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ВСТУП

Програма навчальної дисципліни «Педагогіка» складена відповідно до
освітньо-професійної  програми  підготовки  фахівців  на  першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти спеціальності 053 – психологія.

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 освітнього 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

Семестр
5

Лекції
32

Практичні, семінарські заняття
32

Самостійна робота
26

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

науки;  знання специфіки організації  освітнього процесу у загальноосвітніх
навчальних закладах;
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–  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.  Витоки світової та вітчизняної педагогіки
Педагогіка  в  стародавні  часи.  Розвиток  педагогічної  думки  періоду

середньовіччя та в епоху Відродження. Основні ідеї педагогіки ХVШ та XIX
століть. Розвиток педагогічних ідей в Україні. Педагогіка співробітництва та
ідеї вчителів-новаторів.

Тема 2.  Предмет педагогіки та методи педагогічних досліджень
Ґенеза  терміну  «педагогіка».  Предмет,  задачі,  джерела,  функції,

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

Педагогічна  дійсність  та  методи  її  вивчення.  Традиційно  педагогічні
методи дослідження (спостереження, вивчення досвіду, першоджерел, аналіз
шкільної документації, вивчення учнівської творчості, бесіди). Педагогічний
експеримент. Педагогічне тестування.  Методи вивчення колективних явищ.
Кількісні методи.

Тема 3.  Система освіти України
Сутнісно-змістовна характеристика освіти.  Види освіти – формальна,

неформальна,  інформальна  (самоосвіта).  Основні  форми здобуття  освіти  –
інституційна,  індивідуальна,  дуальна.  Законодавча  база  освіти  в  Україні.
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.
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Післядипломна  освіта.  Освіта  осіб  з  особливими  освітніми  потребами.
Інклюзивне навчання. Спеціалізована освіта.

Тема  4. Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова
українська школа»

Мета  і  формула  нової  школи.  Ключові  компетентності  для  життя.
Педагогіка партнерства. 

Умотивований  учитель.  Орієнтація  на  учня.  Виховання  на
загальнолюдських  цінностях. 

Нова  структура:  початкова  освіта,  базова  середня  освіта,  профільна
середня освіта. Автономія школи і якість освіти. Справедливе фінансування і
рівний доступ. Сучасне освітнє середовище.

Розділ ІІ. Теорія навчання

Тема 5.  Сутність, структура та види навчання
Загальне поняття про процес навчання, загальна характеристика його

складових: мета, принципи, зміст, форми і методи навчання, контроль якості
навчання.

Мета  навчання.  Характеристика  основних  груп  взаємопов’язаних
освітніх цілей: навчальних, розвивальних, виховних. 

Поняття  про  зміст  навчання.  Сучасні  вимоги  до  змісту  навчання  та
критерії його вибору. Закон України про зміст освіти. Нормативні документи,
щодо  змісту  освіти:  навчальний  план,  навчальна  програма,  підручники
(посібники).

Види  навчання: пояснювально-ілюстративне,  комп’ютеризоване,
розвивальне,  дистанційне  проблемне,  інтерактивне, проектне.  Інклюзивне
навчання.

Тема 6.  Закономірності та принципи навчання
Закон  і  закономірність,  співвідношення  понять.  Закономірності

зовнішні й внутрішні. Зовнішні: залежність навчання від суспільних процесів
і умов, від соціальної й політичної ситуації, рівня культури й ін. Внутрішні:
відбиття зв’язків між компонентами процесу навчання. 

Система  дидактичних  принципів.  Принципи  класичні  й  сучасні.
Співвідношення принципів та правил навчання. Педагогічні умови реалізації
принципів навчання в діяльності викладача.

Тема 7.  Форми та методи 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. Конкретизація загальних вимог у дидактичній, розвивальній, виховній
меті. Типологія уроків. Структура стандартних уроків. Нестандартні уроки.
Допоміжні форми навчання. Самостійна робота учнів як форма навчання.

5



Сутність, функції, структура, проблеми класифікації методів навчання.
Загальна характеристика основних груп методів навчання. Методи 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 та інтерактивні методи навчання, їх характеристика. 
Вибір  методів  навчання.  Фактори,  що  впливають  на  вибір  методів

навчання. Основні вимоги до використання методів навчання.

