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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Педагогіка» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки першого бакалаврського рівня 

вищої освіти за спеціальністю 102 – «хімія». 

 

1.  ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні 

у студентів наукових уявлень про процеси навчання та виховання як 

підґрунтя конструктивної педагогічної взаємодії з учнями, спрямованої на 

пізнання ними реальної дійсності та вироблення особистісного ставлення до 

загальнолюдських, національних цінностей й власної траєкторії педагогічної 

діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах. 
 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни полягають у тому, щоб 

сформувати уяву про: теорію організації педагогічного процесу; педагогічну 

діяльність як особливу сферу суспільної діяльності з виховання людини; 

форми і методи удосконалення діяльності педагога; різноманітні види 

діяльності учнів; стратегії і способи взаємодії суб’єктів педагогічного 

процесу, в ході якого педагогічні впливи узгоджуються з рівнем розвитку 

вихованців, їхніми потребами, інтересами, нахилами та здібностями. 

1.3. Кількість кредитів: денна форма навчання – 3 кредити. 

1.4. Загальна кількість годин: денна форма навчання – 90 годин. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Обов’язкова /за вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання  

Рік підготовки 

2 2 

Семестр 

4 3 

Лекції 

16 6 

Практичні, семінарські заняття 

16 4 

Самостійна робота 

58 80 

 

 

 

 



1.6.  Заплановані результати навчання: 

– ознайомлення з теоретичними та практичними основами 

організації освітнього процесу у закладах середньої освіти; 

– розуміння особливостей формування продуктивного освітнього 

середовища у закладах освіти; 

– здатність діагностувати педагогічні явища та здійснювати вибір 

стратегій вирішення педагогічних завдань; 

– сформованість умінь та навичок професійної діяльності в умовах 

освітнього середовища та володіння методиками організації навчального 

процесу у загальноосвітніх навчальних закладах та установах; 

– володіння методами та прийомами педагогічно доцільного 

емоційно-вольового впливу на поведінку особистості вихованців освітніх 

закладів та установ; 

– готовність вести індивідуальну роботу з учнями коригуючого або 

розвивального характеру на базі змісту засвоєної дисципліни; 

– схильність до пошуку неординарних рішень в неоднозначних 

педагогічних ситуаціях; розуміння необхідності особистісного та 

професійно-педагогічного розвитку і зростання; 

– прагнення до вдосконалення і раціоналізації власної діяльності; 

відповідальність за якість і результати власної діяльності. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Розділ 1. Загальні  основи  педагогіки 

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки 

Етимологія терміну «педагогіка». Предмет, задачі, джерела, функції, 

структура педагогічної науки. Галузі педагогіки. Взаємозв’язок педагогіки з 

іншими науками. Основні категорії педагогіки. 

Історичні надбання педагогіки 

Етапи розвитку педагогічної науки. Педагогіка в стародавні часи. Розвиток 

педагогічної думки періоду середньовіччя та в епоху Відродження. Основні 

ідеї педагогіки ХVШ та XIX століть. Розвиток педагогічних ідей в Україні. 

Педагогіка співробітництва та ідеї вчителів-новаторів. 
 

Тема 2. Методи педагогічних досліджень 

Педагогічна дійсність та методи її вивчення. Традиційно педагогічні методи 

(спостереження, вивчення досвіду, першоджерел, аналіз шкільної 

документації, вивчення учнівської творчості, бесіди). Педагогічний 

експеримент. Педагогічне тестування. Методи вивчення колективних явищ. 

Кількісні методи. 
 

Тема 3. Психофізіологічні основи розвитку особистості 

Загальні закономірності розвитку. Формування і становлення особистості. 

Вікові особливості. Розвиток нахилів і здібностей. Спадковість і розвиток. 

Вплив середовища на розвиток особистості. Розвиток і виховання. Діяльність 



як фактор розвитку. Діагностика розвитку. Вікові та індивідуальні 

особливості розвитку. Вікова періодизація. Нерівномірність розвитку. 

Урахування індивідуальних особливостей. 
 

Тема 4.  Педагогічна діяльність: сутність та ціннісні 

характеристики 

Педагогічна діяльність як професія. Структура і функції педагогічної 

діяльності. Типологія видів педагогічної діяльності (за функціональним 

призначенням; за загальною логікою раціональної організації; за націленістю 

на перетворення). Цінності і смисли педагогічної діяльності. Педагогічна 

діяльність як реалізація індивідуальних творчих здібностей учителя. 

