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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  «Педагогіка»  складена  відповідно  до
освітньо-професійної  програми  підготовки  фахівців  на  першому
(бакалаврському) рівні вищої освіти за напрямом 032 – історія та археологія.

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 педагогічного 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.
Денна форма навчання:
1.3. Кількість кредитів – 3 кредити.
1.4. Загальна кількість годин – 90 години.

Заочна форма навчання:
1.3. Кількість кредитів – 2 кредити.
1.4. Загальна кількість годин – 60 годин.

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки
3 4

Семестр
5 7

Лекції
22 10

Практичні, семінарські заняття
10



Самостійна робота
58 50

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

знання специфіки  організації  навчально-виховного  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.
Етимологія  терміну  «педагогіка».  Предмет,  задачі,  джерела,  функції,
структура педагогічної науки. Галузі педагогіки. Взаємозв’язок педагогіки з
іншими науками. Основні категорії педагогіки.
Історичні надбання педагогіки
Етапи розвитку педагогічної науки. 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. Методи педагогічних досліджень.
Педагогічна дійсність та методи її вивчення. Традиційно педагогічні методи
(спостереження,  вивчення  досвіду,  першоджерел,  аналіз  шкільної
документації,  вивчення  учнівської  творчості,  бесіди).  Педагогічний
експеримент. Педагогічне тестування.  Методи вивчення колективних явищ.
Кількісні методи.



ТЕМА 3. Психофізіологічні основи розвитку особистості.
Загальні  закономірності  розвитку. Формування  і  становлення  особистості.
Вікові  особливості.  Розвиток нахилів і  здібностей.  Спадковість  і  розвиток.
Вплив середовища на розвиток особистості. Розвиток і виховання. Діяльність
як  фактор  розвитку.  Діагностика  розвитку.  Вікові  та  індивідуальні
особливості  розвитку.  Вікова  періодизація.  Нерівномірність  розвитку.
Урахування індивідуальних особливостей.

ТЕМА 4. Педагогічна діяльність: сутність та ціннісні характеристики
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).  Цінності  і  смисли  педагогічної  діяльності.  Педагогічна
діяльність  як  реалізація  індивідуальних  творчих  здібностей  учителя.
Педагогічна  культура:  компоненти,  зміст.  Педагогічний  артистизм. Мовне
мистецтво  педагога. Типі  та  види  педагогічного  спілкування. Педагогічна
етика.

Розділ ІІ. Теорія навчання

ТЕМА 1. Сутність, зміст і структура навчання.
Загальне  поняття  про  дидактику  і  процес  навчання.  Категорії  дидактики.
Процес  навчання  у  новій  українській  школі  (НУШ):  мета  та  засоби
досягнення.  Структура НУШ: початкова освіта  (1-4 класи),  базова середня
освіта  (5-9  класи),  профільна  середня  освіта  (1-12  класи).  Формула  нової
школи:  ключові  компетентності  для  життя;  педагогіка  партнерства;
умотивований  учитель;  орієнтація  на  учня;  виховання  на  цінностях;  нова
структура.  Випускник  школи  та  ключові  компетентності.  Сучасне  освітнє
середовище.

ТЕМА 2. Організаційні форми навчання.
Зміст поняття «форма навчання». Класифікація форм навчання (за кількістю
ти,  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. Схема
оцінки діяльності викладача та учнів на уроці. Допоміжні форми навчання.

ТЕМА 3. Види навчання.
Види  навчання:  загальна  характеристика.  Сутність  пояснювально-
ілюстративного  навчання.  Програмоване  або  комп’ютеризоване  навчання.
Модульне  навчання.  Дистанційне  навчання.  Особливості  проблемного
навчання. Переваги та недоліки сучасних видів навчання.

ТЕМА 4. Контроль, перевірка та оцінка навчальних досягнень учнів.



Значення  та  функції  (освітня,  виховна,  розвиваюча,  діагностична,
стимулююча,  оцінювальна,  прогностична)  контролю.  Види  контролю
(попередній,  поточний,  періодичний,  тематичний,  підсумковий).  Новітні
методи контролю знань учнів. Критерії та норми знань учнів (обсяг, міцність,
оперативність, гнучкість, системність, якість).

ТЕМА 5. Інноваційні методи навчання.
Активні  методи  навчання  (АМН  або  МАН)  як  основа  формування
інноваційного  освітнього  середовища.  Інтерактивні  методи  навчання.
Інтенсивні методи навчання. Конфлікт-метод у навчанні: технологія та межі
застосування.  Методи  навчання  дією.  Функції  та  критерії  ефективності
інноваційних методів навчання. 

Розділ ІІІ. Теорія виховання
ТЕМА 1. Сутність, зміст і структура виховання.
Зміст виховання в теорії та історії педагогічної науки. Локальний, вузький,
широкий ракурси процесу виховання. Характеристика основних педагогічних
концепцій,  які  ґрунтуються  на  філософських  напрямках  (прагматизм,
неопозитивізм,  екзистенціалізм,  неотомізм,  біхевіоризм).  Особливості
процесу  виховання.  Структурні  елементи  процесу  виховання  (мета,  зміст,
завдання, форми, методи, засоби, результати виховання), його рушійні сили,
внутрішні  та  зовнішні  суперечності,  компоненти  процесу  виховання
(свідомість  особистості,  її  емоційно-почуттєва  сфера,  навички  і  звички
поведінки).Напрямки  та  складові  частини  виховання.  Закономірності  й
рушійні сили процесу виховання. Цілі та задачі виховання. Основні напрямки
виховної роботи в школі.