Тема 8.  Контроль  успішності навчання
Діагностика  навчально-пізнавальної  діяльності  учнів  та  її  функції

(контрольна,  виховна,  навчальна,  розвивальна,  діагностично-коригуюча,
стимулювально-мотиваційна). Загальна характеристика принципів контролю
(об’єктивність,  систематичність,  гласність)  та  його  видів  (попередній,
поточний,  тематичний  або  періодичний,  комбінований,  підсумковий).
Основні  параметри  якості  знань:  міцність,  повнота,  глибина,  гнучкість,
конкретність,  системність,  інші.  Рівні  знань:  розпізнавальний,
репродуктивний, продуктивний або реконструктивний, творчий. Педагогічне
тестування. Самоконтроль та самооцінка.

Розділ ІІІ. Теорія виховання

Тема 9.  Сутність процесу виховання та його структура
Виховання в теорії та історії педагогічної науки. Локальний, вузький,

широкий ракурси процесу виховання. 
Процес  виховання:  сутність,  основні  проблеми  в  історії  людства  та

сучасні, розгляд їх науковцями. Виховний ідеал у системі виховної роботи з
молоддю:  історія,  сучасність.  Українські  виховні  традиції.  Цілі  та  задачі
виховання. 

Закономірності,  принципи й  рушійні  сили  процесу  виховання.
Характеристика основних принципів виховання. 

Загальна  характеристика  структурних  елементів  вихованого процесу:
мета, завдання, закономірності, принципи, форми, методи, засоби, результати
виховання  та  їх  коригування.   Самовиховання  як  вища  форма  розвитку
особистості.

Тема 10.  Зміст  виховання
Зміст виховання як суспільна проблема. Науковці про зміст виховного

процесу і виховання як суспільне явище. 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,
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громадянські,  сімейні,  особистісні  тощо).  Трудове,  екологічне,  естетичне,
правове,  фізичне  виховання.  Самовиховання  особистості  як  процес
самовдосконалення особистісних якостей.

Тема 11.  Форми та методи виховання
Поняття  про  організаційні  форми  виховного  процесу.  Класифікація

виховних форм: за кількістю учасників (індивідуальні, мікро групові, 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). 

Сутність,  загальна  характеристика  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. 

Розділ ІV. Професійно-педагогічна діяльність

Тема 12.  Особливості  педагогічної  діяльності  та  вимоги  до
особистості педагога

Структура  і  функції  педагогічної  діяльності  (мета,  об’єкт,  суб’єкт,
засоби,  результат).  Компоненти  педагогічної  діяльності:  діагностичний,
орієнтовно-прогностичний,  конструктивно-проективальний,  організаційний,
практичного розв’язання конкретних педагогічних завдань,  комуникативно-
стимулювальний, аналітично-оцінний, дослідницько-творчий. 

Поняття індивідуального стилю педагогічної діяльності.  Класифікація
стилів педагогічної діяльності. Етапи та умови формування індивідуального
стилю діяльності сучасного викладача.

Професійно  значущі  та  особистісні  якості  педагога.  Сутність  та
структура педагогічної культури педагога. 

Імідж викладача. Поняття про імідж у світовій і вітчизняній психології і
педагогіці.  Складові  іміджу.  Соціально-психологічний  портрет  викладача:
авторитет,  репутація,  престиж,  імідж,  статус.  Принципи  та  технології
утворення позитивного іміджу 

Тема 13.  Педагогічна майстерність викладача
Витоки  педагогічної  майстерності,  шляхи  формування  та  реалізація.

Видатні науковці про педагогічну майстерність. Характеристика структурних

7



компонентів  педагогічної  майстерності:  професійна  компетентність,
гуманістична  спрямованість,  педагогічні  здібності,  педагогічна  творчість,
педагогічна техніка. Критерії та рівні оволодіння педагогічною майстерністю.

