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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Педагогіка» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців на рівні вищої освіти 

бакалавр за спеціальністю 106 – географія. 

 

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 закладах 

загальної освіти. 
 

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 

Обов’язкова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання  

Рік підготовки 

3 3,4 

Семестр 

5 6,7 

Лекції 

32 год.  6,2 год.  

Практичні, семінарські заняття 

16 год. 2 год. 

Контрольна робота 

1 1 

Самостійна робота 

42 год. 80 год. 

 
 

 

 

 



1.6. Заплановані результати навчання: 

 

 знати й застосовувати базові знання природничих, суспільних і точних 

наук в обсязі, необхідному для засвоєння географічних дисциплін, 

 володіння навичками спілкування з представниками інших професійних 

груп, у тому числі у загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладах, 

здійснювати відбір, аналіз представлення і поширення географічної інформації, 

 професійно висловлювати власні висновки, а також знання та пояснення , 

що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців; уміння викладати, фахово 

спілкуватися, вступати у диспут, брати участь в обговоренні, записувати тексти 

географічної спрямованості, презентації українською мовою (в окремих 

випадках – іноземною) із залученням наукового глосарія, сучасної географічної 

номенклатури, 

 здатність цінувати різноманіття та мультикультурність, дотримуватися 

екологічних цінностей й відповідального ставлення до природи, керуватися в 

професійній діяльності етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й 

співробітництва, 

 здатність самостійно організовувати процес навчання упродовж життя і 

вдосконалювати з високим рівнем автономності предметні компетентності, що 

здобуті під час навчання, нести відповідальність за результати своєї професійної 

діяльності. 

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Розділ 1.  Загальні  основи  педагогіки 
 

Тема 1. 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 2.  Становлення та розвиток педагогіки 

Етапи становлення та розвитку педагогіки. Педагогіка в стародавні часи. 

Розвиток педагогічної думки періоду середньовіччя та в епоху Відродження. 

Я.А. Коменський – засновник наукової педагогіки. Основні ідеї педагогіки ХVІІ-

ХІХ століть. Реформаторська педагогіка кінця ХІХ – початку ХХ ст. (педагогічні 

ідеї Д. Дьюі, М. Монтессорі, С. Френе, Р. Штайнера). Педагогічна система 

Я. Корчака. 

Розвиток педагогічних ідей в Україні. Педагогічні ідеї Г. Сковороди, 

К. Ушинського. Освіта та педагогічна думка в Україні в другій половині ХІХ – на 



початку ХХ ст. (характеристика громадсько-педагогічних рухів, педагогічні ідеї 

М. Корфа, С. Русової, Х. Алчевської, М. Пирогова та ін.). Педагогічні ідеї 

А. Макаренка. Педагогіка співробітництва та ідеї вчителів-новаторів. 

(В. Сухомлинський, В. Шаталов, С. Лисенкова, Ш. Амонашвілі, М. Щетинін, 

Є. Ільїн, М. Гузик, О. Захарченко та ін.). 
 

 

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. 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 освітнього процесу, структура навчання 

Загальне поняття про дидактику. Категорії дидактики. Поняття про освітній 

процес, його складові та компоненти. 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). 
 

Тема 6.  Види навчання 

Традиційне (пояснювально-ілюстративне) навчання: загальна 

характеристика. Переваги та недоліки традиційного навчання. Розвивальне та 

проблемне навчання: витоки та сутність. Дистанційне, інтерактивне, проєктне, 

інклюзивне навчання. Педагогічні умови реалізації видів навчання в діяльності 

викладача. 

 



Тема 7.  Форми, методи, засоби навчання 

Зміст поняття «форма навчання». Класифікація форм навчання (за кількістю 

тих, хто навчається; за місцем навчання; за тривалістю навчальних занять. Урок 

як основна форма організації навчання. Загальні вимоги до уроку. Конкретизація 

загальних вимог у дидактичній, розвивальній, виховній меті. Типологія уроків. 

Структура стандартних уроків. Нестандартні уроки. Допоміжні форми навчання. 

Самостійна робота учнів як форма навчання. 

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. Засоби 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.   Розвиток особистості в процесі виховання. 

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. 

Саморозвиток та 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  

Педагогічна діяльність як професія. 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. 

Цінності і смисли педагогічної діяльності. 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 

Педагогічна культура: компоненти, зміст. Витоки педагогічної 

майстерності, шляхи формування та реалізація. Видатні науковці про педагогічну 

майстерність. Характеристика структурних компонентів педагогічної 

майстерності: професійна компетентність, гуманістична спрямованість, 

педагогічні здібності, педагогічна творчість, педагогічна техніка. Критерії та рівні 

оволодіння педагогічною майстерністю. Педагогічне спілкування. Педагогічна 

етика. 

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 

ьо 

го 

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

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

Розділ 1. Загальні  основи  педагогіки 

Тема 1. 

Предмет  

педагогіки та  

методи 

педагогічних 

досліджень  

3 2    1 3 1    2 

Тема 2. 

Становлення та 

розвиток 

педагогіки 

9 2 4   3 9  1   8 

Тема 3. 

Система освіти 

України 

3 2 -   1 3     3 



Тема  4. 

Концептуальні 

засади 

реформування 

середньої 

школи «Нова 

українська 

школа» 

7 2 2   3 7 1 1   5 

Разом за 

розділом 1 

 

 

 

22 8 6   8 22 2 2   18 

Розділ ІІ. Теорія навчання 

 

 

 

 

Розділ ІІ.Теорія навчання 

 

Тема 5.  Сутніс

ть освітнього 

процесу, 

структура 
навчання 

5 2 1   2 5 1    4 

Тема 6.  Види 

навчання 

5 2 1   2 5 1    4 

Тема 7. Форми 

та методи 

навчання 

14 4 2   8 14 1    13 

Тема 8. 