ТЕМА 2. Принципи та методи виховання
Зміст  поняття  “принципи  виховання”.  Специфіка  принципів  виховання.
Характеристика основних принципів виховання.  Поняття “метод виховання”
та  “прийом  виховання”.  Класифікація  методів  виховання.  Характеристика
методів виховання: метод вправ, метод прикладу, метод примусовості, метод
заохочення, метод  переконання. Умови оптимального вибору і ефективного
застосування  методів  виховання.  Самовиховання  як  критерій  вихованості
особистості. 

ТЕМА 3. Основні напрямки виховної роботи в школі
Організаційні  форми виховної  роботи.  Позакласна та  позашкільна виховна
робота,  її  завдання,  зміст  та  принципи  організації.  Особливості  масових
організаційних  форм  виховної  роботи;  групових  форм  виховної  роботи
індивідуальних форм виховання. Виховна діяльність позашкільних установ.

Тема 4. Виховний вплив сучасних педагогічних технологій
Особистісно-зорієнтовані  технології.  Педагогічні  технології  проблемного
навчання. Педагогічні технології адаптивної школи. Технології педагогічної



підтримки.  Альтернативні  технології.  Здоров’єзберігаючі  технології.
Енергоінформаційні технології. Етнокультурні технології.

4. 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 ср. лекції практ лаб ІНД ср

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

Розділ 1. Загальні  основи  педагогіки
Тема 1. 

Предмет  і 
завдання 
педагогіки.
Історичні
надбання
педагогіки

16 2 10 4 8 1 7

Тема 2 

Методи
педагогічних
досліджень

6 2
4

5

1 4

Тема 3. 

Психофізіоло-
гічні основи 
розвитку 
особистості

7 2 5 5 1 4

Тема 4. 

Педагогічна 
діяльність: 
сутність та 
ціннісні ха-
рактеристики

7 2 5 3 1 3

Разом за 
розділом 1

36 8 10 18 22 4 18

Розділ ІІ. Теорія навчання

Тема 5. 

Сутність, 
зміст і 
структура 
навчання.

6 2 4 5 1 4



Тема 6.

Організаційні 
форми 

навчання.

6 2 4 5 1 4

Тема 7.

Види 
навчання.

7 2 5 5 1 4

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

Тема 8.
Контроль, 
перевірка та 
оцінка 
навчальних 
досягнень.

6 1 5 5 1 4

Тема 9.
Інноваційні 
методи 
навчання

5 1 4 4 4

Разом за 
розділом 2

30 8 2 22 24 4 20

Розділ ІІІ. Теорія виховання
Тема 10. 7 2 5 5 1 4
Сутність, зміст 
і структура  
виховання
Тема 11. 6 1 5 5 1 4
Принципи та 
методи 
виховання
Тема 12.

Основні на-
прямки ви-
ховної роботи 
в школі.

5 1 4 2 2

Тема 13

Виховний 
вплив 
сучасних 
педагогічних 
технологій 

6 2 4 2 2

Разом за
розділом 3 24 6 18 14 2 12
Усього годин 90 22 10 58 60 10 50

5. ТЕМИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ



№
п/п Назва теми

Кількість
годин

ДФН ЗФН

1. Я.А. Коменський – засновник наукової педагогіки 2 -
2. Педагогічна антропологія К.Д. Ушинського 2 -
3. Виховання  особистості  –  справа  щаслива  та  посильна  (за

творами А.С. Макаренка)
2 -

4. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа 
особистісно - орієнтованого підходу до навчання і виховання 
дитини

2 -

5. Педагогіка співробітництва 2 -
РАЗОМ 10 -

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Я.А. Коменський – засновник наукової педагогіки.
Біографічна  довідка.  Характеристика  епохи  Я.А. Коменського.  Двоїстість
світогляду та  педагогічних поглядів великого педагога.  Гуманізм -  головна
ідея  всіх  праць  Я.А. Коменського.  Дидактична  система  Я.А. Коменського.
Характеристика ступенів освіти та принципів навчання за Я.А. Коменським.
Вимоги до діяльності вчителя згідно з поглядами педагога. Виховна система
Я.А. Коменського. Значення спадщини педагога для сучасності.

Тема 2.Педагогічна антропологія К.Д. Ушинського
Становлення педагогічних поглядів  К.Д. Ушинського.  Теоретичні  проблеми
освіти та виховання згідно з поглядами педагога.  Демократизація народної
освіти як провідна ідея педагогічної  системи К.Д. Ушинського.  Людина як
предмет  виховання.  Труд  в  його  психічному  та  виховному  значенні.
К.Д. Ушинський  про  необхідність  та  користь  педагогічної  літератури.
Історичне значення спадщини педагога для вітчизняної педагогічної теорії та
практики.

Тема 3.  Виховання  особистості  –  справа  щаслива  та  посильна  (за
творами А.С. Макаренка)
Соціокультурний  аналіз  педагогічної  діяльності  А.С. Макаренка.
Співробітництво  вихователя  та  дитини  як  оптимальний  тип  взаємодії  у
педагогічній  діяльності  педагога.  Система  виховання  А.С. Макаренка.
Педагогічна  техніка  створення  колективу  А.С. Макаренком.  Стиль  і  тон
колективу.  Система  перспективних  ліній.  Зміст  виховання  у  сім’ї.  Види
батьківського  авторитету.  Ідеї  вдосконалення  педагогічної  майстерності
педагога.  Феномен  гри  у  педагогічній  скарбниці  А.С. Макаренка.  Нові
ракурси вивчення педагогічних надбань А.С. Макаренка.

Тема 4.  Педагогічні  ідеї  В. Сухомлинського  як  концептуальна  основа
особистісно - орієнтованого підходу до навчання і виховання дитини.