Педагогічна культура: компоненти, зміст. Педагогічний артистизм. Мовне 

мистецтво педагога. Типі та види педагогічного спілкування. Педагогічна 

етика. 
 

 

Розділ ІІ. Теорія навчання 
 

Тема 5. Сутність, зміст і структура навчання 

Загальне поняття про дидактику і процес навчання. Категорії дидактики. 

Процес навчання у новій українській школі (НУШ): мета та засоби 

досягнення. Структура НУШ: початкова освіта (1-4 класи), базова середня 

освіта (5-9 класи), профільна середня освіта (1-12 класи). Формула нової 

школи: ключові компетентності для життя; педагогіка партнерства; 

умотивований учитель; орієнтація на учня; виховання на цінностях; нова 

структура. Випускник школи та ключові компетентності. Сучасне освітнє 

середовище. 
 

Тема 6. Організаційні форми навчання 

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

ти, хто навчається; за місцем навчання; за тривалістю навчальних занять. 

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

Конкретизація загальних вимог у дидактичній, розвивальній, виховній меті. 

Типологія уроків. Структура стандартних уроків. Нестандартні уроки. Схема 

оцінки діяльності викладача та учнів на уроці. Допоміжні форми навчання. 
 

Тема 7. Види навчання 

Види навчання: загальна характеристика. Сутність пояснювально-

ілюстративного навчання. Програмоване або комп’ютеризоване навчання. 

Змішане навчання. Дистанційне навчання. Особливості проблемного 

навчання. Переваги та недоліки сучасних видів навчання. 
 

Тема 8. Контроль, перевірка та оцінка навчальних досягнень учнів 

Значення та функції (освітня, виховна, розвиваюча, діагностична, 

стимулююча, оцінювальна, прогностична) контролю. Види контролю 

(попередній, поточний, періодичний, тематичний, підсумковий). Новітні 



методи контролю знань учнів. Критерії та норми знань учнів (обсяг, міцність, 

оперативність, гнучкість, системність, якість). 
 

 

Тема 9. Інноваційні методи навчання 

Активні методи навчання (АМН або МАН) як основа формування 

інноваційного освітнього середовища. Інтерактивні методи навчання. 

Інтенсивні методи навчання. Конфлікт-метод у навчанні: технологія та межі 

застосування. Методи навчання дією. Функції та критерії ефективності 

інноваційних методів навчання.  
 

 

Розділ ІІІ. Теорія виховання 
 

Тема 10. Сутність, зміст і структура виховання 

Зміст виховання в теорії та історії педагогічної науки. Локальний, вузький, 

широкий ракурси процесу виховання. Характеристика основних 

педагогічних концепцій, які ґрунтуються на філософських напрямках 

(прагматизм, неопозитивізм, екзистенціалізм, неотомізм, біхевіоризм). 

Особливості процесу виховання. Структурні елементи процесу виховання 

(мета, зміст, завдання, форми, методи, засоби, результати виховання), його 

рушійні сили, внутрішні та зовнішні суперечності, компоненти процесу 

виховання (свідомість особистості, її емоційно-почуттєва сфера, навички і 

звички поведінки).Напрямки та складові частини виховання. Закономірності 

й рушійні сили процесу виховання. Цілі та задачі виховання. Основні 

напрямки виховної роботи в школі. 
 

Тема 11. Принципи та методи виховання 

Зміст поняття “принципи виховання”. Специфіка принципів виховання. 

Характеристика основних принципів виховання. Поняття “метод виховання” 

та “прийом виховання”. Класифікація методів виховання. Характеристика 

методів виховання: метод вправ, метод прикладу, метод примусовості, метод 

заохочення, метод переконання. Умови оптимального вибору і ефективного 

застосування методів виховання. Самовиховання як критерій вихованості 

особистості.  

 

Тема 12. Основні напрямки виховної роботи в школі 

Організаційні форми виховної роботи. Позакласна та позашкільна виховна 

робота, її завдання, зміст та принципи організації. Особливості масових 

організаційних форм виховної роботи; групових форм виховної роботи 

індивідуальних форм виховання. Виховна діяльність позашкільних установ. 
 

Тема 13.  Виховний вплив сучасних педагогічних технологій 

Особистісно-зорієнтовані технології. Педагогічні технології проблемного 

навчання. Педагогічні технології адаптивної школи. Технології педагогічної 

підтримки. Альтернативні технології. Здоров’єзберігаючі технології. 

Енергоінформаційні технології. Етнокультурні технології. 