Контроль 

успішності 

навчання 

5 2    3 5 1    4 

Разом за 

розділом 2 

29 10 4   15 29 4    25 

Розділ ІІІ.Теорія виховання 

Тема 9. 

Сутність 

процесу 

виховання та 

його структура 

3 2    1 3 0,5    2,5 

Тема 10. 

Розвиток 

особистості в 

процесі 

виховання 

6 2 2   2 6     6 

Тема 11. 

Форми та 

методи 

виховання 

14 4 2   8 14 0,5    13,5 

Разом за 

розділом 3 

 

 

 

 

23 8 4   11 23 1    22 

  



Розділ ІV. Професійно-педагогічна діяльність 

Тема 12.   Осо

бливості 

педагогічної 

діяльності  

3 2    1 3 0,5    2,5 

Тема 13.  Педа

гогічна 

майстерність  

9 4 2   3 9 0,5 2   6,5 

Разом за 

розділом 4 

12 6 2   4 12 1 2   9 

Підготовка 

до екзамену 
6     6 6     6 

Усього годин 90 32 16 - - 42 90 8 2   80 

 

 

4.  ТЕМИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Становлення та розвиток педагогіки 4 

2 Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська 

школа» 

 

2 

3 Види навчання: загальна характеристика 2 

4 Методи навчання.  2 

5 Сучасні педагогічні технології. 2 

6 Сучасні технології виховної роботи.  2 

7 Педагогічна майстерність 

 

2 

РАЗОМ 16 

 

Заочна форма навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Становлення та розвиток педагогіки.  1 

2 Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська 

школа» 

1 

РАЗОМ 2 

 

 

 

 



5.  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Денна форма навчання 

 

№ 

з/п 

 

Назви тем та зміст завдань самостійних робіт 

К-сть 

годин  

 

Форма контролю 

1 Тема 1.  Предмет педагогіки та методи 

педагогічних досліджень 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування  

1 Експрес-опитування 

2 Тема 2.  Становлення та розвиток педагогіки 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування та виступу на 

семінарському занятті. 

 

 

3 Експрес-опитування, 

відповіді на 

семінарському 

занятті 

3 Тема 3.  Система освіти України 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування. 

1 Експрес-опитування 

4 Тема 4.  Концептуальні засади реформування 

середньої школи «Нова українська школа» 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування та виступу на 

семінарському занятті. 

3 Експрес-опитування, 

відповіді на 

семінарському 

занятті 

5 Тема 5.   Сутність освітнього процесу та  структура 

навчання 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування та виступу на 

семінарському занятті. 

2 Експрес-опитування, 

відповіді на 

семінарському 

занятті 

6 Тема 6.  Види навчання 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування та виступу на 

семінарському занятті. 

2 Експрес-опитування, 

відповіді на 

семінарському 

занятті 

7 Тема 7.  Форми і методи навчання 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування та виступу на 

семінарському занятті з презентацією. 

8 Експрес-опитування, 

відповіді на 

семінарському 

занятті, виконання 

презентації 

8 Тема 8.  Контроль успішності навчання  

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування та виступу на 

семінарському занятті з презентацією. 

3 Експрес-опитування, 

відповіді на 

семінарському 

занятті, виконання 

презентації 



9 Тема 9.  Сутність процесу виховання та його 

структура 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування. 

1 Експрес-опитування, 

відповіді на 

семінарському 

занятті, виконання 

навчального проєкту 

10 Тема 10.  Розвиток особистості в процесі виховання 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування та виступу на 

семінарському занятті. 

2 

11 Тема 11.  Форми та методи виховання 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування та виступу на 

семінарському занятті. Розробка плану-конспекту 

виховного заходу для учнів з будь-якого напряму 

виховної роботи за вибором студента 

8 

13 Тема 12.  Особливості педагогічної діяльності 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування. 

1 Експрес-опитування 

14 Тема 13.  Педагогічна майстерність  

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу з 

використанням рекомендованих джерел інформації. 

Підготовка до експрес-опитування та виступу на 

семінарському занятті з презентацією. 

3 Експрес-опитування, 

відповіді на 

семінарському 

занятті 

15 Підготовка до екзамену 6 Письмова 

екзаменаційна 

робота, 

контрольна робота 

РАЗОМ 42 

 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

заочна форма навчання 
№ 

з/п 
Назви тем та зміст завдань самостійних робіт 

К-сть 

годин 

 

Форма  

контролю 

1.  Тема 1.  Предмет і завдання педагогіки, методи 

педагогічних досліджень 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу. 

Підбір притчі з поясненням її символічного змісту у 

контексті педагогіки 

2 Складання 

звіту 

2.  Тема 2. Становлення та розвиток педагогіки 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу.  

Підготовка до семінарського заняття.  

8 Експрес-

опитування. 

Підготовка 

доповідей 



3.  Тема 3.  Система освіти України 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу.  

Завдання. 2. Скласти таблицю «Кваліфікаційні рівні 

НРК,  ступені освіти» 

3 Складання 

звіту 

4.  Тема 4.  Концептуальні засади реформування 

середньої школи «Нова українська школа» 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу.  

Підготовка до семінарського заняття. 

5 Експрес-

опитування. 

Підготовка 

доповідей 

5.  Тема 5.   Сутність освітнього процесу, структура 

навчання 

Завдання 1. Скласти презентацію до характеристики 

певного виду навчання 

4 Складання 

звіту 

6.  Тема 6.  Види навчання 

Завдання 1. Скласти таблицю, в якій, за певними 

критеріями, студент має порівняти традиційне 

навчання з обраним для дослідження видом навчання 

4 Складання 

звіту 

7.  Тема 7-8.  Форми, методи, засоби навчання.  

Контроль успішності навчання  

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу.  

Завдання 1. Скласти презентацію «Урок як основна 

форма організації навчання», або «Типи уроків». 

17 

 

Виконання 

проєктної 

роботи 

8.  Теми 9-11.  Сутність процесу виховання та його 

структура. Зміст виховання. Форми та методи 

виховання 

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу.  

