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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  «Педагогіка»  складена  відповідно  до
освітньо-професійної  програми  підготовки  фахівців  на  рівні  вищої  освіти
бакалавр за спеціальністю 103 – науки про землю.

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Мета  викладання  навчальної  дисципліни полягає  у  формуванні  у
студентів  наукових  уявлень  про  процеси  навчання  та  виховання  як  підґрунтя
конструктивної  педагогічної  взаємодії  з  учнями,  спрямованої  на пізнання ними
реальної дійсності та вироблення особистісного ставлення до загальнолюдських,
національних  цінностей  й  власної  траєкторії  педагогічної  діяльності  у
загальноосвітніх навчальних закладах.

1.2. Основні  завдання вивчення  дисципліни  полягають  у  тому,  щоб
сформувати  уяву  про:  теорію  організації  освітнього  процесу;  педагогічну
діяльність як особливу сферу суспільної діяльності з виховання людини; форми і
методи  удосконалення  діяльності  педагога; різноманітні  види  діяльності  учнів;
стратегії  і  способи  взаємодії  суб’єктів  педагогічного  процесу,  в  ході  якого
педагогічні впливи узгоджуються з рівнем розвитку вихованців, їхніми потребами,
інтересами, нахилами та здібностями.

1.3. Кількість кредитів – 3 кредити.
1.4. Загальна кількість годин – 90 години.

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки
3 4

Семестр
5 7

Лекції
16 год. 6 год. 

Практичні, семінарські заняття
16 год. 2 год.

Самостійна робота
58 год. 82 год.



1.6. Заплановані результати навчання:
–  ознайомлення  з  теоретичними  та  практичними  основами  педагогічної

науки;  знання специфіки  організації  освітнього  процесу  у  загальноосвітніх
навчальних закладах;

–  розуміння  особливостей  формування  продуктивного  освітнього
середовища у закладах освіти;

–  здатність діагностувати педагогічні явища та здійснювати вибір стратегій
вирішення педагогічних завдань;

–  сформованість  умінь  та  навичок  професійної  діяльності  в  умовах
освітнього середовища та володіння методиками організації навчального процесу
у загальноосвітніх навчальних закладах та установах;

–  володіння  методами  та  прийомами  педагогічно  доцільного  емоційно–
вольового  впливу  на  поведінку  особистості  вихованців  освітніх  закладів  та
установ;

–  готовність  вести  індивідуальну  роботу  з  учнями  коригуючого  або
розвивального характеру на базі змісту засвоєної дисципліни;

–  схильність  до  пошуку  неординарних  рішень  в  неоднозначних
педагогічних  ситуаціях;  розуміння  необхідності  особистісного  та  професійно-
педагогічного розвитку і зростання;

–  прагнення  до  вдосконалення  і  раціоналізації  власної  діяльності;
відповідальність за якість і результати власної діяльності.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розділ 1.  Загальні основи педагогіки

Тема 1.  Предмет і завдання педагогіки, методи педагогічних досліджень
Етимологія  терміну  «педагогіка».  Предмет,  задачі,  джерела,  функції,

структура  педагогічної  науки.  Галузі  педагогіки.  Взаємозв’язок  педагогіки  з
іншими науками. Основні категорії педагогіки.

Педагогічна дійсність та методи її вивчення. Теоретичні методи (аналіз
літератури, архівних матеріалів, документації, продуктів діяльності людини;
аналіз  понятійно-термінологічної  системи;  аналогії,  які  основані  на
спільності  фундаментальних  законів  діалектики  для  процесів  природи;
побудова гіпотез, побудова уявного експерименту; прогнозування). Емпіричні
методи  (спостереження,  вивчення  досвіду,  першоджерел,  аналіз  шкільної
документації,  вивчення  учнівської  творчості,  бесіди,  педагогічний
експеримент, педагогічне тестування,  методи вивчення колективних явищ).
Кількісні методи.



Тема 2.  Становлення та розвиток педагогіки
Етапи становлення  та  розвитку педагогіки.  Педагогіка  в  стародавні  часи.

Розвиток  педагогічної  думки  періоду  середньовіччя  та  в  епоху  Відродження.
Я.А. Коменський – засновник наукової педагогіки.  Основні ідеї педагогіки ХVІІ-
ХІХ століть. Реформаторська педагогіка  кінця ХІХ – початку ХХ ст. (педагогічні
ідеї  Д.  Дьюі,  М.  Монтессорі,  С.Френе,  Р. Штайнера). Педагогічна  система  Я.
Корчака.

Розвиток  педагогічних  ідей  в  Україні.  Педагогічні  ідеї  Г.С.  Сковороди,
К. Д. Ушинського. Освіта та педагогічна думка в Україні в другій половині ХІХ –
на початку ХХ ст. (характеристика громадсько-педагогічних рухів, педагогічні ідеї
М.  Корфа,  С.  Русової,  Х.  Алчевської,  М.  Пирогова  та  ін.).  Педагогічні  ідеї
А.С. Макаренка.  Педагогіка  співробітництва  та  ідеї  вчителів-новаторів.
(В.О. Сухомлинський,  В.Ф. Шаталов,  С.М.  Лисенкова,  Ш.А.  Амонашвілі,
М.П. Щетинін, Є.М. Ільїн, М.П. Гузик, О.А. Захарченко та ін.).