Тема 14.  Педагогічна техніка 
Сутність  поняття  «педагогічна  техніка»,  її  компоненти.  Елементи

зовнішньої  техніки  викладача  вербальні  (мовні)  та  невербальні  (міміка,
пантоміміка,  візуальний контакт, тактильна комунікація). Мовне  мистецтво
педагога, технічні  показники  виразного  мовлення:  дихання,  голос,  дикція
(вимова), інтонація (тон), темп.. Культура і техніка педагогічного спілкування.
Акторські  здібності.  Артистизм  викладача.  Педагогічний  вплив  як  основа
педагогічної взаємодії, контакт з аудиторією. Внутрішня техніка викладача,
як  здатність  володіти  собою:  психологічне  налаштування,  емоційна
саморегуляція,  аутогеннне  тренування;  самоволодіння;  саморегуляція,
витримка. 

3.  СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви

розділів і тем
Кількість годин

Денна форма Заочна форма
ус
ьо
го

у тому числі ус 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. 
Витоки 
світової та 
вітчизняної 
педагогіки

4 2 - 2

Тема 2.
Предмет
педагогіки  та
методи
педагогічних
досліджень

4 2 2

Тема 3.
Система
освіти
України

4 2 - 2

Тема  4. 
Концептуальні
засади 
реформування
середньої 
школи «Нова 
українська 
школа»

4 2 2
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Разом за 
розділом 1

16 8 4 4

Розділ ІІ. Теорія навчання
Тема 5.  Сутні
сть, структура 
та види 
навчання

4 2 2

Тема 6.  Закон
омірності  та
принципи
навчання

4 2 2

Тема 7. Форми
та методи 
навчання

16 4 4 8

Тема 8.
Контроль 
успішності 
навчання

6 2 2 2

Разом за 
розділом 2

30 10 10 10

Розділ ІІІ. Теорія виховання
Тема 9.
Сутність 
процесу 
виховання та 
його 
структура

4 2 2

Тема 10.
Зміст 
виховання

4 2 2

Тема 11.
Форми та 
методи 
виховання

16 4 4 8

Разом за 
розділом 3

24 8 8 8

Розділ ІV. Професійно-педагогічна діяльність

Тема 12.  
Особливості
педагогічної
діяльності  та
вимоги  до
особистості
педагога

8 2 2 4
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Тема 13.  Педа
гогічна
майстерність
викладача

4 2 2 -

Тема 14.  Педа
гогічна
техніка 

6 2 4

Залік 2 - 2 - - - -

Разом за
розділом 4

20 6 10 4

Усього годин 90 32 32 - - 26

4.  ТЕМИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Предмет  педагогіки та  методи педагогічних досліджень 2

2 Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова 
українська школа»

2

3 Сутність, структура та види навчання 2

4 Закономірності та принципи навчання 2

5 Форми та методи навчання 4

6 Контроль успішності навчання 2

7 Сутність процесу виховання та його структура 2
8 Зміст виховання 2

9 Форми та методи виховання 4

10 Особливості  педагогічної  діяльності  та  вимоги  до
особистості педагога

2

11 Педагогічна майстерність викладача 2

12 Педагогічна техніка 4

13 Залік 2

РАЗОМ 32
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5.  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№
з/п

Назви тем та зміст завдань самостійних робіт К-сть
годин

Форма контролю

1 Тема 1.  Витоки світової та вітчизняної педагогіки
Завдання. 1. Навести  по  два  афоризми  античних
мислителів  (Платона,  Сократа,  Аристотеля,
Демокрита), що пов’язані з навчанням або вихованням
та  дати  їм  сучасне  тлумачення.  2. З  різних  джерел
інформації  зібрати  відомості  про  будь-який  період
становлення  і  розвитку  педагогіки  як  науки  і
представити її у вигляді таблиці

2 Складання
звіту

2 Тема 3.  Система освіти України
Завдання.  На основі аналізу психолого-педагогічних
джерел інформації порівняти систему освіти в Україні
та за кордоном (дві держави за вибором студента). Звіт
представити у вигляді порівняльної таблиці та зробити
загальні висновки

2 Складання
звіту у вигляді
мультимедійної

презентації

3 Тема 7.  Форми і методи навчання
Завдання. Розробити фрагмент уроку з використанням
активних  методів  навчання  і  презентувати  його
конспект