Завдання 1. Розробка плану-конспекту виховного 

заходу для учнів з будь-якого напряму виховної 

роботи за вибором студента (студенти заочної форми 

навчання супроводжують план конспект розгорнутим 

сценарієм виховного заходу, презентацією). 

22 Виконання 

проєктної 

роботи 

9.  Теми 12-13.  Особливості педагогічної діяльності. 

Педагогічна майстерність  

Завдання 1. Створити схематичну модель діяльності 

сучасного педагога.  

Завдання 2. Скласти кросворд на тему «Академічна 

доброчесність». 

9 Складання 

звіту 

10.  Підготовка контрольної роботи. Підготовка до 

екзамену.  

6 Письмові 

роботи 

РАЗОМ 80 

 

 

6.  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

(не передбачені) 

 

7. Методи навчання 

Передбачається комплексне використання різноманітних методів 

організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів 



стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад 

особистості майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей 

учасників освітнього процесу. 

Керівництво пізнавальною діяльністю студентів здійснюється з 

використанням групи методів: пояснювально-ілюстративних (розповідь, 

демонстрація, показ, пояснення та ін.), репродуктивних (відповіді студентів на 

запитання), проблемних (застосування мозкового штурму та проблемних 

ситуацій), частково-пошукових (виконання завдань самостійної роботи студента). 

Найважливіші теми дисципліни «Педагогіка» викладаються методом 

проблемних лекцій та методом лекцій-бесід, що дає змогу організувати на певних 

етапах навчання групові дискусії, діалог з аудиторією. Ці методи активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів стимулюють пізнавальну активність, 

мислення, сприяють включенню у рішення проблем, наближених до професійних, 

створюють умови для формування та закріплення професійних знань, умінь, 

навичок; створюють умови для розвитку умінь самостійно мислити, орієнтуватися 

у новій ситуації, знаходити підходи у рішенні проблем; сприяють розвитку 

творчих здібностей студентів, усної мови, умінню формулювати та висловлювати 

свою точку зору, позицію, поважати думку опонента, вміти її вислуховувати. 

Основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов’язкових навчальних завдань, є самостійна робота студента. 

 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ: 

Поточне опитування; оцінка за навчальний проект; підсумковий письмовий 

екзамен. 

Форми поточної перевірки: 

–  експрес-опитування студентів; 

–  усна співбесіда зі змісту теми, що розглядається з оцінюванням 

відповідей студентів; 

–  письмові звіти студентів з кожної теми навчальної дисципліни; 

– навчальні проєкти з тем 7-8, 9-11 навчальної дисципліни представляються 

студентами у встановлені науково-педагогічними працівниками терміни; 

– контрольна робота. 

Експрес-опитування проводяться на початку семінарського заняття. Усна 

співбесіда зі змісту теми проводиться при обговоренні навчальних питань, що 

виносяться на семінарське заняття. Письмові звіти представляються студентами у 

встановлені науково-педагогічним працівником терміни. 

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. 

Студент є допущеним до підсумкового семестрового контролю за умови 

виконання контрольної роботи (мінімальна кількість балів – 3 – для заочної 

форми навчання) та отримання у результаті поточного контролю 40 балів. 

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання (два питання, що 

оцінюються по 6 балів, за темами 1-13) – у 12 балів. 

 

Оцінювання студентів денної форми навчання 

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 результатами експрес-опитування 

завдання з відкритою відповіддю на запитання 

2 Повне розкриття відповіді 

1 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 

2 Правильний вибір 

0 Невірний вибір відповіді, або її відсутність 

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за експрес-

опитування – 2 бали. 

Критерії оцінювання усних відповідей студентів 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. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за усні відповіді  

певної теми семінарського заняття (семінарських занять) – 5 балів. 

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 

5 Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому 

обсязі, необхідний рівень умінь і навичок та правильно й обґрунтовано 

приймає рішення при відповідях 

4-3 Студент допускає несуттєві неточності при застосуванні знань та умінь під 

час відповідей 

2-1 Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає окремі 

помилки, що не є перешкодою до подальшого навчання. Здатний 



використовувати знання для вирішення стандартних завдань 

0,5 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 отримати з певної теми 

семінарського заняття (семінарських занять) – 7 балів. Максимальна кількість 

балів, яку студент може отримати за всі семінарські заняття – 56 балів. 

З тем 9-11 здійснюється оцінювання проєктів самостійної роботи студентів. 

Максимальну кількість балів, яку може отримати студент за проєкт самостійної 

роботиз тем 9- 11 – 4 бали. 

Методика визначення балів за результатами виконаних студентами проєктів 

самостійної роботи: 

 
Бали  

Критерії оцінювання 
Т 9-11 

1 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. 

2 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. 

3 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. 

4 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 

виконаного проєкту самостійної роботи – 4 бали. 

 

 

 



Опрацювання тем семінарських занять передбачає підготовку презентації. 

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 менша кількість балів. Дрібні 

неточності під час презентації матеріалу зменшують максимальну кількість балів 

на 1 одиницю. Відсутність ґрунтовної відповіді на запитання аудиторії стосовно 

обраної теми зменшує максимальну кількість балів ще на 2 одиниці. Якщо 

студент набрав менш ніж 2 бали, результати виконання творчого завдання 

вважаються незадовільними. Бали не нараховуються у випадку невідповідності 

змісту зазначеній тематиці. 