 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Назви 

розділів і тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
ус 

ьо 

го 

у тому числі ус 

ьо- 

го 

у тому числі 

лекції прак лаб. ІНД ср. лекції практ лаб ІНД ср 

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

Розділ 1. Загальні  основи  педагогіки 

 Тема 1. 

Предмет  і 

завдання 

педагогіки. 

Історичні 

надбання 

педагогіки 

14 

 

1 10  

 

 

 
4 8 

 

1  

 

 

 

 

 

7 

 

Тема 2  

Методи 

педагогічних 

досліджень 

5 

 

1   

 

 

 

 

4 
6 

 

  

 

 

 

 

 

6 

 

 

Тема 3. 

Психофізіоло-

гічні основи 

розвитку 

особистості 

7 

 

2   

 

 

 
5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Тема 4. 

Педагогічна 

діяльність: 

сутність та 

ціннісні ха-

рактеристики 

7 

 

2  

 

 

 

 

 
5 7 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Разом за 

розділом 1 
34 6 10 

 

 

 

 

 
18 27 2  

 

 

 

 

 

25 

Розділ ІІ. Теорія навчання 

 Тема 5. 

Сутність, 

зміст і 

структура 

навчання. 

5 

 

1   

 

 

 
4 7 

 

1  

 

 

 

 

 

6 

 

 

Тема 6. 

Організаційні 

форми 

навчання. 

5 

 

1    4 7 

 

 1   6 

 

Тема 7. 

Види 

навчання. 

7 

 

2    5 7 

 

1    6 

 

 

 

 

 

 

 



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

Тема 8. 

Контроль, 

перевірка та 

оцінка 

навчальних 

досягнень. 

6 1    5 7 
 

 1   6 
 

Тема 9. 

Інноваційні 

методи 

навчання 

7 1 2   4 7 
 

    7 
 

Разом за 

розділом 2 
30 6 2   22 35 

 

2 2   31 

Розділ ІІІ. Теорія виховання 
Тема 10. 

Суть 

6 
 

 

1   

 

 

 
5 
 

7 1 

 

  

 

 

 
6 
 

 

Сутність, 

зміст і 

структура  

виховання 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. 6 
 

 

1   

 

 

 
5 
 

7 

 

 

 1 

 

 

 

 

 
6 

 

 

Принципи та 

методи 

виховання 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тема 12. 

Основні на-

прямки ви-

ховної роботи 

в школі. 
 

7 1 2   4 7 

 

1    6 

Тема 13 

Виховний 

вплив 

сучасних 

педагогічних 

технологій  

7 1 2   4 7 

 

 1   6 

Разом за     

 

 

 
   

 

  

 

 

 
 

розділом 3 26 
 

4 

 

4  

 

 

 
18 
 

28 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
24 

 Усього годин 90 16 16  

 

 

 
58 
 

90 6 4  

 

 

 
80 

 
 

  
 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ТЕМИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

4.1. Теми семінарських занять для студентів денної форми 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 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

Тема 1. Становлення та розвиток педагогіки (4 год) 

Заняття №1. Я.А. Коменський – засновник наукової педагогіки (2 

год). 

Біографічна довідка. Характеристика епохи Я.А. Коменського. Двоїстість 

світогляду та педагогічних поглядів великого педагога. Гуманізм - головна 

ідея всіх праць Я.А. Коменського. Дидактична система Я.А. Коменського. 

Вимоги до діяльності вчителя згідно з поглядами педагога. Виховна система 

Я.А. Коменського. Значення спадщини педагога для сучасності. 
 

Заняття №2. Історичні надбання педагогічної науки (2 год). 

Педагогічна антропологія К.Д. Ушинського: людина як предмет виховання; 

труд в його психічному та виховному значенні. Виховання особистості – 

справа щаслива та посильна (за творами А.С. Макаренка).: педагогічна 

техніка створення колективу А.С. Макаренком; стиль і тон колективу, 

система перспективних ліній; зміст виховання у сім’ї; види батьківського 

авторитету. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як концептуальна основа 

особистісно - орієнтованого підходу до навчання і виховання дитини. 

Педагогіка співробітництва та реалізація її ідей у практичній діяльності 

освітніх установ: система опорних конспектів В.Ф. Шаталова; втілення 

досвіду роботи Ш.А. Амонашвілі та С.М. Лисенкової в роботу початкової 

школи; педагогічні пошуки І.П. Волкова, Т.І. Гончарової, Б.П. Нікітіна. 
 

Тема 2. Концептуальні засади реформування середньої школи 

«Нова українська школа» (НУШ) (2 год). 

