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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  «Педагогіка»  складена  відповідно  до
освітньо-професійної  програми  підготовки  фахівців  на  першому
(бакалаврському) рівні освіти 035 – філологія.

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної  дисципліни: ознайомити студентів  з
основними  поняттями  та  категоріями  педагогічної  науки;  сформувати  у
студентів  систему  знань,  умінь  та  навичок,  спрямованих  на  реалізацію
найбільш  актуальних  навчально-виховних  завдань  в  умовах  навчально-
виховного  процесу  загальноосвітньої  та  вищої  школи;   надати  знання  про
позитивний досвід виховання та навчання, набутий попередніми поколіннями;
розширити  уявлення  про  взаємозв’язок  особи  та  соціального  середовища  з
іншими складниками; розвинути у студентів здібності до науково-педагогічного
підходу, до процесів навчання та виховання. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: здійснення індивідуально-
соціалізуючого впливу на студента для забезпечення його майбутньої адаптації
та  соціалізації;  сформування  уяви  про  сутність,  зміст  та  структуру  процесів
виховання та навчання збагатити студентів знаннями про особистість дитини та
її розвиток в процесі навчання та виховання; підвищення особистісної культури
студента як умови його гармонійного розвитку.

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

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки
2

Семестр
4

Лекції
16

Практичні, семінарські заняття
16

Самостійна робота
58



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. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма

Усього у тому числі Усього у тому числі
л п ла

б
ін
д

с
р

л п ла
б

ін
д

ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 12 1
3

Розділ 1. Теоретичні основи навчання і виховання
Тема 1. Предмет і 
задачі педагогіки

10 2 2 6

Тема 2. Історичні 
надбання 
педагогічної науки

10 2 2 6

Тема 3. Дидактичні 
системи та зміст 
навчального 
процесу. Принципи 
навчання

10 2 2 6

Тема 4. Методи 
навчання

9 2 2 5

Тема 5. Форми  та 
види навчання. 
Контроль, перевірка 
та оцінка 
навчальних 
досягнень

10 2 2 6

Тема 6. Педагогічні 
технології та 
технології навчання 

7 2 - 5

Тема 7. Виховання  
у школі, основні 
принципи та методи

8 2 - 6

Тема 8. Методи 
виховання та 
самовиховання

8 - 2 6

Тема 9. Основні 
напрямки виховної 
роботи в школі

8 - 2 6

Тема 10. 
Педагогічна 
майстерність

10 2 2 6

Разом за розділом  1 90 1
6

1
6

5
8

Усього годин 90 1
6

1
6

5
8



3. Зміст програми навчальної дисципліни

Розділ 1. Теоретичні основи навчання і виховання
Тема 1. Предмет і задачі педагогіки
Педагогіка  як  наука.  Предмет,  задачі,  джерела,  функції,  структура

педагогічної  науки.  Я. Коменський та  його роль  у  становленні  педагогіки  як
науки.  Галузі  педагогіки.  Взаємозв’язок педагогіки з  іншими науками.  Етапи
розвитку педагогічної науки. Основні категорії педагогіки. Нормативно-правове
забезпечення у шкільній освіті.

Тема 2. Історичні надбання педагогіки 
Педагогіка  в  стародавні  часи.  Розвиток  педагогічної  думки  періоду

середньовіччя та в епоху Відродження. Основні ідеї педагогіки ХVІІІ та XIX
століть.  Розвиток педагогічних ідей  в  Україні.  Педагогіка співробітництва та
ідеї  вчителів-новаторів.  Педагогічні  погляди:  Я.  Коменського;  Дж.  Локка;
Й. Песталоцці;  Й. Гербарта;  К.  Ушинського;   Я.  Корчака;  А.  Макаренка;
В. Сухомлинського; Ш. Амонашвілі; В. Шаталова.