 

Критерії оцінювання презентації 
Показник оцінювання Критерії оцінювання 

зміст 

обсяг 

форма викладення 

матеріалу; 

 

структурні 

елементи 

 

 

 

 

 

Відеофрагменти 

динамічність 

 

текстова 

інформація 

відповіді на 

запитання 

аудиторії  

відповідність змісту заявленій темі; 

оптимальний обсяг (10-15 слайдів); 

відповідність формальним критеріям (ґрунтовність, 

інформативність, доречність малюнків і таблиць, логічність, 

послідовність викладу); 

наявність структурних елементів (обкладинка; титульний 

слайд; зміст; вступ: мета, завдання; навчальний матеріал 

(включаючи текст, схеми, таблиці, ілюстрації, графіки); 

висновки, узагальнення, ключові положення; глосарій 

термінів, система контролю знань (запитання і завдання для 

самоперевірки); додатковий матеріал для поглибленого 

вивчення; інформаційні ресурси за темою); 

застосування відеофрагментів; 

динамічність (сприйняття образної, звукової і вербальної 

інформації); 

дотримання правил використання текстової інформації 

(максимальна інформативність тексту); 

чіткі, лаконічні, ґрунтовні відповіді на запитання присутніх 

 

Навчальний проєкт з тем 9-11 передбачає розробку плану-конспекту виховного 

заходу. 

План-конспект виховного заходу виконується студентом в якості самостійної 

роботи за Т 9-Т11 й передбачає такі складові: 

 тема виховного заходу, 

 виховна мета, 

 кількість, вік дітей, 

 місце проведення, 

 обладнання, 



 етапи підготовки та проведення виховного заходу, 

 розгорнутий сценарій, 

 педагогічні висновки. 

 

Оцінювання студентів заочної форми навчання 

 

Поточне оцінювання здійснюється на семінарських заняттях. Загальний бал 

за семінарське заняття (7 балів) складається: з оцінки за результатами експрес-

опитування (2 бали) та оцінки за усні відповіді студента на занятті (5 балів). 

Методика визначення балів за результатами експрес-опитування: 
Бали Критерії оцінювання за результатами експрес-опитування 

завдання з відкритою відповіддю на запитання 

2 Повне розкриття відповіді 

1 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 

2 Правильний вибір 

0 Невірний вибір відповіді, або її відсутність 

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за експрес-

опитування – 2 бали. 

Критерії оцінювання усних відповідей студентів 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. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за усні відповіді 

одного семінарського заняття – 5 балів. 

Всього за 2 семінарські заняття студенти отримують 14 балів. 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 

5 Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому 

обсязі, необхідний рівень умінь і навичок та правильно й обґрунтовано 

приймає рішення при відповідях 

4 Студент допускає несуттєві неточності при застосуванні знань та умінь під 

час відповідей 

3-2 Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає окремі 

помилки, що не є перешкодою до подальшого навчання. Здатний 

використовувати знання для вирішення стандартних завдань 

1 Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, але допускає окремі 

помилки. Відповіді носять хаотичний характер. Не завжди здатний 



використовувати знання для вирішення стандартних завдань 

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за семінарське 

заняття – 7 балів. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами 

виконання завдань самостійної роботи з кожної теми: Т1,Т3, Т5, Т6, Т12, Т13 по 3 

бали, комплексне завдання з Т7-Т8, Т9-Т11 – по 8 балів. 

Оцінювання проєктів самостійної роботи студентів, що виконуються з 

тем 7-8; та 9-11 навчальної дисципліни: 

За результатами виконання індивідуальних проєктів самостійної роботи  

студенти окремо отримують бали.  

Методика визначення балів за результатами виконаних студентами проєктів 

самостійної роботи: 

 
Бали з тем 

Т 7; Т 8; 

Т 9-11 

 

Критерії оцінювання 

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. 

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. 

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. 

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 індивідуальних проєктів самостійної роботи – 16 балів. 

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання за темами  



(Т 1-Т13) 

Контрольна письмова робота представляє собою відповідь на 2 запитання, 

взятих із переліку [див. додаток «ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ З КУРСУ «ПЕДАГОГІКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ]. Кожне питання оцінюється у 6 балів. Бали не нараховуються у 

випадку неправильної відповіді або у разі її відсутності. 

Контрольна робота оцінюються у 12 балів. 

 

Критерії оцінювання питання контрольної роботи для студентів  

заочної форми навчання (Т 1-Т13) 
Показник, що 

оцінюється  

Критерії оцінювання 

Своєчасність 

0-1 

Контрольна робота складена у встановлений викладачем термін. У разі 

складання роботи після встановленого терміну бали за своєчасність не 

виставляються. 

Зміст роботи 

5-4 

- самостійність виконання (у разі доведеного плагіату бали за роботу 

анулюються); 

- правильність та повнота відповіді на поставлене запитання; 

- високий рівень ознайомлення з основною та додатковою літературою, що 

рекомендована програмою;  

- виявлення творчих здібностей в розумінні і використанні навчального 

матеріалу; 

- обґрунтованість аргументації та висновків; 

- відповідність формальним критеріям: структура (вступ, основна частина, 

висновки), послідовність та логічність, грамотність, якість оформлення 

тощо). 

3-2 Відповідь містить дрібні неточності, незначні помилки, є недостатньо 

послідовною та логічною. Студент має труднощі у формулюванні власної 

позиції й відповідних висновків. 

1 Знання теоретичного питання є безсистемними, дуже фрагментарні і 

поверхові. Студент не володіє навичками аналізу, синтезу, порівняння, 

допускає неприпустимі помилки у розкритті запитання 

0 Відповідь є повністю невірною або відсутньою 

 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами 

виконаних всіх завдань самостійної роботи й контрольної роботи – 60 балів. 
 

Підсумкова письмова (екзаменаційна) робота 

Підсумкова письмова робота представляє собою відповідь на 3 запитання, 

взятих із переліку [див. «ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ 

«ПЕДАГОГІКА»]. Кожне завдання оцінюються у 13 балів, сумарно 39 балів за 

три запитання. 1 бал надається студентам за умов присутності на всіх лекційних 

заняттях. Якщо відповідь містить дрібні неточності, незначні помилки (не більше 

1-2), оцінка знижується на 3-6 балів за відповідне питання. При значних 

неточностях оцінка знижується на 6-8 балів; при великій кількості помилок – на 8-

11. Бали не нараховуються у випадку неправильної відповіді або у разі її 

відсутності. 