Тема 3.  Система освіти України
Сутнісно-змістовна  характеристика  освіти.  Основні  тенденції  розвитку

освіти.  Засади державної політики України у сфері освіти.  Нормативно-правова
база  освіти  в  Україні.  Національна  рамка  кваліфікацій  –  системний  і
структурований за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. Види освіти –
формальна,  неформальна,  інформальна  (самоосвіта).  Основні  форми  здобуття
освіти  –  інституційна,  індивідуальна,  дуальна.  Система  освіти  в  Україні.  Рівні
освіти.  Дошкільна  освіта.  Повна  загальна  середня  освіта.  Позашкільна  освіта.
Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта. Вища освіта.
Освіта  дорослих.  Післядипломна  освіта.  Освіта  осіб  з  особливими  освітніми
потребами.  Інклюзивне  навчання.  Спеціалізована  освіта. Ключові  компоненти

нової української школи. Компетентності нової української школи.

Тема 4.  Педагогічна діяльність та педагогічна культура 
Педагогічна  діяльність  як  професія.  Структура  і  функції  педагогічної

діяльності.  Типологія  видів  педагогічної  діяльності  (за  функціональним
призначенням; за загальною логікою раціональної організації; за націленістю на
перетворення). Вимоги до особистості педагога. Цінності і  смисли педагогічної
діяльності. Педагогічна культура: компоненти, зміст. Педагогічна майстерність: її
компоненти. Стилі та моделі педагогічного спілкування. Педагогічна етика.

Розділ ІІ. Теорія навчання

Тема 5. Характеристика освітнього процесу. 



Загальне поняття про дидактику. Категорії дидактики. Поняття про освітній
процес,  його  складові  та  компоненти.  Система  дидактичних  принципів.  Теорії
організації змісту освіти. Вимоги до формування змісту навчання. Характеристика
основних  груп  взаємопов’язаних  освітніх  цілей:  навчальних,  розвивальних,
виховних. Сутність навчальної мотивації. 

Тема 6. Форми, методи, засоби навчання.
Зміст поняття «форма навчання». Класифікація форм навчання (за кількістю

тих, хто навчається; за місцем навчання; за тривалістю навчальних занять). Урок
як основна форма організації навчання. Загальні вимоги до уроку. Типи уроків. 
Допоміжні форми навчання. Сутнісна характеристика факультативів.

Сутність,  функції,  структура,  проблеми  класифікації  методів  навчання.
Загальна  характеристика  основних  груп  методів  навчання.  Сутність,  зміст,
класифікація  методів  організації  і  самоорганізації  навчально-пізнавальної
діяльності (за джерелами знань, залежно від змісту освіти, за логікою передавання
та  сприймання  навчальної  інформації,  за  ступенем  керівництва  навчальної
роботи).  Методи  стимулювання  і  мотивації  учіння.  Методи  контролю  і
самоконтролю  в  навчанні. Активні  методи  навчання  як  основа  формування
інноваційного освітнього середовища. Фактори, що впливають на вибір методів
навчання. Основні вимоги до використання методів навчання. Засоби навчання.

Тема 7.   Види навчання

Види  навчання.  Сутність  пояснювально-ілюстративного  навчання.
Програмоване  або  комп’ютеризоване  навчання.  Особистісно  орієнтоване
навчання. Модульне навчання. Дистанційне навчання. Особливості проблемного
навчання. Інтерактивне навчання. Групове навчання. Проектне навчання. Переваги
та недоліки сучасних видів навчання.

Розділ ІІІ. Теорія виховання

Тема 8. Сутність процесу виховання та його структура
Виховання  в  теорії  та  історії  педагогічної  науки.  Локальний,  вузький,

широкий  ракурси  процесу  виховання. Загальна  характеристика  структурних
елементів вихованого процесу: мета, завдання, закономірності, принципи, форми,
методи, засоби, результати виховання та їх коригування. Виховний ідеал у системі
виховної  роботи  з  молоддю:  історія,  сучасність.  Закономірності  та  принципи
виховання. Ієрархія  виховних  цілей.  Українські  виховні  традиції.  Національне
виховання в педагогічній спадщині вітчизняних освітян.



Тема 9.  Зміст виховання
Зміст  виховання  як  суспільна  проблема.  Основні  напрямки  виховання.

Виховання  громадянської  культури  (патріотизм,  правосвідомість,  моральність,
політична  освіченість,  трудова  активність).  Виховання  розумової  культури.
Виховання  моральної  культури  особистості  (морально-етичні  норми,  ідеали,
почуття,  переконання;  моральна  культура  особистості;  моральні  цінності:
загальнолюдські, національні, громадянські, сімейні, особистісні тощо). Трудове,
екологічне, естетичне, правове, фізичне виховання. Самовиховання особистості як
процес самовдосконалення особистісних якостей. 

Тема 10.  Форми та методи  виховання
Поняття  про  організаційні  форми  виховного  процесу.  Класифікація

виховних  форм:  за  кількістю  учасників  (індивідуальні,  мікрогрупові,  групові
(колективні),  масові);  за  місцем  проведення  (класні  (аудиторні),  позакласні
(позааудиторні),  позашкільні  (позавузовські),  у  трудовому  колективі,  інші);  за
складністю  організації  (прості  та  комплексні);  за  цільовою  спрямованістю
(інформаційні,  традиційні,  народні  форми  дозвілля,  сучасні  форми  культурно-
дозвільної діяльності). Різновиди виховних заходів та їх особливості. 