Заняття №3 

Мета НУШ. Фази впровадження реформ. Випускник НУШ: особистість, 

патріот, інноватор. Структура нової школи. Автономія школи. Сутність 

«педагогічної свободи» вмотивованого вчителя. Нові засади підвищення 

кваліфікації вчителів. Педагогіка партнерства як основа функціонування 

НУШ. Ключові компетентності, що мають бути сформованими у 

відповідності до концепції НУШ. 
 

Тема 3. Види навчання: загальна характеристика (2 год). 

Заняття №4 



Визначення сутності понять «учіння» та «навчання». Закономірності 

навчання. Принципи та правила навчання. Загальна характеристика 

принципів навчання. Види навчання: пояснювально-ілюстративне, 

розвивальне, дистанційне, проблемне, інтерактивне, проєктне, змішане, 

інклюзивне навчання. 
 

Тема 4. Методи навчання (2 год). 

Заняття №5 

Загальна характеристика методів традиційного навчання за різними 

класифікаціями. Сутність методів активного навчання. Інтерактивні методи 

навчання. 
 

Тема 5. Сучасні педагогічні технології (2 год). 

Заняття №6 

Головні ознаки педагогічної технології. Метод, методика, технологія. 

Технологічний підхід та специфіка його реалізації у сфері освіти. 

Характеристика сучасних педагогічних технологій. 
 

Тема 6. Сучасні технології виховної роботи (2 год). 

Заняття №7 

Технології створення ситуацій успіху в процесі діяльності (технології 

формування лідерського потенціалу, технологія колективних творчих справ 

І. Іванова). Технології педагогічної підтримки (технології роботи з 

неповними сім’ями). Технології музейної освіти. Технології корекційної 

роботи (технологія саморозвитку М. Монтесорі). 
 

Тема 7. Педагогічна майстерність учителя (2 год). 

Заняття №8  

Педагогічна культура викладача. Витоки педагогічної майстерності. Складові 

педагогічної майстерності. Педагогічна техніка та її компоненти. Стилі 

педагогічного спілкування. Педагогічні конфлікти. Імідж педагога, його 

складові. Педагогічна творчість як складова педагогічної майстерності. 

 

4.2. Теми семінарських занять для студентів заочної форми навчання 

№ п/п Назва теми Кількість 

годин 

1. Організаційні форми навчання 1 

2. Контроль, перевірка та оцінка навчальних досягнень учнів. 1 

3. Принципи та методи виховання 

 

1 

4. Виховий вплив сучасних педагогічних технологій 1 

РАЗОМ 4 

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

Тема 1. Організаційні форми навчання. 



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

кількістю ти, хто навчається; за місцем навчання; за тривалістю навчальних 

занять. Урок як основна форма організації навчання. Загальні вимоги до 

уроку. Конкретизація загальних вимог у дидактичній, розвивальній, виховній 

меті. Типологія уроків. Структура стандартних уроків. Нестандартні уроки. 

Схема оцінки діяльності викладача та учнів на уроці. Допоміжні форми 

навчання. 
 

Тема 2. Контроль, перевірка та оцінка навчальних досягнень учнів. 

Значення та функції (освітня, виховна, розвиваюча, діагностична, 

стимулююча, оцінювальна, прогностична) контролю. Види контролю 

(попередній, поточний, періодичний, тематичний, підсумковий). Новітні 

методи контролю знань учнів. Критерії та норми знань учнів (обсяг, міцність, 

оперативність, гнучкість, системність, якість). 
 

Тема 3. Принципи та методи виховання 

Зміст поняття “принципи виховання”. Специфіка принципів виховання. 

Характеристика основних принципів виховання. Поняття “метод виховання” 

та “прийом виховання”. Класифікація методів виховання. Характеристика 

методів виховання: метод вправ, метод прикладу, метод примусовості, метод 

заохочення, метод переконання. Умови оптимального вибору і ефективного 

застосування методів виховання. Самовиховання як критерій вихованості 

особистості.  

 

Тема 4. Виховний вплив сучасних педагогічних технологій 

Особистісно-зорієнтовані технології. Педагогічні технології 

проблемного навчання. Педагогічні технології адаптивної школи. Технології 

педагогічної підтримки. Альтернативні технології. Здоров’єзберігаючі 

технології. Енергоінформаційні технології. Етнокультурні технології. 
 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

6.1.Самостійна робота для студентів денної форми навчання 

№ п/п Зміст Кіль-

кість 

годи

н 

Форма 

контролю 

 

1 Тема 1. Предмет і завдання педагогіки. 