 

Критерії оцінювання 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

(денна форма навчання) 

 

Поточний контроль, самостійна робота, 

індивідуальні завдання 

Інд.зав

дання 
Разом Екза

мен 

Сум

а 

Розділ  

1 

Розділ 

2 

Розділ 

3 

Розділ 

4 

 

  

 

 

 

 

60 

 

 

40 

 

 

100 

Т 1-4 

 

Т 

5-8 

Т 

7-8 

Т  

9-11 

Т 

12-13 

 -    

14 14 14 4 14  -    

14 28 4 14  -    

60  

 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

(заочна форма навчання) 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання 

Інд. 

завд. 

Разом Екзам

ен 

Сума 

Розділ  

1 

Розділ 

 2 

Р. 

3 

Р. 

4 

КР 

 

  

 

60 

 

 

40 

 

 

100 

Т 

1 

Т 

2, 4 

Т 

3 

 

Т 

5 

Т 

6 

Т 

7-8 

Т  

9-11 

Т 

12-13 

Т1-

13 

 

 

   

3 14 

 

3 

 

3 3 8 8 6 12     

20 14 8 6 12     

60  

 
 

ШКАЛА  ОЦІНЮВАННЯ 
 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 
 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90-100 відмінно зараховано 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

Студент допускається до підсумкового семестрового контролю за умови 

виконання усіх завдань самостійної роботи та мінімальної кількості балів – 40. 

 

 

 



10. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

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. 

9. Спадкоємність, середовище і виховання як фактори розвитку особистості. 

10. Ознаки процесу навчання. 

11. Основні категорії дидактики. 

12. Принципи навчання. 

13. Класифікація методів навчання. 

14. Фактори, що впливають на вибір методів навчання. 

15. Організаційні форми навчання. 

16. Урок як основна форма організації навчання. Вимоги до уроку. 

17. Типи уроків: загальна характеристика. Приблизна схема організації та 

проведення уроку. 

18. Структура уроку засвоєння нових знань. 

19. Структура уроку застосування знань, умінь, навичок. 

20. Структура уроку систематизації та узагальнення знань. 

21. Структура уроку контролю знань. 

22. Структура комбінованого уроку. 

23. Нестандартні уроки. 

24. Види навчання: загальна характеристика. 

25. Традиційна освіта. 

26. Проблемне навчання. 

27. Інтерактивне навчання. 

28. Інклюзивне навчання. 

29. Змішане навчання. 

30. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої 

освіти. 

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

32. Сутність процесу виховання. 

33. Складові частини виховання. 

34. Принципи процесу виховання. 

35. Методи виховання: загальна характеристика. 

36. Метод вправ. 

37. Метод прикладу. 

38. Метод примусовості. 

39. Метод заохочення. 

40. Метод переконання. 

41. Виховання та самовиховання школярів. Можливості самовиховання. 

42. Співвідношення процесів виховання, самовиховання та перевиховання 

школярів. 



43. Я.А. Коменський про щаблі освіти. /Вікова періодизація і система шкіл/. 

44. Система навчання та виховання К.Д. Ушинського. 

45. Система виховання А.С. Макаренка. 

46. Вчення А.С. Макаренка про колектив. 

47. Види батьківського авторитету за А.С. Макаренком. 

48. Система навчання та виховання В.О. Сухомлинського. 

49. Основні ідеї педагогіки співробітництва. 

50. Методична система В.Ф. Шаталова. 

51. Педагогічне спілкування: його види, загальна характеристика. 

52. Ознаки гарної мови педагога. 

53. Педагогічна культура: її компоненти, зміст. 

54. Педагогічна майстерність: її компоненти. 

55. Сучасне освітнє середовище в новій українській школі.  

56. Структура, мета і формула нової української школи. 

57. Умотивований учитель нової української школи. 

58. Структура і функції педагогічної діяльності. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З КУРСУ 

«ПЕДАГОГІКА»  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

1. Засади державної політики України у сфері освіти.  

2. Професійна діяльність учителя: загальна характеристика.  

3. Педагогічна культура: її компоненти, зміст.  

4.  Педагогічна майстерність: її компоненти. 

5. Типи педагогічного спілкування.  

6. Педагогічна етика. 

7. Сутність поняття «педагогічна техніка», її компоненти.  

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

9. Система дидактичних принципів.  

10. Принцип гуманістичної спрямованості навчання. 

11. Принцип та умови створення ситуації успіху. 

12. Сутність та класифікація форм навчання.  

13. Урок як основна форма організації навчання.  

14. Типи уроків. 

15. Поняття про методи, прийоми, засоби навчання.  

16. Чинники, що впливають на вибір методів навчання 

17. Класифікація методів навчання за типом пізнавальної діяльності.  

18. Класифікація методів навчання за джерелом знань. 

19. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.  

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

21. Словесні методи навчання. 

22. Наочні методи навчання. 

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

24. Активні методи навчання як основа формування інноваційного 

освітнього середовища. 

25. Види навчання. 

26. Змішане навчання. 

27. Інтерактивне навчання. 

28. Дистанційне навчання. 

29. Проблемне навчання. 

30. Інклюзивне навчання. 

31. Інтерактивне навчання. 

32. Процес виховання: сутність, основні проблеми з позицій історії та 

сучасності.  

33. Цілі та завдання виховання. Закономірності виховання. 

34. Українські виховні традиції. 
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35. Основні напрями виховання. 

36. Національне виховання в педагогічній спадщині вітчизняних освітян. 

37. Характеристика основних принципів виховання.  

38. Загальна характеристика структурних елементів виховного процесу.  

39. Самовиховання особистості як процес самовдосконалення особистісних 

якостей. 

40. Класифікація форм виховання учнів та студентів. 

41. Сутність, загальна характеристика методів виховання.  

42. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної 

поведінки. 

43. Метод вправ у вихованні: загальна характеристика.  

44. Метод прикладу у вихованні: загальна характеристика. 