Сутність методів виховання. Класифікація методів виховання: формування
свідомості  особистості  (бесіди,  лекції,  дискусії,  переконання,  навіювання,
приклад);  організації  діяльності,  спілкування,  формування  позитивного досвіду
суспільної поведінки (привчання, педагогічна вимога, громадська думка; довір’я,
тренування,  створення  виховних  ситуацій,  прогнозування);  стимулювання
діяльності  й  поведінки  (гра,  змагання,  заохочення,  покарання);  самовиховання
(самопізнання,  самооцінка,  саморегуляція).  Вибір  методів  виховання  та
самовиховання. 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви
розділів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

ус ьо
го

у тому числі ус ьо у тому числі
лекції прак лаб. ІНД срс лекції практ лаб ІНД срс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Розділ 1. Загальні  основи  педагогіки



Тема 1. 
Предмет і 
завдання 
педагогіки, 
методи 
педагогічних 
досліджень

4 1 - 3 4 1
-

3

Тема 2. 
Становлення та
розвиток 
педагогіки

10 1 4 5 10 2 8

Тема 3.
Система освіти
України

4 2 - 2 4
-

4

Тема 4.
Педагогічна
діяльність та
педагогічна
культура 

10 2 2 6 10 1 9

Разом за 
розділом 1

28 6 6 16 28 2 2 24

Розділ ІІ. Теорія навчання
Тема 5. 
Характери-
стика 
освітнього 
процесу

8 2 2 4 8 1
-

7

Тема 6. Форми,
методи , засоби
навчання

8 2 2 4 8 - 8

Тема 7.
Види навчання

8 2 2 4 8 1 - 7

Разом за 
розділом 2

24 6 6 12 24 2 - 22

Розділ ІІІ. Теорія виховання
Тема 8.
Сутність 
процесу 
виховання та 
його структура

8 1 1 6 8 1 7



Тема 9.
Зміст 
виховання

10 1 2 7 10 - 10

Тема 10.
Форми та 
методи 
виховання

10 2 1 7 10 1 9

Разом за
розділом 3

28 4 4 20 28 2 26

Підготовка до 
екзамену

10 10 10 10

Усього годин 90 16 16 58 90 6 2 82

5. ТЕМИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми Кількість годин
денна/заочна

форми навчання

1 Становлення та розвиток педагогіки 4/2

3 Педагогічна діяльність та педагогічна культура 2/-

4 Характеристика освітнього процесу 2/-

5 Форми, методи, засоби навчання 2/-

6 Види навчання у сучасній освіті 2/-

7 Сутність процесу виховання та його структура.  Форми
та методи виховання

2/-

8 Зміст виховання 2/-

РАЗОМ 16/2

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
№
з/п

Назви тем та зміст завдань самостійних робіт К-сть
годин

денна/заочна
форми

навчання

Форма 

контролю

1. Тема 1.  Предмет  і  завдання  педагогіки,
методи педагогічних досліджень
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підбір  притчі  з  поясненням  її
символічного змісту у контексті педагогіки

3/3 Складання



2. Тема 2. Становлення та розвиток педагогіки
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. 

Завдання 1. Навести  по  два  афоризми
мислителів  античної,  середньовічної,  Нової
доби що пов’язані з навчанням або вихованням
та дати їм сучасне тлумачення. 

Завдання 2. На  основі  узагальнення
різних  джерел інформації  представити схему
провідних  ідей  певної  авторської  педагогічної
системи. 

Завдання 3. Охарактеризувати  ідеї
вчителів-новаторів  (В.Ф. Шаталов,
С.М. Лисенкова,  Ш.А. Амонашвілі,
М.П. Щетинін,  Є.М.  Ільїн,  М.П. Гузик,
О.А. Захарченко та ін.).

5/8 Складання

звіту

3. Тема 3.  Система освіти України
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. 
Завдання. 1.  Скласти  таблицю
«Характеристика  10  ключових
компетентностей нової української школи»
Завдання. 2. Скласти  таблицю «Кваліфікаційні
рівні НРК,  ступені освіти»

2/4 Складання

звіту

4. Тема 4.  Педагогічна  діяльність  та
педагогічна культура 
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. 
Завдання 1. Створити  схематичну  модель
сучасного викладача. 
Завдання  2. Скласти  таблицю  «Моделі
педагогічного  спілкування»,  базуючись  на
класифікації В.Кан-Каліка та І. Юсупова.
4.  Скласти  кросворд  на  тему  «Академічна
доброчесність». 

6/9 Складання

звіту 



5. Тема 5.  Характеристика освітнього процесу
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. 
Завдання  1.  Скласти  таблицю:  «Принципи
навчання: зміст та шляхи реалізації».
Завдання 2.  Скласти  таблицю  «Теорії  освіти
(формальна, матеріальна, педоцентрична).

4/7 Складання

звіту

6. Тема 6.  Форми, методи, засоби навчання 
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. 
Завдання 1. Визначити чинники вибору форм і
методів навчання. 
Завдання 2.  Скласти  характеристику  методів
контролю і самоконтролю в навчанні.
Завдання  3. Скласти  презентацію  «Урок  як
основна  форма  організації  навчання»,  або
«Типи уроків».

4/8 Складання

звіту

7. Тема 7.  Види навчання
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.
Завдання  1. Скласти  порівняльну  таблицю
видів навчання.
Завдання.  2.  Скласти  презентацію  до
характеристики певного виду навчання

4/7 Складання

звіту

8. Теми 8-10.  Сутність  процесу  виховання  та
його структура. Зміст виховання. Форми та
методи виховання
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. 
Завдання  1. Розробка  плану-конспекту
виховного  заходу  для  учнів  з  будь-якого
напряму виховної роботи за вибором студента
(студенти  заочної  форми  навчання
супроводжують  план  конспект  розгорнутим
сценарієм  виховного  заходу,  презентацією).
Підготовка  презентації  до  семінарського
заняття (для студентів денної форми навчання).
Завдання 2. Підгтовка контрольної роботи.