8 Виконання проектної
роботи

Тема 8.  Контроль успішності навчання 
Завдання. На  основі  запропонованої  науково-
педагогічним працівником теми розробити:
–  два варіанти карток-завдань  для поточного експес-
опитування;
–  різнорівневі  тестові  завдання  для  перевірки  рівня
засвоєння здобувачами освіти її змісту

2 Виконання проектної
роботи

Тема 9-11.  Сутність  процесу  виховання  та  його
структура. Форми та методи виховання
Завдання. Розробити  сценарій  виховного  заходу  для
учнів  з  будь-якого  напряму  виховної  роботи  за
вибором студента

8 Виконання проектної
роботи

4 Тема 12.  Особливості  педагогічної  діяльності  та
вимоги до особистості педагога
Завдання.  Розробити  модель  сучасного  вчителя,
викладача,  визначити його особистісні  та  професійні
якості

4 Виконання проектної
роботи

РАЗОМ      26

6.  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
(не передбачені)

7.  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ:

Поточне усне та  письмове опитування;  оцінка за  навчальний проект;
підсумковий контороль – залік.

Форми  поточної  перевірки  та  критерії  оцінювання  навчальних
досягнень студентів:
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–  екпрес-опитування студентів  (у  вигляді  карток-завдань  або
сінквейну) – проводяться на початку семінарського заняття;

–  усна  співбесіда зі  змісту  теми  (обговорення  навчальних  питань
семінарського заняття), що розглядається з оцінюванням відповідей студентів
– проводиться протягом кожного семінарського заняття;

–  письмові  звіти  та  проекти  з  тем  навчальної  дисципліни  –
представляються  студентами  у  встановлені  науково-педагогічними
працівниками  терміни.

Основними  критеріями,  що  характеризують  рівень  компетентності
студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є
такі:

–  виконання  всіх  видів  навчальної  роботи,  передбачених  робочою
програмою з дисципліни;

–  глибина  і  характер  знань  навчального  матеріалу  за  змістом
навчальної  дисципліни,  що  міститься  в  основних  та  додаткових
рекомендованих джерелах інформації;

–  вміння  аналізувати  явища,  що  вивчаються,  у  їх  взаємозв’язку  і
розвитку;

–  характер  відповідей  на  поставлені  питання  (чіткість,  лаконічність,
логічність, послідовність тощо);

–  вміння  застосовувати  теоретичні  положення  під  час  розв’язання
практичних завдань.

Критерії оцінювання студентів у ході семінарських занять:
Поточне оцінювання здійснюється на семінарських заняттях. Загальний

бал  за  кожне  семінарське  заняття  складається:  з  оцінки  за  результатами
експрес-опитування та оцінки за усні відповіді студента на занятті. 

Методика визначення балів за результатами експрес-опитування:
Бали

Критерії оцінювання за картками-завданнями
(експрес-опитування)

теми:
5; 6; 8;
9; 10;

12

теми:
2; 4; 7;
11;  13;
14

завдання з відкритою відповіддю на запитання
0,75 2 Повне розкриття відповіді
0,5 1 Відповідь  має  дрібні  неточності,  не  містить  суттєвих

помилок (часткове розкриття змісту)
0 0 Повністю невірна відповідь, або її відсутність.

завдання з вибором однієї правильної відповіді на запитання
0,25 2 Правильний вибір

0 0 Невірний вибір відповіді, або її відсутність

Критерії  оцінювання  усних  відповідей  студентів  на  семінарському
занятті:
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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.

Максимальна  кількість  балів,  яку  студент  може  набрати  за  усні
відповіді одного семінарського заняття:

–  з тем: 5; 6; 8; 9; 10; 12 – 1 бал;
–  з тем: 2; 4; 7; 11; 13; 14 – 3 бали.
Бали не нараховуються за цілком невірну відповідь або її відсутність.
Методика визначення балів за усні відповіді на семінарському занятті:
Бали

Критерії оцінювання усних відповідей студентів
теми: 5;
6; 8; 9;
10; 12

теми:
2;  4;
7;  11;
13; 14

1 2 Студент  демонструє  повні  й  міцні  знання  навчального
матеріалу  в  заданому  обсязі,  необхідний  рівень  умінь  і
навичок  та  правильно  й  обґрунтовано  приймає  рішення
при відповідях

