя до організації праці школярів
на наукових засадах у діяльності закладів педагогічної освіти наприкінці ХІХ –
на початку ХХІ ст. Значення педагогічної практики у підготовці майбутніх
учителів до реалізації принципів НОП школярів.
Сутність професійно-педагогічної компетентності педагога у галузі
організації праці учнів на наукових засадах. Психологічна, психофізіологічна,
психодидактична, дидактична, регламентно-нормативна, організаційноуправлінська, еколого-валеологічна, інформаційно-технологічна, комунікативна
й ґендерна складові професійно-педагогічної компетентності вчителя.
Педагогічна майстерність як комплекс властивостей особистості вчителя, що
забезпечує високий рівень самоорганізації його професійної діяльності, у
контексті готовності вчителя до організації праці учнів на наукових засадах.
Тема 6. Проектування педагогічного процесу у школі на засадах
наукової організації праці
Сутність педагогічного проектування, його структура. Формування
культури праці школярів у контексті НОП. Культура здоров’я вихованців. Роль
школи у формуванні психічного, фізичного, духовного здоров’я учнів.
Методи проектування й експертизи педагогічних технологій у контексті
міждисциплінарного підходу. Освітнє середовище й здоров’язберігаюча освіта.
Попередження дидактогеній. Валеологічно орієнтовані й ґендерно орієнтовані
педагогічні технології. Значення педагогічної психогігієни, психодидактики,
педагогіки і психології праці у конструюванні навчально-виховного процесу.
Єдність педагогічних вимог вчителів-предметників, батьків.
Фактори оптимізації педагогічного процесу у школі. Сучасні технології
зміцнення й відновлення професійного здоров’я вчителя.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ

1. Сучасний зміст наукової організації праці учнів і педагогів.
2. Розвиток ідей про методи вивчення бюджету часу суб’єктів педагогічної
діяльності у вітчизняній та зарубіжній педагогіці.
3. Педологія та її роль у розвиткові ідей про НОП учнів у 20-х роках ХХ ст.
4. Дидактичний аспект НОП учнів і педагогів (на прикладі історії розвитку
школи у різні хронологічні періоди).
5. Організаційно-управлінський аспект НОП учнів і педагогів.
6. Санітарно-гігієнічний аспект НОП учнів і педагогів (в історії розвитку
школи упродовж різних хронологічних періодів).
7. Інженерно-економічний аспект НОП учнів і педагогів.
8. Психофізіологічний аспект НОП учнів і педагогів.
9. Вплив естетики, ергономіки на формування теорії і практики НОП у
загальноосвітніх закладах.
10. Нормативно-правове забезпечення НОП суб’єктів педагогічної
діяльності.
11. Видатні педагоги про організацію праці учнів і вчителів на наукових
засадах (на прикладах педагогічної спадщини конкретних вітчизняних і
зарубіжних педагогів).
12. Проблема НОП учнів і вчителів у навчальних посібниках, підручниках з
педагогіки і психології для вищих закладів освіти.
13. Проблема НОП учнів і вчителів у психолого-педагогічній довідковій
літературі (словниках, енциклопедіях).
14. Міждисциплінарний підхід у проектуванні й експертизі сучасних
педагогічних технологій.
15. Професійно-педагогічна компетентність педагога у галузі організації
праці учнів на наукових засадах.
16. Педагогічна майстерність як складова професійної компетентності
вчителя у галузі організації праці учнів на наукових засадах.
17. Проблема запровадження інформаційних технологій навчання у контексті
наукової організації праці.
18. Навчально-виховний процес у загальноосвітніх закладах у контексті
ґендерних досліджень.
19. Інтернет-ресурси з різних аспектів наукової організації праці суб’єктів
педагогічної діяльності у школі.
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Додаток 1
Сутність НОП у галузі освіти за різними джерелами (у хронологічному
порядку)
Назва
дефініції
НОП1 сучасної
системи
освіти