20/26 Виконання
проектної

роботи

РАЗОМ 58/82



7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ:
Поточне опитування; оцінка за навчальний проект; підсумковий письмовий

екзамен.
Форми поточної перевірки:
–  екпрес-опитування студентів;
–  усна співбесіда зі змісту теми, що розглядається з оцінюванням відповідей

студентів;
–  письмові звіти студентів з кожної теми навчальної дисципліни;
– контрольна робота.
Експрес-опитування  проводяться  на  початку  семінарського  заняття.  Усна

співбесіда  зі  змісту теми проводиться  при обговоренні  навчальних питань,  що
виносяться на семінарське заняття. Письмові звіти представляються студентами у
встановлені науково-педагогічним працівником терміни.

Студент  є  допущеним до  підсумкового  семестрового  контролю  за  умови
виконання контрольної роботи (мінімальна кількість балів – 1 для денної форми
навчання; 5 – для заочної форми навчання) та отримання у результаті поточного
контролю  40  балів.  Контрольна  (реферативна)  робота для  студентів  денної
форми навчання (одне питання за темами8-10) оцінюється у 6 балів, для студентів
заочної форми навчання (два питання, що оцінюються по 10 балів, за темами 1-
10) – у 20 балів.

Критерії поточної перевірки
Для тем, з яких непередбачено семінарських занять
Поточне оцінювання здійснюється за  результатами виконаних студентами

звітів із завдань самостійної роботи.

Критерії оцінювання усної відповіді студента на семінарському занятті
Під час виступу на семінарському занятті відповідь студента оцінюється за

наступними  показниками: ступінь  володіння  навчальним  матеріалом;  структура
відповіді;  доказовість;  неперервність  та  послідовність  викладу  думки  під  час
переходу від однієї смислової частини до іншої; культура мовлення; відповіді на
запитання аудиторії. Кількість балів, яку студент може набрати за усні відповіді з
теми семінарського заняття – максимальна  4 бали,  мінімальна –  1 бал.  Бали не
нараховуються за цілком невірну відповідь, або її відсутність. 

Бали Критерії оцінювання усних відповідей студентів

4 Студент  демонструє  повні  й  міцні  знання  навчального
матеріалу  в  заданому  обсязі,  необхідний  рівень  умінь  і
навичок  та  правильно  й  обґрунтовано  приймає  рішення
при відповідях



3 Студент  допускає  несуттєві  неточності  при  застосуванні
знань та умінь під час відповідей

2 Студент  засвоїв  основний  теоретичний  матеріал,  але
допускає  окремі  помилки,  що  не  є  перешкодою  до
подальшого  навчання.  Здатний  використовувати  знання
для вирішення стандартних завдань

1 Студент  засвоїв  основний  теоретичний  матеріал,  але
допускає  окремі  помилки.  Відповіді  носять  хаотичний
характер. Не завжди здатний використовувати знання для
вирішення стандартних завдань

Окрім того, при відповідях студентів враховуються такі показники:

Показник, що оцінюється Критерії оцінювання
ступінь  володіння
навчальним матеріалом

вільне володіння; користування конспектом під
час відповіді; слабке знання матеріалу, відповідь
зачитується з конспекту

структура відповіді чітка; розпливчаста; хаотична
доказовість аргументована  відповідь;  відповідь  має

декларативний характер; відповідь бездоказова
неперервність  та  послі-
довність  викладу  думки  під
час  переходу  від  однієї
смислової частини до іншої

чітка послідовність та безперервність; часткова
послідовність  та  безперервність;  послідовність
та безперервність не виявляються взагалі

культура мовлення висока; середня; низька
відповіді  на  запитання
аудиторії

ґрунтовні  та  логічні;  безсистемні;  студент  не
може дати відповідь на запитання

Максимальна  кількість  балів,  яку  студент  може  набрати  за  результатами
роботи на семінарських заняттях – 28 бали (для денної форми навчання), 4 бали
(для заочної форми навчання).

Максимальна  кількість  балів,  яку  студент  може  набрати  за  результатами
виконання завдань самостійної роботи з кожної теми: Т1-Т7 по 3 бали, комплексне
завдання з Т8-Т10 – 3 бали (для студентів денної форми навчання),  13 балів (для
студентів заочної форми навчання).

Максимальна  кількість  балів,  яку  студент  може  набрати  за  результатами
виконаних  всіх  завдань  самостійної  роботи  й  контрольної  роботи  –  30  бали.
Студенту  нараховуються  2  бали  у  разі  його  виступу  (активності)  на  всіх
семінарських заняттях.

Критерії оцінювання презентації
Робота має складатися з 10-15 слайдів, що висвітлюють зміст обраної теми.

У  разі  відсутності  малюнків  (графіків,  діаграм,  порівняльних  таблиць,



відеофрагментів)  студенту  нараховується  8  балів.  Дрібні  неточності  під  час
презентації  матеріалу  зменшують  максимальну  кількість  балів  на  2  одиниці.
Відсутність  ґрунтовної  відповіді  на  запитання аудиторії  стосовно обраної  теми
зменшує максимальну кількість балів ще на 3 одиниці. Якщо студент набрав менш
ніж 4 бали, результати виконання творчого завдання вважаються незадовільними.
Бали не нараховуються у випадку невідповідності змісту зазначеній тематиці.