Тема 3. Дидактичні системи та зміст навчального процесу. Принципи
навчання

Поняття  про  дидактику. Витоки  дидактичних  ідей.  Актуальні  питання
дидактики ХХ ст. Сутність процесу навчання (мета, завдання, функції). Зміст
освіти. Нормативні документи, в яких відображається зміст освіти.  Механізм
формування умінь та навичок.  Рушійні сили навчального процесу. Оптимізація
навчального процесу. Сутність і  структура навчально-пізнавальної діяльності.
Вибір  вчителем  оптимального  варіанту  навчання.  Поняття  про  принципи
навчання. Загальна характеристика принципів навчання  у школі. Взаємозв’язок
принципів навчання, їх система.

Тема 4. Методи навчання
Сутність  і  функції  методів  навчання.  Класифікація  методів  навчання.

Характеристика окремих методів та їх груп. Словесні методи навчання. Наочні
методи. Практичні  методи. Проблемно-пошукові  методи.  Інтерактивні методи
навчання.  Метод  спостереження.  Фактори,  що  впливають  на  вибір  методів
навчання. Основні вимоги до використання методів навчання. Цілепокладання у
шкільній освіті. Мотивація освітній діяльності. 

Тема 5.  Форми  та  види  навчання. Контроль,  перевірка та  оцінка
навчальних досягнень

Сутність  форм  організації  навчання,  їх  класифікація.  Види  навчання,
загальна  характеристика.  Класно-урочна  система  навчання  (урок  як  основна
форма  організації  навчання  у  школі).  Сутність  і  типологія  уроків:  урок
засвоєння  нових  знань;  урок  застосування  знань,  умінь  і  навичок;  урок
систематизації  та  узагальнення  знань;  уроку  контролю  знань;  комбінований
урок; нестандартні уроки. Вимоги до уроку.  Контроль за навчально-пізнавальною
діяльністю школярів та його функції. Методи і форми контролю. 



Оцінка  навчальних  досягнень  та  її  види.  12-ти  бальна  система  оцінювання.
Педагогічні  вимоги  до  оцінювання  навчальних досягнень учнів.    Класифікація
нормативно-правових актів у галузі шкільної освіти.

Тема 6. Педагогічні технології та технології навчання
Характеристика  педагогічних  технологій.  Інформаційно-комунікаційні

технології  навчання.  Технологія  проблемного навчання.  Кейс-технологія.
Технологія  особистісно  орієнтованого  навчання.  Дистанційна  технологія
навчання.

Тема 7. Виховання  у школі, основні принципи вихованого процесу
Сутність  процесу  виховання.  Складові  частини  виховання.  Принципи

процесу  виховання.  Методи  виховання:  загальна  характеристика.  Система
педагогічної взаємодії (родина, школа, суспільство).  

Тема 8. Методи виховання та самовиховання
Методи  виховання:  загальна  характеристика.  Метод  вправ.  Метод

прикладу.  Метод  примусовості.  Метод  заохочення.  Метод  переконання.
Виховання  та  самовиховання  школярів.  Можливості  самовиховання.
Співвідношення  процесів  виховання,  самовиховання  та  перевиховання
школярів.

Тема 9. Основні напрямки виховної роботи в школі
Форми та  види виховної роботи.  Масові, групові та індивідуальні форми

виховної  роботи.   Самостійні  заняття.   Розробка  виховних  заходів.  Аналіз
виховного  заходу. Система  виховання  К.Д.  Ушинського.  Система  виховання
А.С. Макаренка. Система виховання В.О. Сухомлинського.

Тема 10. Педагогічна майстерність
Поняття  педагогічної  майстерності.   Основні  проблеми  та  тенденції.

Складові  педагогічної  майстерності:  гуманістична спрямованість особистості,
професійні  знання,  педагогічні  здібності,  педагогічна  техніка.  Умови
формування  педагогічної  майстерності.  Шляхи  підвищення  педагогічної
майстерності.  Педагогічне  спілкування.  Шляхи  до  визначення  поняття.
Сутність,  зміст  та  функції  педагогічного  спілкування.  Аналіз  стилів
педагогічного  спілкування.  Педагогічний  конфлікт.  Культура  розв’язання
педагогічних конфліктів. Правила поведінки в конфліктній ситуації. Педагогічне
новаторство.  Педагогічна творчість.   Система педагогічної  взаємодії  (родина,
школа, суспільство). Підготовка вчителя до уроку.