Історичні надбання педагогіки. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Виступи на семінарських 

заняттях.  

4 Поточний контроль: 

успішність відповіді на 

семінарському занятті 

2 Тема 2. Методи педагогічних досліджень. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Виступи на семінарських 

заняттях. 

4 Поточний контроль: 

успішність відповіді на 

семінарському занятті 



3 Тема 3. Психофізіологічні основи розвитку 

особистості. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Виступи на семінарських 

заняттях. 

5 Поточний контроль: 

успішність відповіді на 

семінарському занятті 

4 Тема 4. Педагогічна діяльність: сутність та 

ціннісні характеристики. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Виступи на семінарських 

заняттях. Підготовка презентації. 

5 Поточний контроль: 

успішність відповіді на 

семінарському занятті; 

виконання презентації 

5 Тема 5. Сутність, зміст і структура навчання. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Виступи на семінарських 

заняттях. Підготовка презентації. 

4 Поточний контроль: 

успішність відповіді на 

семінарському занятті; 

виконання презентації 

6 Тема 6. Організаційні форми навчання. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Виступи на семінарських 

заняттях. Підготовка презентації. 

4 Поточний контроль: 

успішність відповіді на 

семінарському занятті 

7 Тема 7. Види навчання.  

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Виступи на семінарських 

заняттях. Підготовка презентації. 

5 Поточний контроль: 

успішність відповіді на 

семінарському занятті; 

виконання презентації 

8 Тема 8. Контроль, перевірка та оцінка 

навчальних досягнень учнів. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Виступи на семінарських 

заняттях. Підготовка презентації. 

5 Поточний контроль: 

успішність відповіді на 

семінарському занятті; 

виконання презентації 

9 Тема 9. Інноваційні методи навчання. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Виступи на семінарських 

заняттях. Підготовка презентації. 

4 Поточний контроль: 

успішність відповіді на 

семінарському занятті; 

виконання презентації 

10 Тема 10. Сутність, зміст і структура процесу 

виховання. 

Виступи на семінарських заняттях. 

Підготовка презентації, моделювання 

проблемних ситуацій. 

5 Поточний контроль: 

виконання презентації, 

моделювання 

проблемних ситуацій 

11 Тема 11. Принципи та методи виховання. 

Виступи на семінарських заняттях. 

Підготовка презентації, моделювання 

проблемних ситуацій. 

5 Поточний контроль: 

виконання презентації, 

моделювання 

проблемних ситуацій 



12 Тема 12. Основні напрямки виховної роботи 

в школі 

Виступи на семінарських заняттях. 

Підготовка презентації, моделювання 

проблемних ситуацій. 

4 Поточний контроль: 

виконання презентації, 

моделювання 

проблемних ситуацій 

13 Тема 13. Виховний вплив сучасних 

педагогічних технологій. 

Виступи на семінарських заняттях. 

Підготовка презентації, моделювання 

проблемних ситуацій.. 

4 Поточний контроль: 

виконання презентації, 

моделювання 

проблемних ситуацій 

РАЗОМ 58 

6.2.Самостійна робота для студентів заочної форми навчання 

 

№ п/п Зміст Кіль-

кість 

годин 

Форма 

контролю 

 

1 Тема 1. Предмет і завдання педагогіки. 

Історичні надбання педагогіки. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Складання таблиці. Підготовка до 

тестового контролю.  

7 Поточний контроль: 

таблиця, 

успішність 

виконання тестової 

роботи 

2 Тема 2. Методи педагогічних досліджень. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Складання синквейну. Підготовка 

до тестового контролю. 

6 Поточний контроль:  

синквейн, 

успішність 

виконання тестової 

роботи 

3 Тема 3. Психофізіологічні основи розвитку 

особистості. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до тестового 

контролю. 

6 Поточний контроль: 

успішність 

виконання тестової 

роботи 

4 Тема 4. Педагогічна діяльність: сутність та 

ціннісні характеристики. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка презентації. 

Підготовка до тестового контролю. 

6 Поточний контроль:  

виконання 

презентації, 

успішність 

виконання тестової 

роботи 

5 Тема 5. Сутність, зміст і структура навчання. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка презентації. 

Підготовка до тестового контролю. 

6 Поточний контроль:  

виконання 

презентації, 

успішність 

виконання тестової 

роботи 



6 Тема 6. Організаційні форми навчання. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка презентації. 

Підготовка до тестового контролю. 