Сутність дефініції, авторство,
період
Застосування принципів НОП у системі освіти передбачає: а)
раціоналізацію власне методики навчання у сенсі обрахованої
системи реакції; б) внесення точних обрахунків у навчальний план
школи; в) точний розрахунок організації навчальної обстановки
(ІІ Всесоюзна конференція з НОП, 1924 р.).
НОП у
Науково обґрунтована організація праці педагогів й учнів,
школі
адміністративно-управлінського,
навчально-допоміжного
й
обслуговуючого персоналу, що сприяє забезпеченню високої якості
навчання й виховання, всебічного й гармонійного розвитку учнів за
умови раціонального використання навчального та робочого часу,
матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, підтримання високої
працездатності, найкращого збереження й зміцнення здоров’я усіх
членів шкільного колективу (М.В. Черпинський, 1972 р.).
НОПП
Система і процес здійснення науково обґрунтованих заходів,
спрямованих на безперервне та систематичне удосконалення
педагогічної праці та її умов, тобто на забезпечення максимальної
ефективності навчання і виховання учнів за рахунок раціонального
використання часу, сил і засобів педагогів й учнів (І.П. Юров, 1980 р.).
НОНВП
Планомірне, безперервне удосконалення навчально-виховного
у серед- процесу на основі запровадження досягнень науки й передового
ніх ПТУ
педагогічного досвіду, покращення якості навчання й виховання
кваліфікованих робітників (С.Я. Батишев, 1987 р.).
НОП у
Система науково обґрунтованих педагогічних, організаційних,
школі
господарсько-економічних заходів, що реалізується вчителями та
школою у цілому з метою забезпечення найвищої ефективності
діяльності учнів за умови раціонального використання їхніх сил і
часу (Є. Рапацевич, 2001 р.).
НОП
Така організація, котра ґрунтується на найсучасніших досягненнях
школяра науки і техніки, провідних положеннях педагогіки, психології,
фізіології, відображає їх вимоги до діяльності дітей, підлітків,
юнаків і будується із урахуванням можливостей підростаючого
організму й задач його найбільш сприятливого розвитку
(Г.В. Юрчишина, 2001 р.).

НОП – наукова організація праці, НОПП – наукова організація педагогічної праці, НОНВП
– наукова організація навчально-виховного процесу, ПТУ – професійно-технічне училище.
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Додаток 2
Орієнтовний перелік завдань для педагогічного дослідження на тему
„Збереження здоров’я учнів – актуальна проблема сучасної школи”,
передбаченого для виконання студентами під час педагогічної практики
І. Теоретична частина
1. Обґрунтувати актуальність теми (не більше 2-х абзаців).
2. Висвітлити залежність працездатності, утомлюваності учнів від:
a) фізичного й розумового навантаження,
b) розкладу занять,
c) режиму праці та відпочинку,
d) здорового способу життя,
e) кольорової композиції інтер’єру класу,
f) змістової привабливості праці учнів,
g) правильного облаштування робочих місць школярів,
h) монотонності праці або чергування різних видів навчальної
діяльності,
i) мікроклімату у класі, сім’ї.
3. Вплив на стан здоров’я школярів недотримання вимог до уроку:
a) загальнопедагогічних,
b) психологічних,
c) санітарно-гігієнічних,
d) дидактичних.
4. Вплив комп’ютерів на працездатність і стан здоров’я школярів.
5. Сучасні вимоги до конструювання, організації, обладнання робочих
місць школярів (парт, стільців), навчальних класів, лабораторій.
6. Використання здоров’язберігаючих педагогічних технологій у школі
(можна висвітлювати і вітчизняний, і зарубіжний досвід).
Примітка. Для виконання теоретичної частини обов’язково подати
відповіді на пункт №1 + будь-які чотири пункти / підпункти із
запропонованих пунктів №2-6. Сформулювати короткий висновок з
теоретичної частини.