4. Теми лекцій

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Предмет і задачі педагогіки 2
2 Історичні надбання педагогічної науки 2
3 Дидактичні системи та зміст навчального процесу. 

Принципи навчання
2

4 Методи навчання 2
5 Форми  та види навчання. Контроль, перевірка та оцінка

навчальних досягнень
2

6 Педагогічні технології та технології навчання 2
7 Виховання  у школі, основні принципи  виховного 

процесу
2

8 Педагогічна майстерність 2
Усього годин 16

5. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Предмет і задачі педагогіки 2
2 Історичні надбання педагогічної науки 2
3 Дидактичні системи та зміст навчального процесу. 

Принципи навчання
2

4 Методи навчання 2
5 Форми  та види навчання. Контроль, перевірка та оцінка

навчальних досягнень
2

6 Методи виховання та самовиховання 2
7 Основні напрямки виховної роботи в школі 2
8 Педагогічна майстерність 2

Усього годин 16

Плани семінарських занять

Тема 1. Предмет і задачі педагогіки
1. Педагогіка як наука і мистецтво.
2. Етапи розвитку педагогічної науки. 
3. Основні категорії педагогіки.
4. Функції і задачі педагогіки.
5. Структура педагогічної науки. 
6. Галузі педагогіки.
7. Взаємозв’язок педагогіки з іншими науками.
8. Нормативно-правове забезпечення у шкільній освіті.



Тема 2. Історичні надбання педагогічної науки
1. Педагогіка в стародавні часи. 
2. Розвиток педагогічної думки періоду Середньовіччя та в епоху Відродження.
3. Основні ідеї педагогіки ХVІІІ та XIX століть. 
4. Розвиток педагогічних ідей в Україні. 
5. Педагогіка співробітництва та ідеї вчителів-новаторів.

Тема 3. Дидактичні системи та зміст навчального процесу. Принципи
навчання

1. Витоки дидактичних ідей.
2. Актуальні питання дидактики ХХІ ст.
3. Логіка і структура навчального процесу. 
4. Механізм формування умінь та навичок. 
5. Рушійні сили навчального процесу. 
6. Оптимізація навчального процесу. 
7. Сутність і структура навчально-пізнавальної діяльності. 
8. Вибір вчителем оптимального варіанту навчання. 
9. Загальна характеристика принципів навчання  у школі.

Тема 4. Методи навчання
1. Класифікація методів навчання за джерелом набуття знань. 
2. Класифікація методів навчання за Ю. Бабанським.
3. Класифікація методів навчання за дидактичною метою.
4. Класифікація методів навчання за логікою пізнання.
5. Фактори, що впливають на вибір методів навчання.
6. Основні вимоги до використання методів навчання.

Тема 5. Форми  та види навчання. Контроль, перевірка та оцінка
навчальних досягнень

1. Організаційні форми навчання: загальна характеристика.
2. Урок як основна форма організації навчання. Вимоги до уроку.

3. Типологія та структура стандартних уроків. 
4. Нестандартні уроки.
5. Основні вимоги до сучасного уроку. 
6. Оцінка навчальних досягнень та її види. 12-ти бальна система оцінювання.
7. Педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів.  

Тема 6. Методи виховання та самовиховання
1. Методи виховання: загальна характеристика.
2. Метод вправ.
3. Метод прикладу.
4. Метод примусовості.
5. Метод заохочення.
6. Метод переконання.



7. Виховання та самовиховання школярів. Можливості самовиховання.
8.  Співвідношення  процесів  виховання,  самовиховання  та  перевиховання
школярів.

Тема 7. Основні напрямки виховної роботи в школі
1. Форми та  види виховної роботи. 
2. Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи. 
3. Самостійні заняття. 
4. Розробка виховних заходів. 
5. Аналіз виховного заходу.