Педагогічна система В.О. Сухомлинського. Комплексна естетична програма
«виховання красою». "Співдружність сім'ї і школи"  за В.О. Сухомлинським.
В.О. Сухомлинський про режим праці  та  відпочинку школярів. Вимоги  до
діяльності  вчителя  (за  творами  В.О. Сухомлинського). Теоретичне
узагальнення  ідей  В.О. Сухомлинського  крізь  призму  особистісно  -
орієнтованого  підходу. Гуманістичні  ідеї  В.О. Сухомлинського  у  творчості
педагогів-сучасників. Значення спадщини педагога для сучасності.

Тема 5. Педагогіка співробітництва
Основні  ідеї  педагогіки  співробітництва.  Педагогіка  співробітництва  як
технологія.  Класифікаційні  характеристики  технології  «Педагогіка
співробітництва».  Напрями  педагогіки  співробітництва:  гуманно-
особистісний підхід  до дитини,  дидактичний активізуючий і  розвивальний
комплекс,  концепція  виховання,  педагогізація  навколишнього  середовища.
Система  опорних  конспектів  В.Ф. Шаталова.  Втілення  досвіду  роботи
Ш.А. Амонашвілі та С.М. Лисенкової в роботу початкової школи. Педагогічні
пошуки  І.П. Волкова,  Т.І. Гончарової,  Б.П. Нікітіна. Сучасний  погляд  на
педагогіку  співробітництва  та  реалізацію  її  ідей  у  практичній  діяльності
освітніх установ.

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

6.1.Самостійна робота для студентів денної форми навчання

№ п/п Зміст Кіль-
кість
годин

Форма
контролю

1 Тема 1.  Предмет  і  завдання  педагогіки.
Історичні надбання педагогіки.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  тестового
контролю.Виступи на семінарських заняттях.

4 Поточний контроль:
успішність відповіді

на семінарському
занятті, успішність
виконання тестової

роботи

2 Тема 2. Методи педагогічних досліджень.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  тестового
контролю.

4 Поточний контроль:
успішність

виконання тестової
роботи

3 Тема 3. Психофізіологічні  основи  розвитку
особистості.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  тестового
контролю.

5 Поточний контроль:
успішність

виконання тестової
роботи



4 Тема 4. Педагогічна  діяльність:  сутність  та
ціннісні характеристики.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  тестового
контролю.

5 Поточний контроль:
успішність

виконання тестової
роботи

5 Тема 5. Сутність, зміст і структура навчання.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  тестового
контролю.

4 Поточний контроль:
успішність

виконання тестової
роботи

6 Тема 6. Організаційні форми навчання.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка  до  тестового
контролю.

4 Поточний контроль:
успішність

виконання тестової
роботи

7 Тема 7. Види навчання. 
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  тестового
контролю.

5 Поточний контроль:
успішність

виконання тестової
роботи

8 Тема 8. Контроль, перевірка та оцінка 
навчальних досягнень учнів.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  тестового
контролю.

5 Поточний контроль:
успішність

виконання тестової
роботи

9 Тема 9. Інноваційні методи навчання.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  тестового
контролю.

4 Поточний контроль:
успішність

виконання тестової
роботи

10 Тема 10. Сутність, зміст і структура процесу
виховання.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  виконання
презентації.

5 Поточний контроль:
виконання
презентації

11 Тема 11. Принципи та методи виховання.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  виконання
презентації.

5 Поточний контроль:
виконання
презентації

12 Тема 12. Основні напрямки виховної роботи 
в школі
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  виконання
презентації

4 Поточний контроль:
виконання
презентації



13 Тема 13. Виховний вплив сучасних 
педагогічних технологій.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  виконання
презентації

4 Поточний контроль:
виконання
презентації
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6.1.Самостійна робота для студентів заочної форми навчання

№ п/п Зміст Кіль-
кість
годин

Форма
контролю

1 Тема 1.  Предмет  і  завдання  педагогіки.
Історичні надбання педагогіки.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Складання  таблиці.  Написання
рецензії. Підготовка до тестового контролю. 

7 Поточний контроль:
рецензія,
таблиця,

успішність
виконання тестової

роботи

2 Тема 2. Методи педагогічних досліджень.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Складання синквейну. Підготовка
до тестового контролю.

4 Поточний контроль: 
синквейн,
успішність

виконання тестової
роботи

3 Тема 3. Психофізіологічні  основи  розвитку
особистості.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  до  тестового
контролю.

4 Поточний контроль:
успішність

виконання тестової
роботи

4 Тема 4. Педагогічна  діяльність:  сутність  та
ціннісні характеристики.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  презентації.
Підготовка до тестового контролю.

3 Поточний контроль: 
виконання

презентації,
успішність

виконання тестової
роботи

5 Тема 5. Сутність, зміст і структура навчання.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  презентації.
Підготовка до тестового контролю.

4 Поточний контроль: 

виконання
презентації,
успішність

виконання тестової
роботи



6 Тема 6. Організаційні форми навчання.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка  презентації.
Підготовка до тестового контролю.

4 Поточний контроль:
виконання

презентації,
успішність

виконання тестової
роботи

7 Тема 7. Види навчання.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  презентації.
Підготовка до тестового контролю.

4 Поточний контроль:
виконання

презентації,
успішність

виконання тестової
8 Тема 8. Контроль, перевірка та оцінка 

навчальних досягнень учнів.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  презентації.
Підготовка до тестового контролю.

4 Поточний контроль:
виконання

презентації,
успішність

виконання тестової
роботи

9 Тема 9. Інноваційні методи навчання.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу.  Підготовка  презентації.
Підготовка до тестового контролю.