0,75 1,5 Студент допускає несуттєві  неточності  при застосуванні
знань та умінь під час відповідей

0,5 1 Студент  засвоїв  основний  теоретичний  матеріал,  але
допускає  окремі  помилки,  що  не  є  перешкодою  до
подальшого  навчання.  Здатний  використовувати  знання
для вирішення стандартних завдань

0,25 0,5 Студент  засвоїв  основний  теоретичний  матеріал,  але
допускає  окремі  помилки.  Відповіді  носять  хаотичний
характер. Не завжди здатний використовувати знання для
вирішення стандартних завдань

Максимальна  кількість  балів,  яку  студент  може  набрати  в  ході
семінарських занять – 36.

Оцінювання завдань самостійної роботи студентів, що виконуються з
тем навчальної дисципліни:

За результатами виконання звітів та проектів із самостійної роботи, що
передбачена з певних тем студенти окремо отримують бали.

Максимальну кількість балів, яку може отримати студент з тем 1; 3; 8
та 12 – 2 бали, а з тем 7 та 9-11 – 8 балів.

Методика  визначення  балів  за  результатами  виконаних  студентами
завдань самостійної роботи з тем навчальної дисципліни:
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Бали
Критерії оцінюваннятеми

: 1;
3; 8;
12

теми:
7 та 9-
11

0,5 2 Завдання  містить  відповіді  на  рівні  елементарного
відтворення  окремих  фактів,  елементів,  об’єктів,
фрагментів  навчального матеріалу. Студент  безсистемно
висвітлив  питання  з  грубими  помилками  та  відсутнє
розуміння основної суті питань, висновків, узагальнення.
Виконане  завдання  частково  відповідає  вимогам  щодо
його оформлення.

1 4 Завдання містить відповіді, в яких відтворюються основні
положення  навчального  матеріалу  на  рівні   без
достатнього  розуміння;  студент  у  цілому  оволодів
сутністю питань з певної теми, виявив теоретичні знання,
намагається аналізувати факти й події, робити висновки.
Завдання містить неповні відповіді, мають місце помилки
при висвітленні змісту матеріалу. Виконане завдання не в
повній мірі відповідає вимогам щодо його оформлення.

1,5 6 Завдання містить відповіді, в яких відтворюється значна
частина  змісту  завдання.  Студент  виявляє  знання  і
розуміння основних положень теми, певною мірою може
аналізувати  матеріал,  порівнювати  та  робити  висновки.
Студент  питання  висвітлює  повно,  висвітлення  їх
завершене  висновками,  виявлене  уміння  аналізувати
факти й події, а також виконувати навчальні завдання. У
змісті виконаного завдання допущені несуттєві помилки,
має  місце  недостатня  аргументованість  при  викладенні
матеріалу. Виконане  завдання  відповідає  вимогам  щодо
його оформлення.

2 8 Завдання містить  відповіді,  в  яких навчальний матеріал
відтворюється  в  повному  обсязі,  відповідь  правильна,
обґрунтована,  логічна,  містить  аналіз  і  систематизацію,
зроблені  аргументовані  висновки.  Студент  показує
глибоке  оволодіння  матеріалом,  висловлює власне
ставлення  до  альтернативних  міркувань  з  конкретної
проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано
викладати  матеріал.  Завдання  виконане  правильно,  як  з
використанням типового алгоритму, так і  за  самостійно
розробленим  алгоритмом та  відповідає  вимогам  щодо
його оформлення.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами
виконаних усіх завдань самостійної роботи – 24 бали.
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8.  СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ:

Поточний контроль, самостійна робота,
індивідуальні завдання

Ін
д.

за
вд

а
нн

я

Р
аз

ом

За
лі

к

С
ум

а

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4
Т
1

Т
2

Т
3

Т
4

Т
5

Т
6

Т
7

Т
8

Т
9

Т
10

Т
11

Т
12

Т
13

Т
14

2 4 2 4 2 2 12 4 2 2 12 4 4 4
12 20 16 12

60

Підсумковий контроль.
Студент  допускається  до  підсумкового  контролю  з  навчальної

дисципліни  за  умови  виконання  усіх  завдань  самостійної  роботи  та
отримання мінімальна кількості балів протягом семестру – 40.