Критерії оцінювання презентації
Показник оцінювання Критерії оцінювання

зміст
обсяг

форма викладення
матеріалу;

структурні елементи

Відеофрагменти
динамічність

текстова інформація
відповіді на

запитання аудиторії 

відповідність змісту заявленій темі;
оптимальний обсяг (10-15 слайдів);
відповідність  формальним  критеріям  (ґрунтовність,
інформативність, доречність малюнків і таблиць, логічність,
послідовність викладу);
наявність  структурних  елементів  (обкладинка;  титульний
слайд;  зміст;  вступ:  мета,  завдання;  навчальний  матеріал
(включаючи  текст,  схеми,  таблиці,  ілюстрації,  графіки);
висновки,  узагальнення,  ключові  положення;  глосарій
термінів, система контролю знань (запитання і завдання для
самоперевірки);  додатковий  матеріал  для  поглибленого
вивчення; інформаційні ресурси за темою);
застосування відеофрагментів;
динамічність  (сприйняття  образної,  звукової  і  вербальної
інформації);
дотримання правил використання текстової інформації
(максимальна інформативність тексту);
чіткі, лаконічні, ґрунтовні відповіді на запитання присутніх

План-конспект  виховного заходу
План-конспект виховного заходу виконується студентом в якості самостійної 

роботи за Т 8-Т10 й передбачає такі складові:
 тема виховного заходу,
 виховна мета,
 кількість, вік дітей,
 місце проведення,
 обладнання,
 етапи підготовки та проведення виховного заходу,
 розгорнутий сценарій (якщо необхідно для виконання мети),
 педагогічні висновки.

Контрольна робота для студентів денної форми навчання за темами (Т 8-Т10)
Контрольна письмова робота  представляє  собою відповідь  на  1  запитання,

взятих  із  переліку  [див.  додаток  «ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  ДО  КОНТРОЛЬНОЇ
РОБОТИ  З  КУРСУ  «ПЕДАГОГІКА» ДЛЯ  СТУДЕНТІВ  ДЕННОЇ  ФОРМИ



НАВЧАННЯ]. Питання оцінюється у 6 балів. Бали не нараховуються у випадку
неправильної відповіді або у разі її відсутності.

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання за темами 
(Т 1-Т10)

Контрольна письмова робота  представляє  собою відповідь  на  2  запитання,
взятих  із  переліку  [див.  додаток  «ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  ДО  КОНТРОЛЬНОЇ
РОБОТИ  З  КУРСУ  «ПЕДАГОГІКА»  ДЛЯ  СТУДЕНТІВ  ЗАОЧНОЇ  ФОРМИ
НАВЧАННЯ]. Кожне питання оцінюється у 10 балів.  Бали не нараховуються у
випадку неправильної відповіді або у разі її відсутності.

Підсумкова письмова (екзаменаційна) робота
Підсумкова письмова робота  представляє  собою відповідь  на  3  запитання,

взятих  із  переліку  [див.  «ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  ДО  ЕКЗАМЕНУ  З  КУРСУ
«ПЕДАГОГІКА»]. Кожне завдання оцінюються у 13 балів, сумарно 39 балів за три
запитання.  1  бал  надається  студентам  за  умов  присутності  на  всіх  лекційних
заняттях. Якщо відповідь містить дрібні неточності, незначні помилки (не більше
1-2),  оцінка  знижується  на  3-6  балів  за  відповідне  питання.  При  значних
неточностях оцінка знижується на 6-8 балів; при великій кількості помилок – на 8-
11.  Бали  не  нараховуються  у  випадку  неправильної  відповіді  або  у  разі  її
відсутності.

Критерії оцінювання контрольної роботи для студентів денної форми
навчання (Т 8-Т10)

Показник, що
оцінюється 

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-1

Контрольна  робота  складена  у  встановлений  викладачем  термін.  У  разі
складання  роботи  після  встановленого  терміну  бали  за  своєчасність  не
виставляються.

Зміст роботи
5-4

-  самостійність  виконання  (у  разі  доведеного  плагіату  бали  за  роботу
анулюються);
- правильність та повнота відповіді на поставлене запитання;
-  високий рівень ознайомлення з основною та додатковою літературою, що
рекомендована програмою; 
-  виявлення  творчих  здібностей  в  розумінні  і  використанні  навчального
матеріалу;
- обґрунтованість аргументації та висновків;
-  відповідність  формальним критеріям:  структура  (вступ,  основна  частина,



висновки),  послідовність  та  логічність,  грамотність,  якість  оформлення
тощо).

3-2 Відповідь  містить  дрібні  неточності,  незначні  помилки,  є  недостатньо
послідовною  та  логічною.  Студент  має  труднощі  у  формулюванні  власної
позиції й відповідних висновків.

1 Знання  теоретичного  питання  є  безсистемними,  дуже  фрагментарні  і
поверхові.  Студент  не  володіє  навичками  аналізу,  синтезу,  порівняння,
допускає неприпустимі помилки у розкритті запитання

0 Відповідь є повністю невірною або відсутньою

Критерії оцінювання питання контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання (Т 1-Т10)

Показник, що
оцінюється 

Критерії оцінювання

Своєчасність
0-1

Контрольна  робота  складена  у  встановлений  викладачем  термін.  У  разі
складання  роботи  після  встановленого  терміну  бали  за  своєчасність  не
виставляються.

Зміст роботи
9-7

-  самостійність  виконання  (у  разі  доведеного  плагіату  бали  за  роботу
анулюються);
- правильність та повнота відповіді на поставлене запитання;
-  високий рівень ознайомлення з основною та додатковою літературою, що
рекомендована програмою; 
-  виявлення  творчих  здібностей  в  розумінні  і  використанні  навчального
матеріалу;
- обґрунтованість аргументації та висновків;
-  відповідність  формальним критеріям:  структура  (вступ,  основна  частина,
висновки),  послідовність  та  логічність,  грамотність,  якість  оформлення
тощо).