Тема 8. Педагогічна майстерність
1. Поняття педагогічної майстерності.  Основні проблеми та тенденції.
2. Складові  педагогічної  майстерності:  гуманістична спрямованість особистості,

професійні знання, педагогічні здібності, педагогічна техніка. 
3. Шляхи підвищення педагогічної майстерності.
4. Педагогічне спілкування. Шляхи до визначення поняття. 
5. Сутність, зміст та функції педагогічного спілкування.
6. Аналіз стилів педагогічного спілкування.
7. Педагогічний конфлікт.
8. Культура розв’язання педагогічних конфліктів.
9. Правила поведінки в конфліктній ситуації.

6. Самостійна робота

№
з/
п

Зміст самостійної роботи Кількість
годин

Форми
контролю

1 Тема 1. Предмет і задачі педагогіки 
Завдання. Самостійно опрацювати психолого-
педагогічну літературу.

6 Складання
звіту 

2 Тема 2. Історичні надбання педагогічної 
науки
Завдання. Самостійна  робота з джерелами. 
Скласти звіт  на тему: «Мій історичний ідеал 
педагога». 

6 Складання
звіту

3 Тема 3. Дидактичні системи та зміст 
навчального процесу. Принципи навчання
Завдання. Самостійна  робота з джерелами. 
Побудувати структурно-логічну схему 
взаємозв’язку основних категорій дидактики

6 Складання
звіту

4 Тема 4. Методи навчання
Завдання. Визначити фактори та критерії щодо 
вибору форм і методів навчання, підготовка 

5 Складання
звіту



звіту.
5 Тема 5. Форми  та види навчання. Контроль, 

перевірка та оцінка навчальних досягнень
Завдання.  Скласти порівняльну таблицю форм
та  видів  контролю успішності  учнів.  Матеріал
представити у схематично-графічному вигляді.

6 Складання
звіту

6 Тема 6. Педагогічні технології та технології 
навчання
Завдання. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Скласти порівняльну таблицю 
інноваційних педагогічних технологій.

5 Складання
звіту

7 Тема 7. Виховання  у школі, основні 
принципи виховної роботи
Завдання. Представити принципи та методи 
виховання у вигляді схем. Опрацювання 
теоретичного матеріалу.

6 Складання
схем

8 Тема 8. Методи виховання та самовиховання
Завдання.  Визначити фактори та критерії щодо 
вибору форм і методів виховання та 
самовиховання. 

6 Виконання
проектної

роботи

9 Тема 9. Основні напрямки виховної роботи в 
школі
Завдання.  Розробити сценарій виховного заходу
для учнів з будь-якого напряму виховної роботи 
за вибором студента

6 Виконання
проектної

роботи

10 Тема 10. Педагогічна майстерність
Завдання. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. Створити схематичну модель 
сучасного викладача.

6 Розробка
мультимедій

ної
презентації
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7. Методи контролю:

Поточне  усне  опитування;  оцінка  за  складання  звітів;  підсумковий
письмовий екзамен.

Форми поточної перевірки:
–  усна співбесіда зі змісту теми, що розглядається з оцінкою відповідей

студентів;
–  письмові звіти студентів за кожною з тем навчальної дисципліни.
Усна співбесіда проводяться на початку семінарського заняття. Письмові

звіти  представляються  студентами  у  встановлені  науково-педагогічним
працівником терміни.

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 одного семінарського заняття максимальна 5 бали, мінімальна –
2 бали. Бали не нараховуються за цілком невірну відповідь або її відсутність.

 Бали Критерії оцінювання усної відповіді студентів
5 Студент  має  системні  глибокі  знання  в  обсязі  та  в  межах  вимог

навчальної  програми,  вільно  володіє  навчальним  матеріалом,  його
відповідь чітка, аргументована, послідовна та безперервна. Студент
має високу культуру мовлення, будує ґрунтовні та логічні відповіді на
запитання.  Вміє  приймати  рішення  і  відстоює  особисту  позицію.
Аргументовано використовує знання у різних складних ситуаціях. 

4 Студент періодично користується конспектом під час відповіді, знає
істотні  ознаки  понять,  явищ,  зв’язки  між  ними.  Вміє  робити
висновки,  самостійно  виправляє  допущені  помилки.  Відповідь
студента повна, вірна, логічна, обґрунтована, але їй бракує власних
суджень. Самостійно застосовує знання у стандартних ситуаціях.