ІІ. Практична частина
На основі спостережень під час педагогічної практики, бесід з учнями та
класним керівником, анкетування, аналізу плану виховної роботи класного
керівника дайте відповіді на запитання:
1. Яким є стан здоров’я учнів у класі, в якому Ви працювали?
2. Які заходи, напрями виховної роботи школи, в якій Ви проходили
практику, забезпечують збереження, зміцнення здоров’я учнів?
3. Чи використовують вчителі-предметники, уроки яких Ви відвідали,
засоби, методи, прийоми, спрямовані на збереження здоров’я школярів?
4. Чи передбачені заходи із збереження й зміцнення здоров’я учнів у
діяльності класного керівника Вашого класу? Яким чином? (конкретні виховні
справи, у т. ч. з формування навичок здорового способу життя, збереження
репродуктивного здоров’я та ін.).
5. Ваші пропозиції щодо запровадження ефективних заходів для
збереження здоров’я учнів вітчизняних шкіл. Які з них Вам вдалося реалізувати
під час педпрактики? Які не реалізовані? Чому?
На останній сторінці дослідження обов’язково подати список
використаної літератури.
Рекомендована література:
1. Організація педагогічної практики в педагогічному університеті студентів
заочної форми навчання: методичні рекомендації / Яковець Н., Аніщенко О.,
Киричок І., Стрельнікова Н. – Ніжин, 2003.
2. Медчук І. К. Охорона психічного здоров’я учнів // Рідна школа. – 1995. – №5.
– С. 28-29.
3. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К., 2002.
4. Яковець Н.І., Аніщенко О.В., Дубровська Л.О. та ін. Вступ до спеціальності:
Навч.-метод. посібн. – Ніжин, 2006. – С. 21-32.
5. Публікації у журналах „Директор школи. Україна”, „Рідна школа”,
„Початкова школа” та ін. різних років видання + навчально-методичні
посібники, словники з педагогіки, психології.
Примітка: Якщо у ході оформлення результатів дослідження будуть
використовуватися електронні джерела інформації, то обов’язково робити на
них посилання таким чином:
Концепции и технологии обучения http://www.psylist.net/pedagogika/
contex.htm/04.12.2006.

Додаток 3
Навчальна програма курсу „Основні проблеми педології” для слухачів
3-річних педагогічних курсів (1924 р.) (фрагмент)2
А: Вступ.
І. Дитина в історії розвитку людського роду ...
II. Роля дитинства в еволюції окремого індивіду ...
Б. І. Поняття педології. Педологія є наука про дитину, як предмет виховання.
Завдання педології, її зміст. Методи педології.
Теми для практикума: 1. Вага і необхідність педологичних дослідів. 2. Основні
педологичні проблеми: а) проблема зросту й розвитку дитины; б) взаємовідношення
між внутрішнім й зовнішнім факторами розвитку дитини. 3. Роля фізіологичних і
психологичних методів в обслідуваннях дитини. 4. Біографичний метод і його,
історія... 5. Необхідність коректувати індивідуальний метод колективним.
6. Антропометричний метод і його роля. 7. Методи экспериментальної психології.
8. Метод безпосереднього спостереження... Метод прямого випитування. 10.
Анкетний метод...
II. Коротка істория методів обслідування дитини...
III. Поняття організму взагалі: психо-фізіологичні особливости його –
пластичність; закон реакції, як основа психо-фізичного життя. Звичка, її фізіологія й
психологія.
Теми для практикума: 1. Поняття пластичности в розумінні фізичному й
психичному. 2. Закон реакції, як основний закон біо-психичного життя...
4. Необхідність раннього і завчасного виховання доцільних реакцій в сфері
індивідуального й соціяльного життя дитини... 6. Охарактеризувати звичку, як явище
фізіологичне і психичне.
IV. Дитячий психо-фізичний організм, його основні особливості; психичний
інвентар самого раннього дитинства. ...
V. Розвиток і зріст організму людини як центральна проблема педології. ...
VI. Фактори розвитку. 1. Зовнішні – а) фізичне оточення й б) соціяльне; 2)
внутрішні – а) спадковість, б) індивідуальні особливості...
Теми для практикума. ... 8. Взаємовідношення між внутрішніми й зовнішніми
факторами розвитку; теорія „конвергенції” у Стерна. 9. Талан і геній в індивідуумі і в
расі. 10. Обслідувати вплив оточення фізичного й соціяльного на певну дитину.
VII. Ритм та періоди розвитку. Теми для практикума. 1. Простежити періодизацію
ріжних функцій у певної дитини: а) мови, б) психо-фізіологічних функцій. 2. Розвиток
нервової системи у дітей. 3. Період полового визрівання; його фізіологія, психологія
й педагогіка. 4. Взаємовідношення між фізичним і психичним розвитком... 5. Вплив
фізичного зросту на психичні функції. 6. Ритмичність розвитку дітей протягом року
(зважування, вимірювання й инше обслідування групи дітей протягом року й
висновки з цих спостережень)... 8. Періоди в розвитку зовнішніх органів... 13.
Загальна періодичність, закон періодизації, по Зігерту.
VIII. Організовані форми виявлення дитини: гра, мова, малювання. ...
IX. Дитячий інтерес, що направляє душевне життя дитини.
Теми для практикума: 1. Роля інтересу у вихованні й навчанні. 2. Інтерес і
зусилля при роботі дітей. ... 4. Обслідувати своєрідні стимули, які керують інтересами