6 Поточний контроль: 

виконання 

презентації, 

успішність 

виконання тестової 

роботи 

7 Тема 7. Види навчання. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка презентації. 

Підготовка до тестового контролю. 

6 Поточний контроль: 

виконання 

презентації, 

успішність 

виконання тестової 

роботи 

8 Тема 8. Контроль, перевірка та оцінка 

навчальних досягнень учнів. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка презентації. 

Підготовка до тестового контролю. 

6 Поточний контроль: 

виконання 

презентації, 

успішність 

виконання тестової 

роботи 

9 Тема 9. Інноваційні методи навчання. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка презентації. 

Підготовка до тестового контролю. 

7 Поточний контроль:  

виконання 

презентації, 

успішність 

виконання тестової 

роботи 

10 Тема 10. Сутність, зміст і структура процесу 

виховання. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка презентації. 

Складання проблемних ситуацій. Підготовка 

до тестового контролю. 

6 Поточний контроль: 

виконання 

презентації, 

розроблені 

проблемні ситуації, 

успішність 

виконання тестової 

роботи 

11 Тема 11. Принципи та методи виховання. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка презентації. 

Складання проблемних ситуацій. Підготовка 

до тестового контролю. 

6 Поточний контроль: 

виконання 

презентації, 

розроблені 

проблемні ситуації, 

успішність 

виконання тестової 

роботи 



12 Тема 12. Основні напрямки виховної роботи 

в школі 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка презентації. 

Складання проблемних ситуацій. Підготовка 

до тестового контролю. 

6 Поточний контроль: 

виконання 

презентації, 

розроблені 

проблемні ситуації, 

успішність 

виконання тестової 

роботи 

13 Тема 13. Виховний вплив сучасних 

педагогічних технологій. 

Самостійне опрацювання теоретичного 

матеріалу. Складання проблемних ситуацій. 

Підготовка презентації. Підготовка до 

тестового контролю. 

6 Поточний контроль: 

виконання 

презентації, 

розроблені 

проблемні ситуації, 

успішність 

виконання тестової 

роботи 

 РАЗОМ 80 

 

6.  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

(не передбачені) 
 

7.  МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Під час викладання основних положень курсу передбачено 

використання комплексу методів навчання, що сприяють: розвиткові 

індивідуальних здібностей здобувачів освіти; ефективному здійсненню 

навчально-пізнавальної діяльності у процесі проведення лекційних та 

семінарських занять; формуванню й подальшому вдосконаленню мотивації 

учасників освітнього процесу. 

За допомогою пояснювально-ілюстративних, репродуктивних, 

проблемних, частково-пошукових методів навчання відбувається 

керівництво навчально-пізнавальною, науково-дослідною та самостійною 

роботою студентів. 

Викладання тем лекційного курсу переважно здійснюється 

завдячуючи проведенню лекцій з елементами проблемності, що 

передбачають подальше обговорення під час семінарських занять з 

використанням методів діалогічного та полілогічного спілкування, проектів, 

мозкового штурму, синектики. Зазначені методи мають спрямування на 

процеси формування та закріплення у здобувачів освіти професійних 

компетентностей; активізації у них критичного та креативного типів 

мислення; створюють певні умови для розвитку умінь та навичок 

вибудовувати власну траєкторію під час вирішення складних/неоднозначних 

ситуацій, що вимагають від них чіткого формулювання власної позиції та 

належної аргументації на підґрунті здобутих знань. 

Через використання методів, що віднесені до групи методів 



самостійної роботи студентів, здійснюються процеси оволодіння та 

закріплення здобувачами освіти навчальним матеріалом у позааудиторні 

години. 

8.  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Методами контролю з дисципліни «Педагогіка» є: поточне усне та 

письмове опитування; оцінка за індивідуальний проект/презентації; 

підсумковий письмовий тест за матеріалом 1 та 2 розділів (к/р); підсумковий 

контроль – залік. 

Форми поточної перевірки та критерії оцінювання навчальних 

досягнень студентів: 

 усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми з оцінкою 

відповідей студентів під час проведення семінарських занять; 

 письмовий контроль знань студентів за кількома темами 

лекційного курсу у вигляді тестів або розгорнутої відповіді на поставлені 

запитання (5-20 хв). Проводиться найчастіше на початку семінарських 

занять; 

 індивідуальні проєкти/презентації з тем навчальної дисципліни 

представляються студентами у встановлені викладачем терміни. 