4 Поточний контроль: 

виконання
презентації,
успішність

виконання тестової
роботи

10 Тема 10. Сутність, зміст і структура процесу
виховання.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації.
Складання проблемних ситуацій. Підготовка
до тестового контролю.

4 Поточний контроль:
виконання

презентації,

розроблені
проблемні ситуації,

успішність
виконання тестової

роботи

11 Тема 11. Принципи та методи виховання.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації. Складання
проблемних  ситуацій.  Підготовка  до
тестового контролю.

4 Поточний контроль:
виконання

презентації,

розроблені
проблемні ситуації,

успішність
виконання тестової

роботи

12 Тема 12. Основні напрямки виховної роботи 
в школі
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації. Складання
проблемних  ситуацій.  Підготовка  до
тестового контролю.

2 Поточний контроль:
виконання

презентації,

розроблені
проблемні ситуації,

успішність
виконання тестової

роботи



13 Тема 13. Виховний вплив сучасних 
педагогічних технологій.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Складання  проблемних  ситуацій.
Підготовка  презентації.  Підготовка  до
тестового контролю.

2 Поточний контроль:
виконання

презентації,

розроблені
проблемні ситуації,

успішність
виконання тестової

роботи
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7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ:
Для студентів денної форми навчання:
поточне тестування; оцінка за виконання презентації; підсумковий письмовий

тест за матеріалом 1 та 2 розділів (к/р).
Форми поточної перевірки:
 усна  співбесіда за  матеріалами  розглянутої  теми  з  оцінкою  відповідей

студентів під час проведення семінарських занять;
 письмовий контроль знань студентів за кількома темами лекційного курсу

(5-20 хв). Проводиться найчастіше на початку семінарських занять або на
початку чи в кінці лекції ;

 тестова перевірка знань студентів.
Для студентів заочної форми навчання:
поточне тестування; підсумкова письмова робота.
Форми поточної перевірки:
 рубіжні етапи контролю у формі усного опитування на початку чи в кінці

лекції;
 письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції

(10-15 хв)  (запитання  заздалегідь  підготовлені  на  окремих  аркушах,  на
яких студенти пишуть відповіді);

 контрольна робота, якою передбачена перевірка якості виконання завдань
самостійної роботи;

 тестова перевірка знань студентів.
У  якості  поточного  контролю  передбачено  оцінювання  самостійної

роботи студентів, яка включає виконання таких видів завдань:
●складання таблиці (за Темою 1) – 10 балів
●рецензія на статтю (за Темою 1) - 10балів
●складання синквейну (за Темою 2) – 5 балів
●складання презентації (за Темами 4-13) - 15 балів
●складання  проблемних  ситуацій  (за  Темами  10-13)  –  10  балів  (2

ситуації по 5 балів кожна);
●написання тестової контрольної роботи (за Темами 1-13) – 10 балів

8. Схема нарахування балів:



Поточний контроль, самостійна робота,
індивідуальні завдання

Інд.зав
дання

Разом Екза-
мен

Су
ма

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3
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

18 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
24 20 16

60

Для студентів очної форми навчання
У якості поточного контролю передбачено оцінювання самостійної роботи 
студентів. Самостійна робота включає виконання таких видів роботи:

●тестова перевірка знань студентів за розділом 1 (Т 1, Т 2, Т 3, Т 4) та
розділом 2 (Т 5, Т 6, Т 7, Т 8, Т 9)

Критерії оцінювання тестової роботи за темами

Тестова  робота  містить  два  типи  тестових  завдань.  Перший  тип  -
завдання з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих.

Другий  тип  -  завдання  з  відкритою  відповіддю,  якими  передбачено
вільний виклад думки студентом згідно з поставленими запитаннями.

Питання  першого  типу  оцінюються  в  0,5  бали  за  кожну  правильну
відповідь.  У  разі  невірного  вибору  варіанта  відповіді  на  поставлене
запитання, бали не нараховуються взагалі.

Питання  другого  типу  оцінюються  в  1  бал  за  кожну  правильну
відповідь.  Якщо студент допускає незначні  неточності  у  викладі  думки на
поставлене запитання, то його оцінка знижується на 0,5 бали.

Результат  тесту  залежить  від  кількості  питань,  на  які  було  дано
правильну  відповідь.  Максимальна  кількість  балів  за  тестову  роботу  -  20
балів.

Бали Критерії оцінювання
завдання з відкритою відповіддю на запитання

1 Повне розкриття відповіді.
0,5 Відповідь має дрібні неточності, не містить суттєвих помилок 

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

завдання з вибором однієї правильної відповіді на запитання
0,5 Правильний вибір
0 Невірний вибір відповіді, або її відсутність

●підготовка та виступ на семінарських заняттях за розділом 1 (Т 1).
Максимальна  кількість  балів,  яку студент  може набрати  за  відповідь  на  1
семінарському занятті  становить 5  балів,  тому за  5  занять  він  набирає  25
балів.

Критерії оцінювання 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. Позиції №2 та №4 оцінюються в
0,5  бали,  позиції  №1,  №  3,  №5,  №6  оцінюються  в  1  бал.  Максимальна
кількість балів, яку студент може набрати за 1 заняття – 5 балів, мінімальна –
3 бали. Бали не нараховуються за цілком невірну відповідь або її відсутність.

Показник, що оцінюється Критерії оцінювання
1.  ступінь володіння 
навчальним матеріалом;

2. структура відповіді;

3. доказовість;

4. неперервність  та  послі-
довність викладу думки під
час  переходу  від  однієї
смислової частини до іншої;

5. культура мовлення;

6. відповіді на запитання 
аудиторії.