3 Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального
матеріалу,  здатний  з  неточностями  дати  визначення  понять,
сформулювати  правило,  відповіді  правильні,  але  недостатньо
осмислені.  За  допомогою  викладача  здатний  аналізувати,
узагальнювати, порівнювати, робити висновки, застосовувати знання
при виконанні завдань за зразком.

2 Студент  відтворює  незначну  частину  навчального  матеріалу,  має
нечіткі уявлення про уявлення про об’єкт вивчення, виявляє здатність
елементарно викласти думку.



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 
послідовність 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

Оцінювання  поточної  навчальної  діяльності.  При  засвоєнні  кожної
теми  на  семінарських  заняттях  за  поточну  навчальну  діяльність  студента
виставляються  оцінки  за  бальною  шкалою  системи  оцінювання,  які  потім
підсумовуються  і  в  залежності  від  кількості  набраних  балів  студент  може
отримати максимально – 40 балів. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами
виконання звітів виконаних під час позааудиторної самостійної роботи – 2 бали
з кожної теми.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами
виконаних всіх завдань самостійної роботи – 20 балів.

8. Схема нарахування балів:

Поточний контроль, самостійна робота, 
індивідуальні завдання

Екзамен Сума 
Розділ 1 Індивідуальн

е завдання
Разом 

Т
1

Т
2

Т
3

Т
4

Т
5

Т
6

Т
7

Т
8

Т
9

Т
1
0

7 7 7 7 7 2 2 7 7 7 - 60 40 100
60

Підсумкова письмова робота
Підсумкова письмова робота представляє собою відповідь на 3 запитання,

взятих  із  переліку  [див.  «ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ  ДО  ЗАЛІКУ  З  КУРСУ
«ПЕДАГОГІКА»]. Кожне завдання оцінюються у 13 балів, сумарно 39 балів за



три  запитання.  1бал  надається  студентам  за  умов  повної  відповіді  на  всі  3
запитання з екзаменаційного білету. 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 
(Т1-Т10)

Бали за
контрольне

питання 

Критерії оцінювання

13-11 Оцінюється  завдання,  що містить  відповіді,  в  яких  навчальний
матеріал  відтворюється  в  повному  обсязі,  відповідь  правильна,
обґрунтована, логічна, містить аналіз і систематизацію, зроблені
аргументовані висновки.

10-8 Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюється
значна частина навчального матеріалу. Студент виявляє знання і
розуміння основних положень з навчальної дисципліни, певною
мірою  може  аналізувати  матеріал,  порівнювати  та  робити
висновки.

7-5 Оцінюється завдання, що містить відповіді, в яких відтворюються
основні  положення  навчального  матеріалу  на  рівні
запам'ятовування  без  достатнього  розуміння;  студент  у  цілому
оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання лекційного
матеріалу, навчальної літератури, намагається аналізувати факти й
події, робити висновки.

4-1 Оцінюється  завдання,  що  містить  відповіді  на  рівні
елементарного відтворення  окремих фактів,  елементів,  об'єктів,
фрагментів навчального матеріалу.

0 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, 2015. – 304 с.

2. Зайченко І.В. Педагогіка: навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч.
закладів / І.В. Зайченко. - Київ : Освіта України, 2006. - 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, 2005. - 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.

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

Допоміжна література

1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика.- М., 1993.
2. Аниловски К. Учителя и инновации. Книга для учителя. – М., 1991.
3. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения

школьников. – М., 1984.
4. Бех  І.Д.  Праця  –  головний  вихователь  школярів:  психологічний  аспект

трудового виховання молодших школярів. – К., 1983.
5. Божович Л.И.  Личность и ее формирование в детском воздасте. – М., 1958.