Критеріями, що визначають рівень компетентності здобувачів освіти 

під час оцінювання результатів контролю (поточного й підсумкового), є: 

–  виконання ними всіх видів навчальної роботи, що зазначені у 

робочій програмі з дисципліни «Педагогіка»; 

–  обсяг і глибина знань, набутих у процесі опрацювання і засвоєння 

матеріалу, поданого у списку основних та додаткових інформаційних 

джерел; 

–  ґрунтовний аналіз явищ, що підлягають вивченню під час 

опанування дисципліною; 

–  аргументованість відповідей здобувачів освіти на запитання в усній 

та письмовій формі, що ставляться науково-педагогічним працівником; 

–  можливість та характер застосування набутих під час навчання 

теоретичних знань на тлі практичної діяльності. 

У якості поточного контролю для студентів заочної форми навчання 

передбачено оцінювання їхньої самостійної роботи, яка включає виконання 

таких видів завдань: 

●складання таблиці (за Темою 1) – 10 балів 

●складання синквейну (за Темою 2) – 5 балів 

●складання презентацій (за Темами 4-13) - 15 балів 

●складання проблемних ситуацій (за Темами 10-13) – 10 балів (5 

ситуацій по 2 бали за кожну); 

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

 

 

 

 



9.  СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ: 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання 

Інд.за

вданн

я 

Разом Залік Су

ма 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3  
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9.1. Для студентів денної форми навчання 
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  

участі в обговоренні питань заняття (2 бали) та оцінки за підготовку 

презентації (5 балів). 

Перше семінарське заняття з творчості Я.А.Коменського оцінюється в 

5 балів. Сім наступних семінарських занять оцінюються в 7 балів кожне 

(обговорення – 2 бали+ підготовка презентації – 5 балів= 49 балів). Сумарно 

за вісім семінарських занять, що передбачають усну відповідь та підготовку 

презентації студенти отримують 54 бали. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за участь в 

обговоренні – 2 бали. 

Критерії оцінювання усних відповідей студентів на семінарському 

занятті: 
Бали Критерії оцінювання усних відповідей студентів 

2 Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в заданому 

обсязі, необхідний рівень умінь і навичок та правильно й обґрунтовано 

приймає рішення при відповідях 

1,5 Студент допускає несуттєві неточності при застосуванні знань та умінь під 

час відповідей 

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 

Бали не нараховуються за цілком невірну відповідь або її відсутність. 

 

Критерії оцінювання презентації 

Опрацювання тем семінарських занять передбачає підготовку 

презентації (5 балів). 

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 

З тем 10-13 (Т10-13) здійснюється оцінювання проблемних ситуацій, 

підготовлених студентами у процесі виконання самостійної роботи. 

Максимальну кількість балів, яку може отримати студент за підготовку 

проблемних ситуацій з тем 10-13 – 6 балів (3 ситуації по 2 бали за кожну=6 

балів). 

Алгоритм складання проблемної ситуації: 

1. Зазначення проблеми. 

2. Вказати на причини виникнення досліджуваної проблеми. 

3. Вказати на факти, що підтверджують наявність сформульованих причин. 

4. Висновок з досліджуваного питання. 

Записи мають являти собою ключові слова або фрази. 
 

Методика визначення балів за результатами виконаних студентами 

проблемних ситуацій: 
 



Бали  

Критерії оцінювання 
Т 10-

13 

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, висновків, узагальнення. Виконане завдання частково 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. 

1,5 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 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. 

 

Підсумкова письмова (залікова) 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. 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 погрішностях 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 (залікової) 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. 

 
9.1. Для студентів заочної форми навчання 

 

У якості поточного контролю передбачено оцінювання самостійної роботи 

студентів. Самостійна робота включає виконання таких видів роботи: 

●тестова перевірка знань студентів за розділом 1 (Т 1, Т 2, Т 3, Т 4) та 

розділом 2 (Т 5, Т 6, Т 7, Т 8, Т 10) 

Критерії оцінювання тестової роботи за темами 

Тестова робота містить два типи тестових завдань. Перший тип - 

завдання з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих. 

Другий тип - завдання з відкритою відповіддю, якими передбачено 

вільний виклад думки студентом згідно з поставленими запитаннями. 

Питання першого типу оцінюються в 0,5 бали за кожну правильну 

відповідь. У разі невірного вибору варіанта відповіді на поставлене 

запитання, бали не нараховуються взагалі. 



Питання другого типу оцінюються в 1 бал за кожну правильну 

відповідь. Якщо студент допускає незначні неточності у викладі думки на 

поставлене запитання, то його оцінка знижується на 0,5 бали. 