45. Метод примусовості у вихованні: загальна характеристика. 

46. Метод заохочення у вихованні: загальна характеристика. 

47. Метод переконання у вихованні: загальна характеристика. 

48. Методи стимулювання діяльності та поведінки. 

49. Засоби виховання. 

50. Критерії вихованості особистості. 

51. Спадкоємність, середовище і виховання як фактори розвитку 

особистості. 
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Додаток 2 

 

ПРИКЛАД ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

Класифікація методів навчання. 

Поняття про метод і прийом навчання 

Метод – (від грец. metodos – шлях до чого-небудь) означає спосіб 

діяльності, спрямованої на досягнення певної мети. 

Метод навчання – спосіб упорядкованої взаємозв’язаної діяльності 

викладача та студентів, спрямованої на вирішення завдань освіти. 

Окрім основного визначення в літературі зустрічаються й інші 

визначення методів навчання: 

Метод – це форма руху змісту навчального матеріалу. 

Метод – це упорядкована сукупність методичних прийомів, дій та 

операцій, за допомогою яких організовується навчальна діяльність студентів 

і процес засвоєння знань. 

Метод – форма обміну навчальною інформацією між тим, хто навчає, і 

тим, хто вчиться. 

Метод – форма руху пізнавальної діяльності студентів. 

Метод – упорядкована сукупність прийомів, дій і логічних операцій. 

Метод – це спосіб співробітництва викладача та студентів. 

Таким чином, метод навчання – досить складне, багатоякісне 

багатовимірне педагогічне явище, в якому знаходять відображення 

об’єктивні закономірності, принципи, цілі, зміст і форми навчання. Цей 

зв’язок з іншими дидактичними категоріями взаємозворотній: принципи, 

цілі, зміст і форми навчання визначають метод, але вони не можуть бути 

реалізовані без нього, без урахування можливостей їх практичної реалізації. 

Кожний метод навчання повинен виконувати не тільки  освітню, 

розвивальну та виховну функції, але й спонукальну і корекційну (розвиток 

сприймання, мислення, уяви, пам’яті, емоційно-почуттєвої сфери). 

Будь-який навчальний предмет, окрім загальних методів навчання, має 

свої методи, зумовлені специфікою його змісту. Так, наприклад, при 

викладанні української мови застосовуються спеціальні методи: читання і 

письмо, словникова робота, граматичний розбір та ін. В географії важливе 

місце належить роботі з картами, в природознавстві – спостереження, 

досліди та ін. Дидактика вивчає методи, які мають найбільш загальне 

значення і які можуть бути застосовані при вивченні різних навчальних 

предметів. 

У структурі методів виділяють прийоми, тому кожний метод можна 

представити як сукупність методичних прийомів. Отже, прийом – це елемент 

методу. Елементи методів не є сумою окремих частин цілого, а системою, що 

об’єднана логікою дидактичного завдання. Якщо метод є способом 

діяльності, що охоплює весь шлях її протікання, то прийом – це окремий 

крок, дія в реалізації методу. Необхідно розрізняти прийоми розумової 
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діяльності (логічні прийоми) – виділення головного, аналогія, конкретизація, 

порівняння та ін., а також прийоми навчальної роботи – розв’язуваня задач, 

прикладів, граматичний розбір тощо. Логічні прийоми є однаковими в різних 

методах. Тільки системне поєднання прийомів утворює певний метод 

навчання, тому важливою є послідовність їх застосування. Одні і ті ж самі 

прийоми можуть входити в різні методи навчання, але в поєднанні з іншими 

прийомами вони утворюють зовсім інший метод навчання. Наприклад, 

прийом запам’ятовування має місце як в репродуктивних, так і в проблемно-

пошукових методах навчання. Але, якщо в першій групі методів він домінує, 

то в другій – є допоміжним, бо сприяє запам’ятовуванню основних 

результатів проблемних міркувань. Окрім цього слід пам’ятати, що метод 

може стати прийомом, а прийом – методом. Коли прийом починає 

виконувати основне навчальне навантаження (допомагає розкрити суть того 

чи іншого питання), він стає методом. Наприклад, корегування відповідей 

учнів (як прийом) під час проведення бесіди може трансформуватися у 

дискусійну площину. За такої умови цей прийом може стати самостійним 

методом навчання (дискусія). Важливо підкреслити, що діалектика переходу 

методу в прийом чи навпаки обумовлена логікою процесу навчання, 

наявністю суперечливих аспектів між метою і засобами її досягнення, 

різними елементами пізнавальної діяльності. 

Метод навчання має дві складові частини: об’єктивну і суб’єктивну. 

Об’єктивна частина методу обумовлена вимогами законів і закономірностей, 

принципів і правил навчання, а також цілями, завданнями, змістом, формами 

навчальної діяльності. Суб’єктивна частина методу обумовлена особистістю 

педагога, його творчістю, майстерністю; особливостями учнів, конкретними 

умовами протікання навчання. Проблема співвідношення об’єктивного і 

суб’єктивного в методі розв’язана не повністю: є прихильники думки про те, 

що метод – об’єктивне явище, але є дослідники, які вважають його 

результатом творчої праці педагога, індивідуального надбання. Безперечним 

є те, що об’єктивна частина дозволяє дидактам розробляти теорію методів, 

рекомендувати педагогам шляхи їх ефективної реалізації. З іншого боку, саме 

методи є сферою прояву високої педагогічної майстерності. 

Класифікація методів навчання 

Проблема класифікації методів навчання породжена наявністю в 

дидактиці великої кількості підходів до виявлення сутності методів навчання, 

їх визначень, структури і класифікацій. Значний вклад у розвиток теорії 

методів навчання на сучасному етапі внесли Є. Голант, М. Данилов, Б. 

Єсипов, М. Скаткін, М. Лернер, А. Алексюк, Ю. Бабанський, В. Бондар, В. 

Паламарчук та ін. 