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$


6. Бодалів А.А. Психология личности. – М., 1988.
7. Бондаревская  Е.В.  Гуманистическая  парадигма  личностно  ориентированного

образования //Педагогіка. – 1997. - № 4.
8. Васильєв  Ю.В.  Педагогическое  управление  в  школе:  методология,  теорія,

практика. – М., 1990.
9. Ващенко Г. Виховний ідеал. – Тернопіль, 1991.
10.Вовк Л.П., Омельяненко В.Л. Сборник педагогических заданий и задач по курсу

педагогики школы. – К., 1981.
11.Вурупаю Ю. Звичаї нашого народу. Ч.1-2.- К., 1996.
12.Галузинський В.М., Євтух М.Б.  Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995.
13.Гершунский  Б.С.  Компьютеризация  в  сфере  образования:  проблемы  и

перспективы. – М., 1987.
14.Гасанов  З.Т.   О  психологии  формирования  общенациональных  ценностей  //

Советская педагогика. – 1991. - № 2.
15.Гинецинский В.И. Основы теоретической педагогики. – С.Петербург, 1992.
16.Горелик Ф.Б. Воспитывая гражданина, формируя мировоззрение. – М., 1986. 
17. Гребенников  И.В.  Педагогические  проблемы  руководства  семейным

воспитанием. – М., 1980.
18.Гузик Н.П. Учить учиться. – М., 1981.
19.Давыдов В.В.  Виды обобщения в обучении. – М., 1972.
20.Дидактичні аспекти альтернативної освіти  (Ред. колектив: Єрмаков І.Г. та ін.). –

К., 1994.
21.Досвід роботи класних керівників з проведення класних виховних годин і годин

спілкування// Позакласний час.- № 7.- 2000.
22.Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя. –

М., 1989.
23.Журавлев И.К. Педагогіка в системе наук о человеке. – М.. 1990.
24.Занков Л.В.  Наглядность и активизация учащихся в обучении. – М., 1961.
25.Занков  Л.В.  Обучение  и  развитие  (экспериментально-педагогическое

исследование): Избранные педагогические труды.- М., 1990.
26.Захаров Н.Н.  Профессиональная ориентация школьников. – М., 1988.
27.Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. – К., 1994.
28.Зотов Ю.Б. Организация современного урока. – Книга для учителя. – М., 1984.
29.Иванов И.П.  Воспитывать коллективистов. – М., 1987.
30.Краевский  В.В.  Соотношение  педагогической  науки  и  педагогической

практики.- М.,1997.
31.Кравець В.П. Психологія сімейного життя.- Тернопіль, 1995.
32.Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. – Л., 1995.
33.Кутеев В.О. Внеурочная деятельность школьников. – М., 1983.
34.Леднев В.С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. – М.,

1991.
35.Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів. – Харків, 1990.
36.Лозова В.І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів.-

Х., 2000.
37.Матюша І.К. Гуманізація виховання і навчання в загальноосвітній школі.-  К.,

1995. 



38.Машбиц  Е.И.   Психолого-педагогические  проблемы  компьютеризации
обучения. – М.. 1989.

39.Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. – М., 1986.
40.Натанзон Э.Ш. Психологический анализ поступков учения.- М., 1991.
41.Неменский Б.М. Мудрость красоты. – М., 1984.
42.Новикова Л.И. Школа и среда. – М., 1985.
43.Новое педагогическое мышление / Под ред. А.В.Петровского. – М., 1989.
44.Одаренные дети (пер. с английского). – М., 1991.
45.Омельяненко  В.Л.  та  ін.  Педагогіка.  Загальні  основи  педагогіки.  Теорія

навчання. – Кіровоград, 1997.
46.Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет /  Под

ред. И.В.Дубровиной, Б.С.Круглова. – М., 1982.
47.Педагогика:  педагогические  теории,  системы,  технологии  (С.А.Смирнов,

И.Б.Котова и др.). – М., 1999.
48.Педагогіка / За ред. Ярмаченка М.Д. – К., 1986.
49.Помиткін Є.О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної освіти. – К., 1996.
50.Психологічні аспекти гуманізації освіти / За ред. Г.О.Балла. – К., 1996.
51.Сисоєва с.О.  Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня. – К.,

