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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни “Педагогіка»” складена відповідно до освітньо-професійної
програми підготовки  фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

    Напрям підготовки: 6.040204 – прикладна фізика, 6.050801 – мікро та наноелектроніка

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.  Метою  викладання  навчальної  дисципліни  є  надання  студентам  цілісної  і  логічно-

послідовної  системи знань з  питань  успішності  педагогічного процесу, які  охоплюють  основні
питання дидактики, розглядає проблеми виховання, навчання, організації системи освіти

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є :
          -  ознайомлення студентів з  законодавчими актами України про освіту та  тенденціями
подальшого розвитку;

- ознайомити зі специфікою, структурою педагогічного процесу на сучасному етапі, шляхами
удосконалення;

- ознайомити з теорією та практикою педагогічного процесу;
- розглянути основні питання навчання та виховання.

1.3. Кількість кредитів 3

1.4. Загальна кількість годин 90
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна / за вибором

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

4-й -й
Семестр

8-й -й
Лекції

30 год.  год.
Практичні, семінарські заняття

15 год.  год.
Лабораторні заняття

год.  год.
Самостійна робота

45 год.  год.
Індивідуальні завдання 

год.

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів
навчання:  повинні  знати  зміст  законодавчих  актів  України  про  освіту:  «Концепцію  нової
української школи»: мету та завдання нової української школи, зміст реформи середньої освіти в
Україні;  структуру  та  ефективність  педагогічного  процесу;  основні  питання  теорії  виховання:
принципи,  методи, форми виховної діяльності;  принципи методи,  форми навчання:  види,  типи,
вимоги  до  сучасного  уроку;  причини  педагогічних  негараздів,  вимоги  до  вчителя  сучасної
української школи. Уміти класифікувати  методи і форми навчання та виховання; узагальнювати та
систематизувати  педагогічні  факти;  виділяти головні  етапи  педагогічної  діяльності;  самостійно
переробляти педагогічні першоджерела; створювати власну педагогічну концепцію; користуватись
різноманітними видами роботи з  науковою  інформацією;  самостійно набувати  нові  педагогічні
знання; розв’язувати різні педагогічні завдання щодо педагогічних проблем.
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2. Виклад змісту навчальної дисципліни
Розділ 1. Педагогічний процес. 

Структура, мета, результат.

Тема 1. Педагогіка як наука та 
мистецтво.

Основні етапи розвитку педагогіки. Педагогіка як наука та мистецтво. Педагогічний 
процес як єдність навчання, виховання та організації освіти. Цілеспрямованість 
ефективного педагогічного процесу. Основні педагогічні категорії, їх зв’язок. Основні 
педагогічні напрями. Авторитарна та гуманістична педагогіки. Школи гуманізму ХХ 
сторіччя. Основні ідеї педагогіки співробітництва. Самовдосконалення особистості як 
результат ефективного педагогічного процесу.  

Тема 2. Самовдосконалення особистості 
як результат ефективного педагогічного 
процесу.

Поняття, структурні елементи процесу самовдосконалення. Формування адекватної 
самооцінки учнів як перший структурний елемент процесу самовиховання. Методи 
самопізнання. Основні методи та принципи формування позитивної Я -концепції під час 
навчання та виховання. Приклади ефективного педагогічного процесу в Україні у ХХ 
сторіччі: основні педагогічні надбання А.Макаренка, В.Сухомлинського, В.Шаталова.

Розділ 2. Основи навчання та виховання.

Тема 1. Основні питання теорії 
виховання.

Виховання як основна педагогічна категорія. Мета, принципи, методи, форми виховання.

Тема 2. Основні питання дидактики.

Навчання як складова педагогічного процесу. Принципи, методи, форми навчання.
Урок як основна форма організації навчального процесу. Типи, види уроку. Структура 
уроку.

3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
Л П лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с.