Підсумковий  контроль  з  дисципліни  проводиться  у  формі  заліку  на
основі  розроблених  залікових  білетів,  кожен  з  яких  містить  по  одному
практичному  завданню  та  десять  тестових  завдань.  Кожне  практичне
завдання оцінюється максимальною кількістю балів – 20. 

Методика визначення балів за виконання практичного завдання білета:
Бали Критерії оцінювання усних відповідей студентів

20 Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу
в  заданому  обсязі,  необхідний  рівень  умінь  і  навичок  та
правильно  й  обґрунтовано  приймає  рішення  при  вирішенні
практичного завдання

15 Студент допускає несуттєві неточності при застосуванні знань та
умінь під час вирішення практичного завдання

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

5 Студент засвоїв  основний теоретичний матеріал,  але  допускає
окремі  помилки.  Відповіді  носять  хаотичний  характер.  Не  в
повній  мірі  здатний  використовувати  здобуті  знання  для
вирішення практичного завдання

За  кожну  правильну  відповідь  на  тестове  завдання  студент  отримує
2 бали, у противному випадку – 0 балів. За умови, коли студент відповідає на
всі тестові завдання він отримує максимальну кількість  балів – 20.

Підсумковий  контроль  проводиться,  згідно  з  розкладом  занять,  на
останньому занятті.
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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 ЗАЛІКУ
1. Розвиток  педагогічної  думки  періоду  середньовіччя  та  в  епоху

Відродження.
2. Основні ідеї педагогіки ХVШ та XIX століть. 
3. Розвиток педагогічних ідей в Україні.
4. Предмет, завдання, джерела, функції, структура педагогічної науки.
5. Галузі педагогіки. Взаємозв’язок педагогіки з іншими науками.
6. Основні категорії педагогіки.
7. Методи науково-педагогічного дослідження.
8. Законодавча база освіти в Україні.
9. Система освіти в Україні. Рівні освіти.
10.Мета  і  формула  нової  школи.  Ключові  компетентності  для  життя.

Педагогіка партнерства.
11.Умотивований учитель. Орієнтація на учня.
12.Нова  структура:  початкова  освіта,  базова  середня  освіта,  профільна

середня освіта.
13.Автономія школи і якість освіти.
14.Загальне поняття про дидактику і процес навчання. 
15.Система  дидактичних  принципів.  Співвідношення  принципів  та

правил навчання. 
16.Мета навчання як базова основа для визначення його цілей.
17.Характеристика основних груп взаємопов’язаних освітніх цілей. 
18.Структура викладення навчального матеріалу в сучасній школі.
19.Поняття  технології  навчання  у  сучасній  школі.  Загальна

характеристика технологій навчання.
20.Класифікація педагогічних технологій.
21.Сучасні  технології  навчання:  особистісно  зорієнтована  технологія;

технологія  групової  навчальної  діяльності  школярів;  технологія
інтерактивного  навчання;  інформаційно-комунікаційні  технології
навчання.

22.Зміст поняття «форма навчання». 
23.Класифікація форм навчання. 
24.Урок як основна форма організації навчання, його структура. 
25.Загальні вимоги до уроку. Типологія уроків. 
26.Самостійна робота учнів як форма навчання.
27.Поняття про методи та прийоми навчання, їх характеристика. 
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28.Методи  організації  і  самоорганізації  навчально-пізнавальної
діяльності. 