1966.
52.Система эстетического воспитания школьников /  Под ред.  Герасимова С.А. –

М., 1983.
53.Соловейчик С. Воспитание по Иванову. – М., 1989.
54.Сорокин Н.Л. Дидактика. – М., 1974.
55.Станкин  М.И.  Психолого-педагогические  основы  физического  воспитания.  –

М., 1987.
56.Сущенко Т.І.  Позашкільна педагогіка. – К., 1996.
57.Уманський Л.И. Психология организаторской деятеьности. – М., 1980.
58.Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. – Тернопіль. – 1997.
59.Харламов  И.Ф.  О  педагогическом  мастерстве,  творчестве  и  новаторстве  /

Педагогика. – 1992. - № 7,8.
60.Чернышенко  И.Д.  Трудовое  воспитание  Школьника:  Вопросы  теории  и

методики. – М., 1986.
61.Шакуров Р.Х. Творческий рост педагога. – М., 1995.
62.Шевченко Н.И. Школьный урок: как научить каждого. – М., 1991.
63.Шпак О.Т., Падалка о.С., Шепотько В.П.  Учителю про економічне виховання

учнів: питання генезису і компетентності. Навч. посібник. – К., 1998.
64.Щукіна Г.И. Проблемі познавательного интереса в педагогике. – М.. 1971.
65.Экологическое  образование  школьников  /  Под  ред.  И.Д.Зверева,  Т.И.

Сурвегиной. – М., 1983.
66.Яковлєв Н.М., Сохор А.М. Методика и техника урока в школе. – М., 1985.
67.Яновская М.Г. Эмоциональные аспекты нравственного воспитания. – М., 1986.

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. http://pidruchniki.com/pedagogika/ - Навчальні матеріали онлайн

5. http://pidruchniki.com/16170701/pedagogika/vstup_do_pedagogichnoyi_profesiyi -
Мешко Г.М.  Вступ  до  педагогічної  професії [Текст]:  навч.  посібник  /
Г.М. Мешко. - К.: Академвидав, 2010. - 200 с.

6. 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.

7. 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.

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

9. http://pidruchniki.com/1584072036561/pedagogika/osnovi_pedagogichnoyi_ergono
miki - 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.

10.http://pidruchniki.com/1295012754523/pedagogika/osnovi_pedagogichnoyi_tehniki -
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.http://pidruchniki.com/17000308/pedagogika/pedagogika  -  Зайченко     І.В.
Педагогіка:  навчальний  посібник  для  студ.  вищ.  пед.  навч.  закладів  /
І.В. Зайченко. - Київ : Освіта України, 2006. - 528 с.

12.http://pidruchniki.com/19991130/pedagogika/pedagogika_u_zapitannyah_i_vidpovid
yah -  Педагогіка у запитаннях і  відповідях: Навч.  посіб.  /  А.І. Кузьмінський,
В.Л. Омеляненко. - К., 2006. – 311 с.

13.http://studentam.net.ua/content/section/23/85/ -  Онлайн  бібліотека  /  електронні
підручники, навчальні посібники, лекції, конспекти / педагогіка.

14.http://www.info-library.com.ua/books-book-69.html -  Історія  педагогіки:  курс
лекцій: Навчальний посібник. - К., 2004.- 171 c.

Додаток 1
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

для студентів 2 курсу  факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна
 (викладач Наливайко О. О.)

1. Ґенеза терміну «педагогіка».
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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.
63. Факультативи.
64. Нормативно-правове забезпечення роботи школи в Україні.
65. Педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів. 
66. Система педагогічної взаємодії.
67. Гуманна педагогіка Ш. Амонашвілі.                  
68. Умови формування педагогічної майстерності.
69. Педагогічна творчість.
70. Самостійні робота школярів.
71. Розробка виховних заходів.
72. Аналіз виховного заходу. 
73. Класифікація нормативно-правових актів у галузі шкільної освіти. 
74. Організаційна структура шкільних закладів освіти.
75. Шкільний менеджмент.
76. Педагогічна майстерність. 
77. Складові педагогічної майстерності. 
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