6-4 Відповідь  містить  дрібні  неточності,  незначні  помилки,  є  недостатньо
послідовною  та  логічною.  Студент  має  труднощі  у  формулюванні  власної
позиції й відповідних висновків.

3-1 Знання  теоретичного  питання  є  безсистемними,  дуже  фрагментарні  і
поверхові.  Студент  не  володіє  навичками  аналізу,  синтезу,  порівняння,
допускає неприпустимі помилки у розкритті запитання

0 Відповідь є повністю невірною або відсутньою

Критерії оцінювання підсумкової (екзаменаційної) роботи за темами (Т 1-Т10)
Бали за

контрольне
питання 

Критерії оцінювання

13-10 Правильна  та  повна  відповідь  на  поставлені  запитання.  Студент
виявляє повне розуміння актуальних теоретичних основ дисципліни;
демонструє різнобічне,  систематичне і  глибоке знання навчального
матеріалу, високий рівень ознайомлення з основною та додатковою
літературою, що рекомендована програмою; виявляє творчі здібності
в розумінні і використанні навчального матеріалу. Його ґрунтовна та



послідовна відповідь є результатом засвоєння взаємозв'язку основних
понять дисципліни в їхньому значенні для набутої професії.

9-7 Студент демонструє впевнене володіння основними поняттями курсу
під  час  розв'язання  теоретичних  та  практичних  проблем,  що
зумовлюють  його  специфіку;  наводить  аргументи  та  докази  на
користь позиції,  що викладає;  демонструє ґрунтовний рівень знань
навчального матеріалу; вміє аналізувати теорії, дані, факти. Відповідь
містить  дрібні  неточності,  незначні  помилки,  є  недостатньо
послідовною  та  логічною.  Студент  має  труднощі  у  формулюванні
власної позиції й відповідних висновків.

6-4 Відповідь  містить  велику  кількість  помилок,  є  непослідовною  та
неповною. Студент демонструє посередній рівень засвоєння знань з
основних  тем  курсу,  виявляє  слабке  застосування  теоретичних
положень  при  розв’язанні  поставленого  питання.  Знання  є
фрагментарними та епізодичними.

3-1 Студент  ознайомлений  з  навчальним  матеріалом  на  рівні
розпізнавання і відтворення окремих фактів і фрагментів, демонструє
низький  рівень  засвоєння  знань.  Знання  теоретичних  концепцій  і
підходів  безсистемні,  дуже фрагментарні  і  поверхневі.  Студент  не
володіє  навичками  аналізу,  синтезу,  порівняння,  допускає
неприпустимі помилки у відповідях на запитання.

0 Відповідь є повністю невірною або відсутньою.

8. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
(денна форма навчання)

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні
завдання

Інд.завда
ння

Разом Екзаме
н

Сума

Розділ 
1

Розділ
 2

Розділ
3

КР Р1-
Р3

(актив
ність на

семінарах)

60 40 100

Т
1

Т
2

Т
3

Т
4

Т
5

Т
6

Т
7

Т 
8-10

Т 
8-10

Т
1-10

-

3 7 3 7 7 7 7 11 6 2 -
20 21 11 6 2 -



60

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ
(заочна форма навчання)

Поточний контроль, самостійна робота,
індивідуальні завдання

Інд.завд
ан-ня

Разом Екзаме
н

Сума

Розділ 
1

Розділ
 2

Р. 3 КР Р1-Р3
(актив

ність на
семінарі) 60 40 100

Т
1

Т
2

Т
3

Т
4

Т
5

Т
6

Т
7

Т 
8-10

Т
1-10

Т
1-10

3 7 3 3 3 3 3 13 20 2
16 9 13 20 2

60

ШКАЛА  ОЦІНЮВАННЯ

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою
для екзамену для заліку

90-100 відмінно зараховано
70-89 добре
50-69 задовільно
1-49 незадовільно не зараховано

Студент  допускається  до  підсумкового  семестрового  контролю  за  умови
виконання усіх завдань самостійної роботи та мінімальної кількості балів – 40.

ШКАЛА  ОЦІНЮВАННЯ

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою
для екзамену для заліку

90–100 відмінно зараховано
70–89 добре
50–69 задовільно
1–49 незадовільно не зараховано



9. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Предмет, завдання, джерела, функції, структура педагогічної науки. 
2. Галузі педагогіки. 
3. Взаємозв’язок педагогіки з іншими науками.
4. Основні категорії педагогіки. 
5. Методи науково-педагогічного дослідження.
6. Педагогічний експеримент: сутність, види, загальна характеристика.
7. Розвиток педагогічної думки в стародавні часи.
8. Розвиток педагогічної думки періоду середньовіччя. 
9. Розвиток педагогічної думки в епоху Відродження. 
10. Я.А. Коменський та його роль в становленні педагогіки як науки.

11. Педагогічні ідеї Дж.Локка. 
12. Основні ідеї педагогіки ХVІІ-ХІХ століть. 
13. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди.
14. Педагогічні ідеї К.Д. Ушинського.
15. Педагогічні ідеї та освітня діяльність М.І.Пирогова.
16. Педагогічні ідеї  А. С. Макаренка.
17. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського. 
18. Педагогічні ідеї Я. Корчака.
19. Педагогічні ідеї М. Монтессорі.

20. Педагогічні ідеї Дж. Дьюі.

21. Основні ідеї педагогіки співробітництва.

22. Реформаторська педагогіка кінця ХІХ – початку ХХ ст.

23. Освіта  та  педагогічна думка в Україні  в  другій  пол.  ХІХ – на початку
ХХ ст. 

24.Засади державної політики України у сфері освіти. 
25.Законодавча база освіти в Україні. 