1. вільне володіння;  користування конспектом під
час  відповіді;  слабке знання  матеріалу, відповідь
зачитується з конспекту;
2. чітка; розпливчаста; хаотична;

3. аргументована  відповідь;  відповідь  має
декларативний характер; відповідь бездоказова;

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

5. висока; середня; низька;

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

●підготовка та виступ з презентацією (проектом) за темами 3 розділу
(Т 10, Т 11, Т 12, Т 13). Максимальна кількість балів, яку студент отримує за
виконання цього виду роботи – 15 балів.

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 13 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  8  балів,  результати  виконання  творчого  завдання
вважаються  незадовільними.  Бали  не  нараховуються  у  випадку
невідповідності змісту зазначеній тематиці.

Критерії оцінювання презентації
Показник, що

оцінюється
Критерії оцінювання

зміст
обсяг
форма

викладення

відповідність змісту заявленій темі;
оптимальний обсяг (10-15 слайдів);
відповідність формальним критеріям (ґрунтовність, інформативність,
доречність малюнків і таблиць, логічність, послідовність викладу);



матеріалу;
структурні
елементи

Відеофрагмент
и

динамічність

текстова
інформація
відповіді на
запитання
аудиторії 

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

Підсумкова письмова робота
Підсумкова  письмова  робота  представляє  собою  відповідь  на  3

запитання,  взятих  із  переліку  [див.  «ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  ДО  ІСПИТУ  З
КУРСУ «ОСНОВИ ПЕДАГОГІКА»]. Кожне завдання оцінюються у 13 балів,
сумарно  39  балів  за  три  запитання.  1бал  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 підсумкової (екзаменаційної) роботи за темами (Т 1-
Т13)

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.

Для студентів заочної форми навчання
●складання таблиці (за Темою 1) – 10 балів

Складання таблиці «Етапи розвитку педагогіки»
Періоди

становлення
педагогіки

Заклади освіти, видатні
представники та їх

праці
Тенденції розвитку освіти

І   Емпіричний
ІІ  Формування 
педагогіки як науки
ІІІ Етап розвитку 
педагогіки у ХХ ст.

Педагогічні надбання в
період незалежності
Загальний висновок 

Складання  таблиці  оцінюється  у  10  балів.  Студентові  у  зазначені  в
схемі періоди слід внести інформацію щодо: закладів освіти, що з’являлися у
той  час;  поглядів  видатних  учених;  тенденцій  розвитку  освіти.  Після
заповнення всіх граф таблиці необхідно зробити  загальний висновок щодо
поступовості та наступності ідей кожного історичного періоду у формуванні
системи сучасної освіти на основі сформованих у здобувача освіти навичок
аналізу, синтезу та порівняння.

Максимальна  кількість  -  10  балів  -  призначається  у  разі  ґрунтовної
проробки студентом навчального матеріалу і заповнення усіх граф таблиці.
Оцінка знижується на 2 бали у випадку дрібних неточностей та незначних
помилок.  У  разі  слабкого  опрацювання  теоретичного  матеріалу, наявності
фрагментарних  знань,  що  має  віддзеркалення  у  рівні  заповнення  граф
таблиці, оцінка знижується на 3-4 бали. Наявність висновку з поверхневим



аналізом зменшує загальну кількість балів на 2 одиниці, а його відсутність -
на 3 одиниці.

●рецензія на статтю (за Темою 1) - 10балів
Під час самостійного опрацювання матеріалу з Теми 2 студент повинен

скласти рецензію на статтю Андрущенка В. «Інноваційний розвиток освіти в
стратегії  «українського прориву»  /В.Андрущенко //Вища освіта  України.  –
2008. - №2. – С. 10-17. 
Рецензія складається за зазначеною схемою.

Схема складання рецензії:
1). Предмет аналізу. (У роботі автора, ... у рецензованій роботі, ... у 

предметі аналізу ...).
2). Актуальність теми. (Робота присвячена актуальній темі ..., 

актуальність теми обумовлена, актуальність теми не викликає сумнівів, 
цілком очевидна ...).

3). Формулювання основної тези. (Центральним питанням роботи є ...,
у статті обґрунтовано, на перший план висувається питання про ...).

4). Короткий зміст роботи.
5). Загальна  оцінка.  (Оцінюючи  роботу  в  цілому  ...,  підсумовуючи

результати...,  таким  чином,  розглянута  робота  ...,  автор  виявив  вміння
розбиратися в ..., систематизував матеріал і узагальнив його ..., безумовною
заслугою  автора  є...),  автор,  безумовно,  поглиблює  наше  уявлення  про…,
робота, безперечно, відкриває…..).

6). Недоліки та їх характер. (В той же час, викликає сумнів теза про ...,
до  недоліків  роботи  слід  віднести...,  робота  побудована  нераціонально,
варто  було  б  скоротити  ...  (забезпечити  рекомендаціями  ...),   зазначені
недоліки  мають чисто  локальний  характер  і  не  впливають  на...,   згадані
недоліки пов'язані не з тільки з ..., скільки з ...).

7). Висновки.  (Звісно  ж,  що  в  цілому  стаття  ...  має  важливе
значення ..., робота заслуговує високої (позитивної) оцінки…

Максимальна  кількість  балів,  яку  студент  отримує  за  написання
рецензії складає 10 балів. Оцінка знижується на 1 бал у випадку відсутності
будь-яких заявлених у схемі позицій (кожна позиція – 1 бал) та некоректних
висловлювань або зауважень з боку рецензента (2 бали).

●складання синквейну (за Темою 2) – 5 балів
В  контексті  теми  №1  студентові  слід  самостійно  скласти  синквейн,  що
характеризує методи педагогічних досліджень за схемою, наведеною нижче:

Схема складання синквейну:
1) Іменник – 1слово.
2) Прикметник – 2 слова.
3) Дієслово – 3 слова.
4) Слова, що відображують відношення до явища, що вивчається.
5) Висновок, яким вся попередня інформація узагальнюється (слово-резюме).