Программы 3-летних педагогических курсов: Материалы к ІІІ Всеукраинской
педагогической конференции. А. Цикл педагогический. – Х.: Червоний Шлях, 1924. – С. 28-34.
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дітей ріжного віку і окремої певної дитини. 5. Пануючі інтереси раннього дитинства,
хлоп'яцтва та юнацтва...
X. Життєва енергія дитини. Проблема втоми.
Теми для практикума: 1. Признаки фізичної й розумової втоми. 2. Суть втоми:
позитивні й негативні фізіологичні з’явища при втомі. 3. Психологія втоми у людини
взагалі, у дітей зокрема. 4. Методи й прийоми обслідування втоми у дітей: а) методи
обслідування самого явища втоми; б) методи обслідування працездатности. ... 5.
Вплив ріжних факторів на втому: вправи, звички, інтересу, волі, зміни праці,
фізіологичних процесів в тілі, зросту дітей, полу, розумових здібностей, доби року і
инших. 6. Роля індивідуальних особливостей; при втомі – типи втоми. 7. Коєфіцієнт
втоми при ріжних навчальних дисціплінах. 8. Вплив фізичної роботи на розумову
втому... 10. Перевтома, її причини. 11. Як і коли треба відпочивати взагалі, дітям
зокрема; нормальна тривалість лекції або певної роботи для дітей ріжного віку. 12.
Тривалість сну для дітей ріжного віку.
XI. Наука про індивідуальність. Індивідуальні та родові особливості дитини.
Теми для практикума: 1. Біологична цінність індивідуальности. 2. Індивідуальні
особливості фізичної природи дитини. 3. Індивідуальні особливості психичної
природи дитини: в сфері інтелектуальній,
емоціональній та вольовій. 4.
Індивідуальність і навчальні та виховуючі методи. 5. Роля індивідуальности дитини
при трудовому вихованні. 6. Як согласувати індивідуальні нахили дітей з загальним
програмом навчання у школі. 7. Роля несвідомих стимулів у нашій психології... 10.
Умови корисности інстинктів. 11. Розвиток (схема) індивідуальних і соціяльних
інстинктів у дитини...
XII. Методи та прийоми обслідування дитячої індивідуальности.
Теми для практикума: 1. Щоденник і його роля в обслідуванні дітей.
2. Антропометричний метод; вимірювання та зважування дітей. 3. Зробити загальне
обслідування особи дитини по вище даному плану. 4. Обслідувати та встановити риси
пам’яти певної дитини... 7. Скласти характеристику родини і взагалі оточення певної
дитини. 8. Обслідувати рефлекторні рухи певної дитини. ... 10. Доскональне
обслідування зовнішніх органів чуття у певної дитини... 11. Обслідувати
емоціональну сферу певної дитини, ... силу й характер головних емоцій – жаху, гніву,
симпатії, сорому і инше. 12. Обслідувати мову певної дитини... 13. Зробити
систематичний аналіз всіх методів обслідування дитини: літературного,
експериментально-фізіологичного
та
психологичного,
метода
анкети,
антропометричного, метода безпосереднього випитування та спостереження й інше.
14. Обслідувати фантазію певної дитини... 15. Обслідувати увагу певної дитини...
XIII. Нормальна й ненормальна дитина. ...
XIV. Проблема одарености. ...
XV. Особистість і характер у дітей. Основи характерології.
Теми для практикума: 1. Необхідність виховувати для нового суспільства творчу,
активну особу. ... 9. 4 стадії розвитку особистости у дітей, по Дж. Болдуїну: 1) роля
руху для визнання особи; 2) роля особистої діяльности; 3) певного характеру людини
для розвитку чуття особистости у дітей. 4) розвиток самосвідомости й соціального
чуття у дітей; 10. Простежити тісний звязок між соціяльним і моральним чуттям у
дітей. 11. Проаналізувати натуральні елементи характеру у певної дитини: а) фізичну
конституцію і б) психичну природу дитини. 12. З’ясувати, в якій мірі розвиток
характеру залежить від оточення фізичного й соціяльно-економичного.
13. Проаналізувати поняття „темперамент” і „характер”... 15. Роля емоціональної
сфери й елементу активности в розвитку характеру дітей...