26. Ключові компоненти нової української школи. 
27. Компетентності нової української школи.
28.Види освіти – формальна, неформальна, інформальна (самоосвіта).
29. Система освіти в Україні. Рівні освіти. 
30. Основні форми здобуття освіти – інституційна, індивідуальна, дуальна.
31.  Педагогіка партнерства.
32. Вища освіта в Україні. 
33. Професійна діяльність учителя: загальна характеристика.
34. Сучасне освітнє середовище в новій українській школі.



35. Структура, мета і формула нової української школи. 
36. Умотивований учитель нової української школи. 
37. Структура і функції педагогічної діяльності. 
38. Педагогічна культура: її компоненти, зміст. 
39.  Педагогічна майстерність: її компоненти.
40. Педагогічне спілкування.
41. Педагогічна етика.

42. Загальне поняття про дидактику. Категорії дидактики. 

43. Поняття про освітній процес, його складові та компоненти. 

44. Функції навчання.

45. Закономірності навчання.

46. Система дидактичних принципів. 

47. Принцип гуманістичної спрямованості навчання.

48. Принцип забезпечення єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій
навчання.

49. Принцип систематичності й системності в навчанні.

50. Принцип науковості навчання.

51. Принцип доступності нарощуваних труднощів.

52. Принцип  свідомості,  активності  й  самостійності  тих,  хто  навчається,  у
навчанні.

53. Принцип індивідуального підходу до тих, хто навчається, у навчанні.

54. Принцип наочності навчання.

55. Принцип міцності засвоєння знань, умінь, навичок.

56. Теорія формальної освіти.

57. Теорія матеріальної освіти. 

58. Педоцентрична теорія освіти.

59. Сутність та класифікація форм навчання. 



60. Урок як основна форма організації навчання.

61. Типи уроків.

62. Поняття про методи, прийоми, засоби навчання. 

63. Чинники, що впливають на вибір методів навчання.

64. Класифікація методів навчання за типом пізнавальної діяльності. 

65. Класифікація методів навчання за джерелом знань.
66. Методи і форми контролю. 

67. Функції контролю.

68. Словесні методи навчання.

69. Наочні методи навчання.

70. Практичні методи навчання: види, сутність, призначення.

71. Активні методи навчання як основа формування інноваційного освітнього
середовища.

72. Види навчання. 

73. Модульне навчання.

74. Дистанційне навчання.

75. Проблемне навчання.
76.Теорії організації змісту освіти. 

77. Інтерактивне навчання. 

78. Особистісно орієнтоване навчання.
79.Процес виховання:  сутність,  основні проблеми з  позицій  історії  та

сучасності. 
80.Цілі та завдання виховання. Українські виховні традиції.
81.Закономірності виховання.
82.Основні напрями виховання.
83.Національне виховання в педагогічній спадщині вітчизняних освітян.
84.Принцип гуманізації процесу виховання.
85.Принцип індивідуально-особистісної орієнтації у вихованні.



86. Принцип виховання в діяльності і спілкуванні.
87.Принцип стимулювання людини до самовиховання.
88.Принцип цілісного підходу до виховного процесу.
89.Принцип демократизації виховного процесу.
90.Загальна характеристика структурних елементів виховного процесу. 
91.Зміст виховання як суспільна проблема. 
92.Виховання громадянської культури. 
93.Виховання розумової культури. 
94.Виховання моральної культури особистості. 
95.Трудове виховання. 
96.Екологічне виховання. 
97.Естетичне виховання. 
98.Правове виховання. 
99.Фізичне виховання. 

100. Самовиховання особистості  як процес самовдосконалення особистісних
якостей.
101.Класифікація форм виховання учнів та студентів.
102.Сутність, загальна характеристика методів виховання. 
103.Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки.
104.Метод вправ у вихованні: загальна характеристика. 
105.Метод прикладу у вихованні: загальна характеристика.
106.Метод примусовості у вихованні: загальна характеристика.
107.Метод заохочення у вихованні: загальна характеристика.
108.Метод переконання у вихованні: загальна характеристика.
109.Методи стимулювання діяльності та поведінки.
110.Засоби виховання.
111. Критерії вихованості особистості.
112.Спадкоємність, середовище і виховання як фактори розвитку особистості.
113.Характеристика  основних  положень  «Концепції  Національно-

патріотичного виховання дітей та молоді».
114.Виховання на  цінностях у новій українській школі.

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література
1. Андрощук І.В. Методика виховної роботи : навч. посібник / І.В. Андрощук,

І.П. Андрощук. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 320 с. 



2. Бойко А.М. Виховання людини: нове і вічне. – Полтава: Техсервіс, 2006. –
С. 293–314. 

3. Бордовская  Н.В.  Педагогика.  Учебное  пособие  для  ВУЗов  /
Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб.: Питер, 2016. – 304 с.

4. Васильєва М.П.  Теорія педагогічної  деонтології :  [монографія]  /  Марина
Петрівна Васильєва. – Х. : Нове слово, 2003. – 264 с.

5. Виховні  системи  навчальних  закладів:  теорія  та  практика  /  Укладач
О.Є.\ Гречаник. –  Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 224 с. 

6. Добрянська Л.Г. Формування мотивації  учнів до навчання [Електронний
ресурс]  /  Режим  доступу:  http://licey–cv.com/metodichna–rabota/krashh–
napraczyuvannya–pk/565–formuvannya–motivacz–uchnv–do–navchannya–dopovd

7. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – Київ:
Академвидав, 2004. – 352 с.