Приклад



(характеристика методу анкетування):
1. Анкетування.
2. Відкрите (варіанти відповіді не обмежені);

закрите (вибір відповіді обмежений варіантами).
3. Визначити характер інформації, яку б хотілося отримати;

скласти питання;
обробити результати.

4. Швидкий спосіб зібрати інформацію від великої кількості людей;
імовірність отримати неточні дані;
орієнтація на масу, а не на індивідуальність;
цікава форма організації проведення дослідження для суб’єктів навчання.

5. Метод (або дослідження)= Отримання даних для статистичного аналізу.
Складання синквейну оцінюється у 5 балів. Наявність кожної складової

сінквейну складає 1 бал. Відсутність будь-якої із зазначених позицій зменшує
кількість балів на 1 одиницю.

●складання презентації (за Темами 5-13) - 15 балів
Підготовка студентом презентації з інноваційних методів, форм, технологій
та видів навчання. Робота складається з 15-20 слайдів, які висвітлюють зміст
обраної теми. У разі відсутності малюнків (графіків, діаграм, порівняльних
таблиць, відеофрагментів) студенту нараховується 15 балів. Дрібні неточності
під час презентації матеріалу зменшують максимальну кількість балів на 3
одиниці.  Відсутність  ґрунтовної  відповіді  на  запитання  аудиторії  стосовно
обраної теми зменшує максимальну кількість балів ще на 3 одиниці. Бали не
нараховуються у випадку невідповідності змісту зазначеній тематиці.

Критерії оцінювання презентації
Показник, що

оцінюється
Критерії оцінювання

зміст
обсяг
форма

викладення
матеріалу;
структурні
елементи

Відеофрагменти
динамічність

текстова
інформація

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);



відповіді на
запитання
аудиторії 

чіткі, лаконічні, ґрунтовні відповіді на запитання присутніх

●складання проблемних ситуацій (за Темами 10-13)– 10 балів (2 ситуації 
по 5 балів кожна);
На основі аналізу педагогічної практики з позицій власного досвіду студенту
слід  висвітлити  (змоделювати)  5  проблемних  ситуацій,  вирішення  яких
передбачає вихід на дискусію. Кожна із запропонованих ситуацій оцінюється
в 4 бали (5х4=20 балів). Алгоритм їх складання наступний:

 Створення проблемної ситуації.
 Аналіз ситуації.
 Шляхи вирішення проблеми (включаючи власне бачення).
 Верифікація отриманих результатів.

Наявність дрібних неточностей веде до зменшення максимального результату
(4 бали) на 1 бал. Наслідком нечіткого дотримання алгоритму є зменшення
максимального результату за кожну запропоновану ситуацію на 2 бали. Якщо
запропонована  ситуація  не  містить  елементів  проблемності,  бали  не
зараховуються взагалі.

●написання тестової контрольної роботи (за Темами 1-13) – 10 балів

Критерії оцінювання тестової роботи за темами
Тестова  робота  містить  два  типи  тестових  завдань.  Перший  тип  -

завдання з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих.
Другий  тип  -  завдання  з  відкритою  відповіддю,  якими  передбачено

вільний виклад думки студентом згідно з поставленими запитаннями.
Питання  першого  типу  оцінюються  в  0,5  бали  за  кожну  правильну

відповідь.  У  разі  невірного  вибору  варіанта  відповіді  на  поставлене
запитання, бали не нараховуються взагалі.

Питання  другого  типу  оцінюються  в  1  бал  за  кожну  правильну
відповідь.  Якщо студент допускає незначні  неточності  у  викладі  думки на
поставлене запитання, то його оцінка знижується на 0,5 бали.

Результат  тесту  залежить  від  кількості  питань,  на  які  було  дано
правильну  відповідь.  Максимальна  кількість  балів  за  тестову  роботу  -  10
балів.

Бали Критерії оцінювання
завдання з відкритою відповіддю на запитання

1 Повне розкриття відповіді.
0,5 Відповідь має дрібні неточності, не містить суттєвих помилок 

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

завдання з вибором однієї правильної відповіді на запитання
0,5 Правильний вибір
0 Невірний вибір відповіді, або її відсутність



Підсумкова письмова робота
Заліковий  білет  містить  2  питання.  Повна,  ґрунтовна  відповідь  без

помилок  на  перше  та  друге  питання  оцінюється  в  20  балів  кожне.  Якщо
відповідь містить дрібні неточності, незначні помилки (не більше 1-2), оцінка
знижується  на  3-4  бали  за  відповідне  питання.  При  значних  неточностях
оцінка знижується на 6 балів; при великій кількості помилок – на 12. Бали не
нараховуються у випадку неправильної відповіді.

Критерії оцінювання залікової роботи за темами (Т 1-Т13)
Бали за

контрольне
питання 

Критерії оцінювання

20-18 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.

17-14 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.

13-10 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.

9-5 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.

4-0 Студент демонструє знання основного навчального матеріалу в обсязі,
що  не  можна  вважати  необхідним  для  подальшої  професійної
діяльності. Відповідь є повністю невірною або відсутньою. 



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. Рекомендована література

Основна література
1. Бордовская  Н.В.  Педагогика.  Учебное  пособие  для  ВУЗов  /

Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб.: Питер, 2016. – 304 с.
2. Зайченко І.В.  Педагогіка:  навчальний посібник  для  студ.  вищ.  пед.