29.Методи стимулювання і мотивації учіння. 
30.Вибір методів навчання. 
31.Види навчання. 
32.Переваги та недоліки сучасних видів навчання.
33.Діагностика навчально-пізнавальної діяльності учнів та її функції. 
34.Загальна характеристика контролю та принципів контролю.
35.Форми, методи та засоби педагогічного контрлолю.
36.Основні параметри якості знань. 
37.Педагогічне тестування. 
38.Процес  виховання:  сутність,  основні  проблеми  з  позицій  історії  та

сучасності. 
39.Українські виховні традиції. Цілі та задачі виховання. 
40.Закономірності, принципи й рушійні сили процесу виховання. 
41.Характеристика основних принципів виховання. 
42.Загальна характеристика структурних елементів виховного процесу.  
43.Зміст виховання як суспільна проблема. 
44.Виховання громадянської культури. 
45.Виховання розумової культури. 
46.Виховання моральної культури особистості. 
47.Трудове, екологічне, естетичне, правове, фізичне виховання. 
48.Самовиховання  особистості  як  процес  самовдосконалення

особистісних якостей.
49.Класифікація форм виховання учнів та студентів. 
50.Сутність,  загальна  характеристика  методів  виховання:  формування

свідомості  особистості;  організації  діяльності,  формування
позитивного досвіду суспільної поведінки; стимулювання діяльності й
поведінки; самовиховання. 

51.Вибір методів виховання та самовиховання.
52.Структура, функції та компоненти педагогічної діяльності.
53.Стилі педагогічної діяльності.
54.Професійно значущі та особистісні якості педагога.
55.Педагогічна майстерність учителя та її компоненти. 

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. Виховні  системи  навчальних  закладів:  теорія  та  практика  /  Укладач

О.Є.\ Гречаник. –  Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 224 с. 
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5. 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

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

7. 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.

8. 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.

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

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

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

12.Інноваційні  педагогічні  технології  навчання  професії.  Монографія  /
Нікуліна А.С., Максименко Ю.Б., Матвєєв Г.П., Заславська С.О., Сілаєва І.Є.,
Костюченко М.П., Молчанов В.М. за ред.  Нікуліної А.С. – Донецьк: ДІПО
ІПП, 2005. – 385 с.

13.Кайдалова  Л. Г.  Педагогічна  майстерність  викладача  :  навч.  посіб.  /
Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, Т. Ю. Вахрушева. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. –
140 с. 

14.Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності: Навч. посібник. – Львів:
Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 608 с. 

15.Кучерявець В.Г. Основи педагогічної майстерності.  Практикум. Навчально-
методичний посібник для студентів філологічного факультету заочної форми
навчання. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2002.
– 55 с. 

16.Коваленко  О.Е.  Методика  професійного  навчання.  –  Підручник.  –  Х.:
Видавництво НУА, 2005. – 360 с.

17.Кондрашова  Л.В.  Методика  організації  виховної  роботи  в  сучасній  школі:
навчальний посібник  /  Л.В.Кондрашова,  О.О.Лаврентьєва,  Н.І.Зеленкова.  –
Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – 187 с.

18.Кузьмінський  А.  І.  Технологія  і  техніка  шкільного  уроку  [Текст]  :  навч.
посіб. / Анатолій Іванович Кузьмінський, Світлана Віталіївна Омельяненко. –
К. : Знання, 2010. – 335 с.

19.Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний
посібник. – Харків: ОВС, 2002. – С. 220–250.

20.Лутаєва  Т. В.  Педагогічна  культура  :  навч.  посіб.  /  Т. В. Лутаєва,
Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2011. – 182 с.

18



21.Мартиненко,  С.    Методи  навчання  та  їх  класифікація  [Текст]  /  Світлана
Мартиненко, Людмила Хоружа // Початкова освіта. – 2010. – № 24. – С. 28–
32.

22.Методика  професійного  навчання.  Методика  постановки  навчальних  цілей
[Електронний  ресурс]  /  Режим  доступу:  http://bookss.co.ua/book_osnovi–
naukovo_943/9_tema–8.–metodika–postanovki–navchalnih–cilej

23.Методичні рекомендації зі складання тестових завдань / В.П. Сергієнко, Л.О.
Кухар. – К., НПУ, 2011. – 41 с. 

24.Мешко Г.М.  Вступ  до  педагогічної  професії [Текст]:  навч.  посібник  /
Г.М. Мешко. – К.: Академвидав, 2010. – 200 с.

25.Наумова В.Ю. Розробка текстових завдань і тестів: основи технології. – Київ:
2006. – 24 с.

26.Нестандартні уроки з фізичної географії [Текст] / авт.–уклад. К. С. Шуліка. –
Х. : Основа, 2012. – 112 с. 