Метод навчання є досить складним педагогічним явищем, яке має 

багато сторін. За кожною з них методи групують в системи. Не випадково, 

що вчені-педагоги розробили десятки класифікацій методів навчання. Отже,  

класифікація методів навчання – це впорядкована за певною ознакою їх 

система (І. Підласий). Майбутньому вчителю необхідно знати лише ті 
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класифікації методів, які ефективно “обслуговують” практику навчання і є 

основою для її вдосконалення. 

Класифікація на основі зовнішніх форм прояву методів навчання 

В основі класифікації – джерела знань, а також характер чуттєвого 

спримання (слух, зір, дотик). Такий підхід дозволив виділити словесні, 

наочні та практичні методи навчання (традиційна класифікація). 

До словесних методів належать: розповідь, пояснення, лекція, бесіда, 

інструктаж, робота з книгою, навчальна дискусія, диспут. До наочних – 

спостереження, демонстрування та ілюстрування. До практичних – вправа, 

лабораторна робота, практична робота, дидактична гра. 

Класифікація методів навчання за типом пізнавальної діяльності учнів 

(внутрішня психологічна сторона) 

Методи цієї групи відображають різний рівень пізнавальної активності 

і самостійності учня у навчанні. В запропонованій класифікації виділяють 

такі методи: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного 

викладу, частково-пошуковий (евристичний), дослідницький. 

Класифікація методів навчання на основі внутрішнього логічного 

шляху засвоєння знань 

До цієї групи належать такі методи: аналітичний, синтетичний, 

аналітико-синтетичний і синтетично-аналітичний, індуктивний, дедуктивний, 

індуктивно-дедуктивний і дедуктивно-індуктивний, традуктивний. 

Класифікація методів навчання за ступенем самостійності учнів у 

здійсненні навчальної діяльності 

За цією класифікацією виділяють методи самостійної роботи і роботи 

під керівництвом учителя. Найбільш поширеними видами самостійної роботи 

є: робота з підручником, самостійні роботи з приладами, самостійне 

виконання письмових вправ, написаня творів, віршів, метод самостійного 

розв’язання задач, самостійного спостереження тощо. 

Класифікація методів за дидактичними цілями 

За цією класифікацію виділяють дві групи методів навчання: 

Методи, що забезпечують первинне засвоєння навчального матеріалу 

(інформаційно-розвивальні, евристичні, дослідницькі). 

Методи, що забезпечують закріплення і вдосконалення здобутих знань 

(вправи, практичні роботи). 

Класифікація за основними етапами процесу навчання 

В запропонованій групі називають такі методи:  формування знань, 

формування умінь і навичок, застосування знань, узагальнення і 

систематизації, закріплення, перевірки знань, умінь і навичок, творчої 

діяльності. 

Бінарні і полінарні класифікації методів навчання 

В основі групування цих методів – дві чи більше спільних ознак. Так, в 

якості істотних (спільних) ознак називають джерела знань, рівні пізнавальної 

активності учнів, а також логічні шляхи навчального пізнання. 

Класифікації за системним підходом 
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Серед відомих класифікацій вирізняється системним підходом 

класифікація Ю.К. Бабанського. В її основі – комплексний діяльнісно-

процесуальний підхід, який ураховує основні компоненти діяльності: мотиви, 

операції, дії, контроль та аналіз результатів. 
 

Таблиця 1 

Класифікація методів навчання 

Основні групи методів 

навчання 

Основні підгрупи методів навчання Окремі методи навчання 

 

 

 

Методи стимулювання і 

мотивації учіння 

1.1 Методи формування інтересу до 

учіння. 

Пізнавальні ігри, навчальні дискусії, 

методи емоційного стимулювання та 

ін. 

1.2 Методи формування обов’язку і 

відповідальності в учінні 

Методи навчального заохочення, 

осуду, пред’явлення навчальних 

вимог та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методи організації і 

здійснення навчальних 

дій та операцій 

2.1 Перцептивні методи (передачі і 

сприймання навчальної інформації за 

допомогою почуттів): 

 

а) словесні методи; Лекція, розповідь, бесіда тощо 

б) наочні методи Методи ілюстрацій, демонстрацій, 

відеопоказу тощо 

в) аудіовізуальні методи Поєднання словесних і наочних 

методів 

г) практичні методи Методи вправ, проведення дослідів 
виконання трудових завдань тощо 

2.2 Логічні методи (організація і 

здійснення логічних операцій) 

Індуктивні, дедуктивні, метод 

аналогій тощо 

2.3 Гностичні методи (організація і 

здійснення мисленневих операцій) 

Проблемно-пошукові (проблемний 

виклад, евристичний метод, 

дослідницький метод тощо), 

репродуктивні методи (інструктаж, 

ілюстрування, пояснення, практичне 

тренування тощо) 

2.4 Методи самоуправління 

навчальними діями 

Самостійна робота з книгою, 

приладами, об’єктами праці тощо 

Методи контролю і 

самоконтролю 

3.1 Методи контролю Методи усного контролю, 

письмового контролю, 

лабораторного контролю, 

машинного контролю. Методи 
самоконтролю. 
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Додаток 3 
 

Завдання та система оцінювання самостійної роботи студентів денної 

форми навчання, які перебувають у відрядженні у зв’язку з академічною 

мобільністю 
 

Тема Види та зміст  

самостійної роботи 

Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

Система 

оцінювання 

(бали) 

1 1. Самостійне 

опрацювання 

теоретичного матеріалу з 

використанням 

рекомендованих джерел 

інформації та помітками 

в конспекті з дисципліни. 

2. Практичне завдання. 

Підбір притчі з 

поясненням її 

символічного змісту у 

контексті педагогіки 

Перша 

декада 

вересня 

Складання 

конспекту, 

звіту 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 1. Самостійне 

опрацювання 

теоретичного матеріалу з 

використанням 

рекомендованих джерел 

інформації та помітками 

в конспекті з дисципліни. 

2. Практичне 

завдання.  