навч. закладів / І.В. Зайченко. - Київ : Освіта України, 2016. - 528 с.
3. Карапузова Н.Д. Основи  педагогічної  ергономіки  [Текст]:  навч.

посібник для вузов /  Н.Д. Карапузова,  Є.А. Зімниця,  В.М. Помогайбо.  -  К.:
Академвидав, 2012. - 192 с.

4. Крившенко Л.П. Педагогика.  Учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата /Л.П. Крившенко. – М.: Юрайт, 2015. – 325 с.

5. Максимюк С.П. Педагогіка [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. / С. П. Максимюк. - К.: Кондор, 2015. - 666 с. 

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

7. Педагогіка  у  запитаннях  і  відповідях:  Навч.  посіб.  /
А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. - К., 2006. – 311 с.

8. Подымова  Л.С.  Педагогика.  Учебник  для  бакалавров  /
Л.С. Подымова, В.А. Сластенин. - М.: Юрайт, 2014. – 332 с.

9. Подласый И.П.  Педагогика.  Теоретическая  педагогика  и
практическая педагогика. Учебник для бакалавров в 2 тт. / И.П. Подласый. –
М.: Юрайт, 2013.

10. Пихтіна     Н  .П. Основи педагогічної  техніки :  навч.  посіб.  для  студ.
ВНЗ / Н.П. Пихтіна; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2012. – 285 c. 

11. Сисоєва С.О.  Методологія  науково-педагогічних  досліджень:
Підручник / С.О.Сисоєва, Т.Є.Кристопчук. – Рівне: Волинські обереги, 2013.
– 360 с.

12. Столяренко Л.Д.  Психология  и  педагогика /Л.Д. Столяренко,
С.И. Самыгин, В.Е. Столяренко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 640 стр.

13. Тверезовська Н.Т. Методологія педагогічного дослідження [текст]:
навч.  посіб  /  Н.Т. Тверезовська,  В.К. Сидоренко–  К.:  «Центр  учбової
літератури», 2013. – 440 с.

14. Фіцула М.М.  Педагогіка:  навч.  посіб.  /  М.М. Фіцула.  -  3-тє  вид.,
стер. - К.: Академвидав, 2009. – 560 c.

http://e-catalog.mk.ua/cgi/base_moba/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CBS&P21DBN=CBS&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%94.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D$


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

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

Просвещение, 1988.
Бергер П.,  Лукман Т.  Социальное  конструирование  реальности.-М.:

Медиум, 1995. - 323 с.
Бердяев Н.А. Судьба человека в современном мире //Новый мир. - 1990.

- №1. - С. 207-232.
Бех І.Д.  Особистісно  зорієнтоване  виховання:  Науково-методичний

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

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

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

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

М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2011. – 383 с.
Ильин Е.Н. Искусство общения.М., 1982.
Ильин Е.Н. Путь к ученику. - М., 1988.
Калайков Н. Цивилизация и адаптация. - М.: Прогресс, 1984. - 238 с.
Каптерев П.Ф.  Образовательный  процесс  как  выражение  внутренней

самодеятельности человеческого организма //Избр. пед. соч. - М., 1982. - С.
350-358.

Каптерев П.Ф. О свойствах учителя //Избр. пед. соч. - М., 1982. - С.595-
630.

Коменский Я.А. Великая дидактика. Избр.пед.соч.: В 2-х т. М., 1982.
Коменский Я.А. Материнская школа. Избр.пед.соч.: В 2-х т. М., 1982.
Кон И.С.  Психология  ранней  юности:  Книга  для  учителей.  -  М.:

Просвещение, 1989. - 256 с.
Кон И.С.  Психология  старшеклассника:  Пособие  для  учителей.-М.:

Просвещение, 1980. - 191 с.
Кондрашова Л.В.  Методика  подготовки  будущего  учителя  к

педагогическому  взаимодействию  с  учащимися.  –  М.:  Прометей,  МГПИ
им. В.И. Ленина, 1990. – 159 с.

Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – Х.,
1997. – 338 с.

Лозова  В.І.,  Москаленко  П.Г.,  Троцко  Г.В.  Педагогіка.  Розділ
“Дидактика”: Навчально-методичний посібник.- К.:ІСДОУ, 1993.- 140 с.



Лысенкова С.Н. Когда легко учиться. – М.: Педагогика, 1981.
Макаренко А.С. О воспитании /Сост. В.С. Хелемендик. М., 1988.
Макаренко А.С. Книга для родителей //Собр. Соч.: В 7т. Т.4. М.,1957.
Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. –

667 с.
Никитин Б.П.,  Никитина Л.А.  Мы,  наши  дети  и  внуки.  –  М.:  Мол.

гвардия, 1989.
Нечепоренко Л.С.,  Подоляк Я.В.,  Пасынок В.Г.  Классическая

педагогика: Учеб. пособие. – Х.: Основа, 1998. – 420 с.
Педагогіка.  Навчальний  посібник  /  В.М.Газузяк,  М.І.Сметанський,

В.І. Шахов.- Вінниця: РВВВАТ “Віноблдрукарня”. - 2001. - 200с.
Педагогический поиск / Ш.А. Амонашвили, И.П. Волков, С.Н. Ильин.-

М.: Просвещение, 1987.- 378с.
Подласый И.П.  Педагогика.  Новый  курс:  Учебник  для  студентов

пед.вузов: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 1999.
Петровский А.В.  Развитие  личности  //Введение  в  психологию.  -  М.,

1996. - С. 417-431.
Робоча  книга  вихователя.  Випуск  1  /  Укладачі  О.І.  Тимчишин,  В.І.