р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1.Педагогічний процес. Мета, складові, результат.
Тема 1.Педагогіка 
як наука та 
мистецтво.

  23 8 4 11

Тема 2.   22 7 3 11
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Самовдосконалення 
особистості як 
результат 
ефективного 
педагогічного 
процесу.
Разом за розділом 1   45 15 7 22

Розділ 2. Основи виховання та навчання.
Тема 1.Основні 
питання теорії 
виховання.

   23 7 4 11

Тема 2. Основні 
питання дидактики. 

   22  8 4 12

Разом за розділом 2    45 15 8 23
Усього годин    90 30 15 45

4. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми Кількість
Годин

1 Педагогічний вклад Я.Коменського, А.Дистервега,  Ж.-Ж.Руссо,
Ян.Корчака у розвиток сучасної педагогіки

2

2 Педагогічні принципи К.Ушинського та сучасність. 2
3 Оптимізм педагогіки А.Макаренка 2
4 Основний метод В.Сухомлинського та нова українська школа 2
5 Основні ідеї педагогіки співробітництва 2
6           Методи, принципи, форми виховання. 2
7          Принципи, методи, форми навчальної діяльності. 3
8                               Ділова гра «Мій урок» 2

Всього 15
                                                                                                

       
                                                                     

5. Самостійна робота

№
з/п

Назва теми Кількість
Годин

Форма контролю

1 Педагогічний досвід
України. Опрацювати

першоджерела: «Проблеми
шкільного виховання»

Макаренко А.С. «Методика
організації виховного
процесу» (9 – 100сс.),
«Проблеми школьного

виховання» (105- 225 сс.);
«Павлиська середняя школа»

Сухомлинський В.О.,:
«Розумове виховання

6 Наукова доповідь
або презентація
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підлітків» (с. 410 -455),
«Становлення моральності

підлітків» (с. 466 – 537),
«Праця в духовному житті

підлітків» (с 612 – 627),
«Дайте учню радість

навчання» (с.170 – 172);
« Точка опори» Шаталов

В.Ф.
2 Педагогічний досвід країн

світу. Опрацювати
першоджерела «Велика
дидактика» Коменський

Я.А., «Керівництво до освіти
німецьких вчителів»

Дистервег А. (67-195 сс.),
«Еміль або про виховання»

Ж.-Ж.Руссо (ІІ-ІУкн.),
«Людина як предмет

виховання», «Три елементи
школи», «Праця в її

психічному та фізичному
розвитку» Ушинського К.Д.

(с.220 – 255)

 6 Наукова доповідь
або презентація

3 Самовиховання. Мета, 
методи. Скласти програму по
розумовому, фізичному, 
естетичному, моральному 
вихованню на рік.

                       6 Програма по
самовдосконаленню

     
                     

                                 
            

4 Педагогічна культура 
вчителя. За джерелом 15 
написати есе.

                     4 Письмова робота

5 Основні питання виховання. 
Опрацювати наукові джерела
за темами: принципи, 
методи, форми виховної 
роботи (Наукові джерела: 
1,3). Підготуватись до 
доповіді на семінарському 
занятті.

                     5 Наукова доповідь

6 Основні питання дидактики.
Опрацювати наукові джерела
за темами: принципи, 
методи, форми навчальної 
роботи (Наукові джерела: 4, 
2, 8)

                     6 Наукова доповідь

7 Підготовка до контрольної 
роботи. Вивчити основні 
питання, розглянуті на 
лекціях, опрацювати наукові 

                     6 Контрольна робота
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джерела ( 1, 2, 3, 4, 10, 
11,12,13).

8 Підготовка до заліку. 
Вивчити всі питання лекцій. 
Опрацювати наукові 
джерела: 1 – 13.

                    6 Залікова робота

Всього:                    45

6. Методи навчання
    Методи організації навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання та

мотивування навчально-пізнавальної діяльності, методи контролю.