8. Євтух  М.  Б.   Інноваційні  методи  оцінювання  навчальних  досягнень
[Текст] : монографія / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Л. М. Дибкова ; Держ. вищ. навч.
закл.  «Київ.  нац. економіч.  ун–т імені Вадима Гетьмана». – К. :  КНЕУ, 2010. –
248 с.

9. Елькін  М.В.  Історія  педагогіки:  [навчально–методичний  посібник  до
самостійного  вивчення  дисципліни]  /  М.В.Елькін,  М.М.Головкова,
А.А.Коробченко. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 204 с.

10. Завгородня  Т.К.  Історія  педагогіки:  навчально–методичний  посібник  /
Т.К.Завгородня,  Л.М.Прокопів,  І.В.Стражнікова.  –  Івано–Франківськ,  2014.  –
160 с.

11. Зайченко І.В.  Історія  зарубіжної  педагогіки.  Навчальний посібник.  –  К.:
Видавничий Дім «Слово», 2010. – 624 c. 

12. Зайченко І.В.  Педагогіка.  Навч.  посіб.  для  студ.  вищ.  навч.  закл.  –  К.:
Освіта України, 2006. – С. 86–97; 116–138.
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Додаток

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ
«ПЕДАГОГІКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

1. Процес виховання: сутність, основні проблеми з позицій історії та сучасності. 
2. Цілі та завдання виховання. Українські виховні традиції.
3. Закономірності виховання.
4. Основні напрями виховання.
5. Національне виховання в педагогічній спадщині вітчизняних освітян.
6. Характеристика основних принципів виховання. 
7. Загальна характеристика структурних елементів виховного процесу. 
8. Зміст виховання як суспільна проблема. 
9. Виховання громадянської культури. 
10.Виховання розумової культури. 
11.Виховання моральної культури особистості. 
12.Трудове виховання. 
13.Екологічне виховання. 
14.Естетичне виховання. 
15.Правове виховання. 
16.Фізичне виховання. 
17.Самовиховання особистості  як  процес самовдосконалення особистісних

якостей.
18.Класифікація форм виховання учнів та студентів.
19.Сутність, загальна характеристика методів виховання. 
20.Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки.
21.Метод вправ у вихованні: загальна характеристика. 
22.Метод прикладу у вихованні: загальна характеристика.
23.Метод примусовості у вихованні: загальна характеристика.
24.Метод заохочення у вихованні: загальна характеристика.
25.Метод переконання у вихованні: загальна характеристика.
26.Методи стимулювання діяльності та поведінки.
27.Засоби виховання.
28.Критерії вихованості особистості.
29.Спадкоємність, середовище і виховання як фактори розвитку особистості.
30.Характеристика  основних  положень  «Концепції  Національно-патріотичного

виховання дітей та молоді».



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ
«ПЕДАГОГІКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

1. Засади державної політики України у сфері освіти. 
2. Професійна діяльність учителя: загальна характеристика.
3. Педагогічна культура: її компоненти, зміст. 
4.  Педагогічна майстерність: її компоненти.
5. Типи педагогічного спілкування. 
6. Педагогічна етика.

7. Поняття про освітній процес, його складові та компоненти. 

8. Система дидактичних принципів. 

9. Принцип гуманістичної спрямованості навчання.

10. Принцип та умови створення ситуації успіху.

11. Сутність та класифікація форм навчання. 

12. Урок як основна форма організації навчання. 

13. Типи уроків.

14. Поняття про методи, прийоми, засоби навчання. 

15. Чинники, що впливають на вибір методів навчання

16. Класифікація методів навчання за типом пізнавальної діяльності. 

17. Класифікація методів навчання за джерелом знань.

18. Методи контролю і самоконтролю в навчанні. 

19. Види контролю. Переваги та недоліки письмового та усного контролю.

20. Словесні методи навчання.

21. Наочні методи навчання.

22. Практичні методи навчання: види, сутність, призначення.



23. Активні  методи  навчання  як  основа  формування  інноваційного  освітнього
середовища.

24. Види навчання. 

25. Модульне навчання.

26. Дистанційне навчання.

27. Проблемне навчання.
28.Теорії організації змісту освіти. 

29. Інтерактивне навчання. 

30. Особистісно орієнтоване навчання.
31.Процес виховання: сутність, основні проблеми з позицій історії та сучасності. 
32.Цілі та завдання виховання. Закономірності виховання.
33.Українські виховні традиції.
34.Основні напрями виховання.
35.Національне виховання в педагогічній спадщині вітчизняних освітян.
36.Характеристика основних принципів виховання. 
37.Загальна характеристика структурних елементів виховного процесу. 
38.Зміст виховання як суспільна проблема. 
39.Виховання громадянської культури. 
40.Виховання розумової культури. 
41.Виховання моральної культури особистості. 
42.Трудове виховання. 
43.Екологічне виховання. 
44.Естетичне виховання. 
45.Правове виховання. 
46.Фізичне виховання. 
47.Самовиховання особистості  як  процес самовдосконалення особистісних

якостей.
48.Класифікація форм виховання учнів та студентів.
49.Сутність, загальна характеристика методів виховання. 
50.Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки.
51.Метод вправ у вихованні: загальна характеристика. 
52.Метод прикладу у вихованні: загальна характеристика.
53.Метод примусовості у вихованні: загальна характеристика.
54.Метод заохочення у вихованні: загальна характеристика.



55.Метод переконання у вихованні: загальна характеристика.
56.Методи стимулювання діяльності та поведінки.
57.Засоби виховання.
58.Критерії вихованості особистості.
59.Спадкоємність, середовище і виховання як фактори розвитку особистості.
60.Характеристика  основних  положень  «Концепції  Національно-патріотичного

виховання дітей та молоді».