Уруський.- Тернопіль: ТОІППО, 2000.- 300 с.
Степанов О.М.  Основи  психології  і  педагогіки:  Навч.  посіб.  /

О.М. Степанов, М.М. Фіцула. - 2-е вид., виправл., доповн. - К.: Академвидав,
2006. - 520 c.

Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям //Избр. пед. произв. В 5 т. Т 3.
Киев, 1980.

Сухомлинский В.А. Сто советов учителю //Избр. пед. произв. В 5 т. Т 2.
Киев, 1980.

Толстой Л.Н. Роль примера и подражания в воспитании // Пед. соч. -
М., 1953. - С. 402-403.

Ушинський К.Д. Про користь педагогічної літератури //Твори: В 6 т. -
К., 1954. - T.1. - С. 33-49.

Ушинський К.Д. Три елементи школи //Твори: В 6 т. - К., 1954. - Т. 1. -
С.110-126.

Фіцула М.М.  Педагогіка.  Загальні  засади  педагогіки.  Теорія  освіти  і
навчання (дидактика). Теорія виховання. Школознавство. З історії педагогіки:
Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / М.М. Фіцула. - К.: Вид-во центр
"Академія", 2000. – 542 c.

Шаталов В.Ф. За чертой привычного. – Донецк: Донбасс, 1988.
Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки. М., 1979.
Шаталов В.Ф. Точка опоры. М., 1987.
Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,
інше методичне забезпечення

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

http://www.osvita.org.ua/


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

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

4 https://vk.com/doc-51785228_168337240?dl=1b962d8460878ccc8f -
Фіцула М.М. - Педагогіка (Альма-матер) - 2002.pdf

5 http://pidruchniki.com/pedagogika/ - Навчальні матеріали онлайн
6 http://pidruchniki.com/16170701/pedagogika/vstup_do_pedagogichnoyi_p

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

7 http://elibrary.kubg.edu.ua/9021/1/Metodologiya_naukovo-
pedagogichnikh_doslidzhen.pdf  -  Сисоєва С.О.  Методологія  науково-
педагогічних досліджень: Підручник / С.О.Сисоєва, Т.Є.Кристопчук.
– Рівне: Волинські обереги, 2013. – 360 с.

8 http://cul.com.ua/preview/met_ped_do.pdf -  Тверезовська Н.Т.
Методологія  педагогічного  дослідження  [текст]:  навч.  посіб  /
Н.Т. Тверезовська, В.К. Сидоренко. – К.: «Центр учбової літератури»,
2013. – 440 с.

9 http://pidruchniki.com/1584072030815/pedagogika/osnovi_didaktiki -
Чайка В.М. Основи дидактики: навчальний посібник / В.М. Чайка. –
Київ: Академвидав, 2011. – 238 с.

10 http://pidruchniki.com/1584072036561/pedagogika/osnovi_pedagogichno
yi_ergonomiki -  Карапузова     Н.Д. Основи  педагогічної  ергономіки
[Текст]:  навч.  посібник  для  вузов  /  Н.Д. Карапузова,  Є.А. Зімниця,
В.М. Помогайбо. - К.: Академвидав, 2012. - 192 с.
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ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
для студентів 3 курсу історичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна

(викладач доц. Жукова О.А.)
1. Ґенеза терміну «педагогіка».
2. Етапи розвитку педагогічної науки.
3. Галузі педагогічної науки.
4. Взаємозв'язок педагогіки з іншими науками.
5. Я.А. Коменський та його роль в становленні педагогіки як науки.
6. Психофізіологічні основи навчання.
7. Характерні риси особистості.
8. Вікові особливості індивіда.
9. Спадкоємність, середовище і виховання як фактори розвитку особистості.
10.Ознаки процесу навчання.
11. Основні категорії дидактики.
12. Принципи навчання.
13. Структура викладення навчального матеріалу.
14. Класифікація методів навчання.
15. Фактори, що впливають на вибір методів навчання.
16.Основні вимоги до використання методів навчання.
17.Організаційні форми навчання.
18. Урок як основна форма організації навчання. Вимоги до уроку.
19. Типи уроків: загальна характеристика. Приблизна схема організації та 
проведення уроку.
20. Структура уроку засвоєння нових знань.
21. Структура уроку застосування знань, умінь, навичок.
22. Структура уроку систематизації та узагальнення знань.
23. Структура уроку контролю знань.
24. Структура комбінованого уроку.
25. Нестандартні уроки.
26.Види навчання: загальна характеристика.
27. Традиційна освіта.
28. Проблемне навчання.
29. Технологія модульного навчання: основні ідеї, принципи та правила 
реалізації.
30. Адаптація технології модульного навчання до вітчизняної системи освіти.
31. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої 
освіти.
32.Види контролю. Переваги та недоліки письмового та усного контролю.
33. Сутність процесу виховання.
34. Складові частини виховання.
35. Принципи процесу виховання.
36. Методи виховання: загальна характеристика.
37. Метод вправ.
38. Метод прикладу.
39. Метод примусовості.



40. Метод заохочення.
41. Метод переконання.
42.Виховання та самовиховання школярів. Можливості самовиховання.
43. Співвідношення процесів виховання, самовиховання та перевиховання 
школярів.
50. Я.А. Коменський про щаблі освіти. /Вікова періодизація і система шкіл/.
52. Система навчання та виховання К.Д. Ушинського.
54. Система виховання А.С. Макаренка.
55.Вчення А.С. Макаренка про колектив.
56.Види батьківського авторитету за А.С. Макаренком.
58. Система навчання та виховання В.О. Сухомлинського.
59.Основні ідеї педагогіки співробітництва.
60. Методична система В.Ф. Шаталова.
61. Педагогічне спілкування: його види, загальна характеристика.
62.Ознаки гарної мови педагога.
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