Додаток 4
Схема аналізу уроку (1935 р.)3
Назва школи....................................................Клас.........................................................
Предмет............................................................Педагог....................................................
Урок відбувся............................................193 р. Почато о ....................................год.
Закінчення..........................год.
Тема...................................................................................................................................
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Властивості урока
І. Зміст
Наукова та ідеологічна витриманість урока..............
Програмова якість матеріалу......................................
Кількість матеріалу......................................................
Присутність..................................................................
ІІ. Логічна сторона
Усвідомлення учнями мети урока..............................
Підпорядкування учбового матеріалу меті урока....
Застосування принципу проблемності.....................
Розкриття взаємозв’язків............................................
Логічна послідовність.................................................
Конкретне й абстрактне на уроці...............................
Формулювання висновків...........................................
ІІІ. Засоби
Забезпечення наочності..............................................
Записи вчителя і учнів................................................
Використання учбових знарядь
(підручники, лабораторні приладдя тощо)...............
Мова вчителя................................................................
Мова учнів....................................................................
Різноманітність методичних приймів........................
IV. Організація
Використання часу на уроці (початок,
кінець, перерва)............................................................
Організація робітного місця учня .............................
Охоплення учнів працею.............................................
Свідома дисципліна на уроці......................................
Настрій, тонус урока....................................................
Взаємини між учителем та учнями............................
Підготовленість учителя.............................................
Організація робітного місця учителя.........................
Загальна поведінка вчителя.........................................
Забезпечення гігієнічних умов праці.........................
V. Структура
Добір і розташування складових частин урока.........
Розподіл часу між окремими частинами урока.........
Чергування видів роботи.............................................
__________________________________________
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА УРОКУ

Оцін- Обґрунтуванка
ня оцінок

Підпис.............................................................
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Схема аналізу уроку // Інформаційний лист Лубенського РВНО. – 1935. – №1. – С. 23-24.

Додаток 5
Орієнтовна тематика курсу „Наукова організація праці” для студентів
педагогічних інститутів (1966 р.)4

№
п/п

Кількість годин
Найменування тем

Лекції

Практичні

Разом

1. Вступ...........................................................................
2. Трудовий процес і його структура...........................
3. Основні принципи і зміст наукової організації
праці............................................................................
4. Оптимальні умови праці...........................................
Підтема. Поділ і кооперація праці. Згуртування
трудового колективу..................................................
Підтема. Створення чіткої системи політичної і
професійної освіти, самоосвіти і творчої праці......
Підтема. Матеріальне і моральне стимулювання
праці............................................................................
Підтема. Санітарно-гігієнічні умови праці............
5. Фактори працездатності............................................
6. НОП і підвищення продуктивності праці................
7. Класифікація витрат робочого часу та методика їх
вивчення......................................................................
8. Нормування праці як основа її наукової
організації...................................................................
9. Вивчення бюджету часу і заходи до його
раціонального використання.....................................
10. Планування і облік роботи........................................
11. Питання трудового законодавства...........................
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