7. Методи контролю
Поточний контроль: усне опитування, письмова робота,  презентація , наукова 

доповідь.                                                                                                                                       
Рубіжний контроль: контрольна робота.
Підсумковий контроль: письмова залікова робота.
                                      

8. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль та самостійна робота Сума
Розділ 1        Розділ 2

Т1 Т2 Т1 Т2 Контрольна
Робота

Залік 100

15 15 15 9       6 40

Розділ 1
Т1 – доповідь на семінарі, письмова робота або презентація
Т2 – доповіді на семінарах
Розділ 2
Т1 – доповіді на семінарах, презентація
Т2 – доповідь на семінарах, контрольна робота

Студент отримує:
5 балів - доповідь на семінарі:                                                                                                    -   
науковість, вільне володіння інформацією, обгрунтованість,
3 бали – обгрунтованість, науковість, невільне володіння інформацією

5 балів – письмова робота:
5 балів – науковість, обгрунтованість, план, список наукових джерел,
3-4 бали – науковість, обгрунтованість, відсутніть плану
2 бали – науковість, відсутність плану, списку використаних джерел

1 бал – питання, відповідь

10 балів - презентація (макс.),
8 -10 балів - структурованість, доказовість, науковість
3- 7 бали - відсутність структури, науковізнання хаотичні
1 – 2 бали - відсутність глибоких наукових знань, заміна структури наочністю.
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6 балів – контрольна робота
Контрольна робота складається з 12 питань. За кожну правидьну відповідь студент 
отримує 0,5 бали.

Письмова залікова робота складається з двох теоретичних питань та творчого завдання.
За відповідь на одне теоретичне запитання студент отримує:
10 – 15 балів – за повне розкриття змісту питання, правильне використання наукової 
термінології, 
5 – 9 балів – за неповне розкриття змісту, помилки у використання термінології
2 -  4 бали – спроба відповісти на питання, відсутність наукової доказовості.

Творче завдання – аналіз педагогічної ситуації (10 балів – максимально).
5 – 10 балів – науковий, глибокий аналіз педагогічної ситуації, вирішення проблеми,
2 – 4 бали – наявність педагогічної ситуації але відсутній глибокий науковий аналіз, 
проблема не вирішена,
1бал – присутня педагогічна ситуація, відсутній аналіз.

Теми письмових робіт та презентацій

1. Особливості розвитку дітей шкільного віку.
2. Вікові та індивідуальні особливості виховання підлітків.
3. Проблеми гуманізації  педагогічного процесу.
4. Умови формування особистості школяра.
5. Педагогіка співробітництва. Мета, принципи, методи.
6. Педагогічні надбання України.
7. Народна педагогіка. Мета, завдання.
8. Принцип природо відповідності в педагогіці.
9. Самовиховання. Методи, завдання.
10. Нестандартні уроки. Типи. Види.
11. Етика сучасного вчителя.
12. Класний керівник. Вимоги, функції.
13. Педагогічна думка світу.
14. Естетичне виховання. Мета, завдання.
15. Профілактика правопорушень школярів.
16. Формування моральних почуттів школярів.
17. Робота з батьками.
18. Сучасна школа. Шляхи розвитку.
19. Гуманізація педагогічних стосунків.
20. Директор школи. Проблеми, вимоги.
21. Активвні та інтерактивні методи навчання.
22. Інноваційні педагогічні технології.
23. Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу у середній 

школі.
24. Принципи навчання та правила застосування.
25. Методи навчання, їх класифікація.
26. Розумове та моральне виховання школярів. Мета, завдання, форми.
27. Патріотичне та фізичне виховання школярів. Мета, завдання, форми здійснення.
28. Педагогічна майстерність вчителя.
29. Я.А.Коменський – творець самостійної педагогічної гуманістичної думки.
30. Ж.Ж.Руссо про виховання нової людини.
31. Оновні ідеї педагогіки А.Дістервега.
32. В.О.Сухомлинський – видатний український педагог -новатор.
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33. Ідеї В.Сухомлинського та шляхи здійснення.
34. Педагогічні погляди Л.М.Толстого.
35. Дидактичні поради та правила К.Д.Ушинського.
36. Методи виховання. Їх класифікація.
37. Принципи виховання. Їх характеристика.
38. Форми організації виховної роботи.