27.Овчаров  С.  М.   Інтегровані  уроки  –  креативні  учні  [Текст]  :  навч.–метод.
посіб. / Сергій Михайлович Овчаров, Катерина Володимирівна Овчарова. –
Полтава : АСМІ, 2012. – 72 с.

28.Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч.
закл.] / В. Л. Ортинський – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

29.Освітні технології: Навч. – метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. 3. Кіктенко, О. М.
Любарська та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

30.Пальчевський С.С. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – С. 355–
370.

31.Паньков Д.В.  Організація  навчання  за  інтерактивними  технологіями.
Методичні рекомендації для педагогічних працівників. – Донецьк: ДІПО ІПП,
2006. – 48с.

32.Педагогіка: Навчальний посібник / Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов
В.І. – Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 235–253.

33.Педагогіка:  Хрестоматія  /  Уклад.:  А.І.Кузьмінський,  В.Л.Омеляненко.  –  К.:
Знання–Прес, 2003. – 700 с.

34.Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф.
Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с.

35.Педагогічна майстерність сучасного вчителя: теорія і практика: Підручник за
кредитно–модульною технологією навчання для бакалаврів /  Бєльчева Т.Ф.,
Ізбаш С.С., Елькін М.В. [та ін.]. – 2–ге вид. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий
будинок ММД», 2012. – 364 с.

36.Поясик О. І. Методика виховної роботи : навчальний посібник / О. І. Поясик,
В.  В.  Лаппо.  –  Івано–Франківськ  :  Видавництво  Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – 202 с.

37.Психолого–педагогічні  засади  діяльності  педагога  сучасної  професійної
школи: навчально–методичний посібник/ ав.: Дегтярьова Г. С., Козяр М. М.,
Руденко Л. А., Шиделко А. В.; за ред. Руденко Л. А. – К.: Педагогічна думка,
2013. – 144 с.

38.Пустова Т.В. Основи педагогічного оцінювання. Частина ІІ. Практика. – Київ:
Майстер–клас,2006. – 55с.

39.Сілаєва І.Є., Шевчук С.С. Сучасний урок у професійній школі: проектування,
організація, аналіз: Метод. посібник – Донецьк: ДІПО ІПП, 2008. – 171 с. 
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40.Сисоєва  С.О.  Основи  педагогічної  творчості:  Підручник.  –  К.:  Міленіум,
2006. – 344 с. 

41.Федорчук  В.В.Основи  педагогічної  майстерності  /  В.В.  Федорчук.  –
Кам`янець-Подільський: Видавець Зволейко Д., 2008. – 140 с. 

42.. Чайка В.М. Основи дидактики: навчальний посібник / В.М. Чайка. – Київ:
Академвидав, 2011. – 238 с.

43.Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

Допоміжна література
1. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! – М.: Просвещение, 1988.
2. Амонашвили Ш.А. Как живете, дети? – М.: Просвещение, 1986.
3. Амонашвили Ш.А. Единство цели. (В добрый путь, дети) – М.: Просвещение,

1988.
4. Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире //Новый мир. – 1990. –

№1. – С. 207–232.
5. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково–методичний посібник.

– К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
6. Бойко А.М.  Оновлена  парадигма  виховання:  шляхи  реалізації  (підготовка

вчителя до формування виховуючих відносин з учнями). – К.: ІЗМН, 1996. –
232 с.

7. Бойко А.Н. Теория и методика формирования воспитывающих отношений в
общеобразовательной школе. – К.: Вища шк., 1991. – 264 с.

8. Волков И.П. Приобщение детей к творчеству. – М.: Просвещение, 1982.
9. Волков И.П. Много ли в школе талантов? – М.,1989.
10.Гончарова Т.И. Уроки истории – уроки жизни. – М., 1986.
11.Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М., Андрианова Т.М. Теория обучения. – М.:

Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2011. – 383 с.
12.Ильин Е.Н. Искусство общения.М., 1982.
13.Ильин Е.Н. Путь к ученику. – М., 1988.
14.Каптерев П.Ф.  Образовательный  процесс  как  выражение  внутренней

самодеятельности человеческого организма //Избр. пед. соч. – М., 1982. – С.
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