Написати есе 

«Життєдіяльність та 

педагогічні ідеї 

В.Сухомлинського»  

Друга 

декада 

вересня 

 

 

 

 

 

 

Складання 

конспекту, 

звіту 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 1. Самостійне 

опрацювання 

теоретичного матеріалу з 

використанням 

рекомендованих джерел 

інформації та помітками 

в конспекті з дисципліни. 

2. Практичне завдання. 

Скласти таблицю 

«Кваліфікаційні рівні 

НРК,  ступені освіти» 

Третя 

декада 

вересня 

 

Складання 

конспекту, 

звіту 

 

 

 

 

Таблиця 

2 

 

 

 

 

 

2 
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4 1. Самостійне 

опрацювання 

теоретичного матеріалу з 

використанням 

рекомендованих джерел 

інформації та помітками 

в конспекті з дисципліни. 

2. Практичне завдання. 

Скласти таблицю 

«Характеристика 10 

ключових 

компетентностей нової 

української школи» 

Перша 

декада 

жовтня 

Складання 

конспекту, 

звіту 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

5 1.Самостійне 

опрацювання 

теоретичного матеріалу з 

використанням 

рекомендованих джерел 

інформації та помітками 

в конспекті з дисципліни. 

2.Практичне завдання  

Скласти презентацію до 

характеристики певного 

виду навчання 

 Складання 

конспекту, 

Звіту 

 

 

 

 

Презентація 

2 

 

 

 

 

 

2 

6 1. Самостійне 

опрацювання 

теоретичного матеріалу з 

використанням 

рекомендованих джерел 

інформації та помітками 

в конспекті з дисципліни. 

2. Практичне завдання  

Скласти таблицю: 

«Принципи навчання: 

зміст та шляхи 

реалізації». 

Друга 

декада 

жовтня 

Складання 

конспекту, 

звіту 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

7-8 1. Самостійне 

опрацювання 

теоретичного матеріалу з 

використанням 

рекомендованих джерел 

інформації та помітками 

в конспекті з дисципліни. 

2. Практичне завдання  

Скласти презентацію 

Третя 

декада 

жовтня 

 

Складання 

конспекту, 

звіту 

 

 

 

 

Презентація, 

2 

 

 

 

 

 

4 
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«Урок як основна форма 

організації навчання», 

або «Типи уроків» та 

надати розроблені тести, 

складені за тематикою 

уроку 

тести 

9-11 1. Самостійне 

опрацювання 

теоретичного матеріалу з 

використанням 

рекомендованих джерел 

інформації та помітками 

в конспекті з дисципліни. 

2.  Практичне завдання  

Розробка плану-

конспекту  виховного 

заходу для учнів з будь-

якого напряму виховної 

роботи за вибором 

студента з розгорнутим 

сценарієм виховного 

заходу, презентацією.  

Третя 

декада 

листопада 

Складання 

конспекту, 

звіту 

 

 

 

 

Розробка 

виховного 

заходу  

2 

 

 

 

 

 

 

4 

12-13 1. Самостійне 

опрацювання 

теоретичного матеріалу з 

використанням 

рекомендованих джерел 

інформації та помітками 

в конспекті з дисципліни. 

2. Практичне завдання  

Скласти кросворд на 

тему «Академічна 

доброчесність». 

Перша 

декада 

грудня 

Складання 

конспекту, 

звіту 

 

 

 

Кросворд 

2 

 

 

 

 

 

2 

 Підготовка контрольної 

роботи за вимогами до 

студентів заочної форми 

навчання (див. Перелік 

питань до контрольної 

роботи з курсу 

«Педагогіка» для 

студентів заочної форми 

навчання) 

Друга 

декада 

грудня 

Контрольна 

робота 

20 

Усього 60 
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Система оцінювання 

Усі виконані завдання надсилаються на електронну адресу викладача та 

реєструються встановленим порядком. 

Конспект з навчальної дисципліни надається студентом науково-педагогічному 

працівнику при очній взаємодії. 

Форми поточної перевірки та критерії оцінювання навчальних досягнень 

студентів –  письмові індивідуальні завдання з тем навчальної дисципліни 

представляються студентами у встановлені терміни. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при 

оцінюванні результатів виконання завдань є такі: 

–  виконання всіх завдань, 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 завдання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

–  вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних 

завдань. 

Методика визначення балів за виконані завдання. 

За результатами виконання завдань самостійної роботи студенти отримують 

бали. Максимальну кількість балів, яку може отримати студент за всі виконані 

завдання – 60 балів. 

Критерії оцінювання конспекту, складеного студентом на основі самостійного 

опрацювання теоретичного матеріалу з використанням рекомендованих джерел 

інформації та помітками в конспекті з дисципліни 

Бали Критерії оцінювання 

2 Завдання містить характеристику навчального матеріалу, що  відтворює його зміст в 

повному обсязі. Конспект містить аналіз і систематизацію, зроблені аргументовані 

висновки. 

1 Поверхове розкриття змісту навчального матеріалу. 

0 Відсутність або не проаналізована інформація.  

 

Критерії оцінювання практичних завдань з тем 1,2,3,4,5,6,12-13 

Бали Критерії оцінювання 

2 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. 

1 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. 

0,5 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, 
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висновків, узагальнення. Виконане завдання частково відповідає вимогам щодо його 

оформлення. 

 

Критерії оцінювання практичного завдання до тем 7-8, 9-11 

(індивідуальних проєктів) 

Бали Критерії оцінювання 

4 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 

3 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 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 Завдання містить неповні відповіді, мають місце помилки при висвітленні змісту 

матеріалу. Виконане завдання не в повній мірі відповідає вимогам щодо його 

оформлення. 

0 Відсутність інформації.  

 

 

Якщо роботи надходять із запізненням у вказаний термін то знижується оцінка на 1 

бал.  

Виключенням є той факт, що завдання не було виконане студентом із-за поважної 

причини, яку підтверджено документом. 
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