Шкала оцінювання

Сума  балів  за  всі  види
навчальної  діяльності
протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 відмінно 

зараховано70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 Незадовільно не зараховано

9. Рекомендоване методичне забезпечення

Базова література
1. Волкова Н.П. Педагогіка. /Н.П.Волокова– Київ, 2012. 613 с.
2. Степанов О.М.  Основи педагогіки та психології. /О.М.Степанов – Київ, 2012. 526 с.
3. Фіцула М.М. Педагогіка. /М.М.Фіцула– Київ, 2012. 231 с.
4. Реан А.А. Психология и педагогика. /А.А.Реан – Минск, 2010. 432 с.
5. Коменский Я.А. СС в 2 –х т. Т.1 /Я.А.Коменский – Москва, 1982.
6. Руссо Ж.-Ж. Пед. Соч в 2т. Т1. /Ж.-Ж.Руссо. – Москва, 1980.
7. Хрестоматия по истории школы и педагогики. /Сост. Егоров С.Ф. /. – Москва, 1986.

436с.
8. Корчак Я. Как любить детей. / Я.Корчак. – Москва, 1973. 267с.
9. Макаренко А.С. Проектировать лучшее в человеке…/А.С.Макаренко- Минск, 1989. 416

с.
10. Макаренко А.С. Пед.соч. В 7т., Т.5/ А.С.Макаренко – Москва, 1980.
11. Сухомлинский В.А. СС в 5 т. Т.3. /В.А.Сухомлинский – Киев, 1980.
12. Шаталов В.Ф. Точка опоры. /В.Ф.Шаталов – Москва, 1987.
13. Амонашвили  Ш.А.  размышления  о  гуманной  педагогике.  /Ш.А.Амонашвили.  –

Москва,1995. 496 с.
14. Курлянд  З.Н.,  Хмелюк  Р.І.,  Осипова  Т.Ю.  Педагогіка  /З.Н.Курлянд,  Р.І.Хмелюк,

Т.Ю.Осипова– Харків, 2009.303 с.
15. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. /В.І.Лозова, Г.В.Троцко

– Харків, 2002. 398 с.
16. Максимюк С.П. Педагогіка. /С.П.Максимюк – Київ, 2005. 670 с.
11.Лунячек  В.Е.  Державне  управління  освітою.  
– Харків, 2010. 288 с.
12.Полякова Г.А. Педагогіка. /Г.А.Полякова - Харків, 2011. 374 с.
13. Ягупов В.В. Педагогіка. /В.В.Ягупов – Київ, 2002. 560 с.
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14.  Бин-Бад Б.М. Очерки по истории и теории педагогики. /Б.М.Бин-Бад – Москва, 2003.
272 с.
15. Педагогічна майстерність. Хрестоматія. /під. ред. Зязюна. – Київ, 2008. 461 с.

Допоміжна література
1. Мазюха Д.С. На шляху до педагогічної професії. /Д.С.Мазюха– Київ, 2005. 164 с.
2. Воловік В.І. Філософія і освіта. /В.І.Воловік– Львів, 2003. 290 с.
3. Атанов Г.О. Теорія діяльнісного навчання. /Г.О.Атанов – Київ, 2007. 185 с.
4. Коротяев Б.И. Теория педагогической философии. /Б.И.Коротяев – Луганск, 2002. 251 с.
5. Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность. /Н.Н.Никитина – Москва, 

2008. 223 с.
6. Шиян Е.Н. Гуманизация образования. /Е.Н.Шиян – Москва, 1999. 179 с.
7. Никифоров В. Философия науки. /В.Никифоров – Рига, 2008. 453 с.
8. Яблонко В.Я. Психолого-педагогічні основи формування особистості. /В.Я.Яблонко

– Киїі, 2008. 257 с.
9. Омельченко С.О. Педагогіка здоров’я. /С.О.Омельченко – Слов’янськ, 2009.  204 с.
10. Борейко В.Є Екологічна культура. /В.Є.Борейко– Київ, 2004. 116 с.
11. Педагогика. Уч. Пособие /Под ред. П.И. Пидкасистова. – Москва,2007. 430 с.
12. Кукушкин В.С. Теория и методика обучения / В.С.Кукушкин. – Ростов, 2005. 474 с.
13. Сергєєнко О.П. Психологічні основи формування професійної індивідуальності 

майбутніх вчителів. /О.П.Сергєєнко – Харків, 2007. 258 с.
14. Фомичев О.С. Образование как откровение. /О.С.Фомичев - Москва, 202.192 с.
15. Дж. Джон. Демократія і освіта.  – Львів, 2003. 289 с.
16. Атанов Г.О. Теорія діяльнісного навчання. /Г.О.Атанов – Київ, 2007. 140 с.
17. Шиянов Е.Н. Гуманизация образования и профессиональной подготовки учителя. –

Москва, 1999. 179 с.

                                                      10. Інформаційні ресурси

http  ://  studbooks  .  net  /18036/  pedagogika  /  komenskiy  _  sovremennaya  _  pedagogicheckaya  _  nauka

http  ://  moluch  .  ru  /  conf  /  ped  /  archive  /150/7993

http  ://  www  .  plib  .  ru  /  pedagogika  /  vospitanie  -  samovospitanie  -  perevospitanie  .  html

http  ://  www  .  gumannajapedagogika  /  com  /манифест.  html

http  ://  www  .  aif  .  ru  /  socitte  /  history  /  vanush  _  korchak  _  zhizn  _  vo  _  imya  _  dttey

http://uchitel176/ru/vanush-rebenok-slovno-vesna

http://lektsii.org/6-5495.html

http://nbuv/gov/ua/ - Сайт національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського;

http://www.osvita.org.ua – Освітній портал – все про освіту в Україні.

http://korolenko.kharkov.com/ - Сайт Харківської державної наукової бібліотеки імені 
В.Г.Короленка;

11

http://uchitel176/ru/vanush-rebenok-slovno-vesna
http://www.aif.ru/socitte/history/vanush_korchak_zhizn_vo_imya_dttey
http://www.gumannajapedagogika/com/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82.html
http://www.plib.ru/pedagogika/vospitanie-samovospitanie-perevospitanie.html
http://moluch.ru/conf/ped/archive/150/7993
http://studbooks.net/18036/pedagogika/komenskiy_sovremennaya_pedagogicheckaya_nauka


http://pidrychniri.com/pedagogica/ - Навчальні матеріали онлайн;

http://pidrychniki.com/1584072030815/pedagogika/osnovi didaktiki – Чайка В.М. Основи

 дидактики. – Київ, 2011. – 238 с. 

http://m.pidruchniki.com

http  ://  osvita  /  ua

Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям /Избр. Пед.соч. – Т.1. – Москва, 1979//
http// www  .  sovietpsyhology  .  narod  /  ru  /  suhomlinski  _  serdce  .  htm

Наумов Н.Д. Философско-педагогические идеи В.А.Сухомлинского и их развитие во 
второй половине ХХ столетия //
http//www.eunnet.net/sofia/05-2002/text/0518/html

Потомки и сторонники педагогической системы Сухомлинского…//
http//www.krechatic.kiev.ua/print/news/1222766463.html

Метод проектів – ефективна технологія навчання.//
http//osvita.ua/school/techol/1415 
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