Результат тесту залежить від кількості питань, на які було дано 

правильну відповідь. Максимальна кількість балів за тестову роботу - 10 

балів. 

Бали Критерії оцінювання 

завдання з відкритою відповіддю на запитання 

1 Повне розкриття відповіді. 

0,5 Відповідь має дрібні неточності, не містить суттєвих помилок 

(часткове розкриття змісту). 

0  Повністю невірна відповідь, або її відсутність.  

завдання з вибором однієї правильної відповіді на запитання 

0,5 Правильний вибір 

0 Невірний вибір відповіді, або її відсутність 

 

●підготовка та виступ на семінарських заняттях за розділом 2 (Т 6, 

Т. 8) та розділом 3 (Т11, Т13). Максимальна кількість балів, яку студент може 

набрати за відповідь на 1 семінарському занятті становить 5 балів, тому за 2 

заняття він набирає 10 балів. 

Критерії оцінювання відповіді студента на семінарському занятті 

Під час виступу на семінарському занятті відповідь студента оцінюється за 

наступними показниками: ступінь володіння навчальним матеріалом; 

структура відповіді; доказовість; неперервність та послідовність викладу 

думки під час переходу від однієї смислової частини до іншої; культура 

мовлення; відповіді на запитання аудиторії. Позиція №1 оцінюється в 1,5 

бали; позиції №3, №6 - оцінюються в 1,0 бал; позиції №2, №4, №5 

оцінюються в 0,5 балів. Максимальна кількість балів, яку студент може 

набрати за 1 заняття – 5 балів, мінімальна – 2 бали. Бали не нараховуються за 

цілком невірну відповідь або її відсутність. 

 

Показник, що оцінюється Критерії оцінювання 

1.  ступінь володіння 

навчальним матеріалом; 
 

2. структура відповіді; 
 

3. доказовість; 

 

 

 

4. неперервність та послі-

довність викладу думки під 

час переходу від однієї 

смислової частини до іншої; 

1. вільне володіння; користування конспектом 

під час відповіді; слабке знання матеріалу, 

відповідь зачитується з конспекту; 

2. чітка; розпливчаста; хаотична; 
 

3. аргументована відповідь; відповідь має 

декларативний характер; відповідь 

бездоказова; 

 

4. чітка послідовність та безперервність; 

часткова послідовність та безперервність; 

послідовність та безперервність не 

виявляються взагалі; 



 

 

5. культура мовлення; 
 

6. відповіді на запитання 

аудиторії. 

 
 

5. висока; середня; низька; 
 

6. ґрунтовні та логічні; безсистемні; студент 

не може дати відповідь на запитання. 

 

●складання таблиці (за Темою 1) – 10 балів 

Складання таблиці «Етапи розвитку педагогіки» 

Періоди 

становлення 

педагогіки 

Заклади освіти, видатні 

представники та їх 

праці 

 

Тенденції розвитку 

освіти 
І   Емпіричний   
ІІ  Формування 

педагогіки як науки 
  

ІІІ Етап розвитку 

педагогіки у ХХ ст. 
  

Педагогічні надбання в 

період незалежності 
  

Загальний висновок  
 

Складання таблиці оцінюється у 10 балів. Студентові у зазначені в 

схемі періоди слід внести інформацію щодо: закладів освіти, що з’являлися у 

той час; поглядів видатних учених; тенденцій розвитку освіти. Після 

заповнення всіх граф таблиці необхідно зробити загальний висновок щодо 

поступовості та наступності ідей кожного історичного періоду у формуванні 

системи сучасної освіти на основі сформованих у здобувача освіти навичок 

аналізу, синтезу та порівняння. 

Максимальна кількість - 10 балів - призначається у разі ґрунтовної 

проробки студентом навчального матеріалу і заповнення усіх граф таблиці. 

Оцінка знижується на 2 бали у випадку дрібних неточностей та незначних 

помилок. У разі слабкого опрацювання теоретичного матеріалу, наявності 

фрагментарних знань, що має віддзеркалення у рівні заповнення граф 

таблиці, оцінка знижується на 3-4 бали. Наявність висновку з поверхневим 

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

на 3 одиниці. 
 

●складання синквейну (за Темою 2) – 5 балів 

В контексті теми №1 студентові слід самостійно скласти синквейн, що 

характеризує методи педагогічних досліджень за схемою, наведеною нижче: 

Схема складання синквейну: 

1) Іменник – 1слово. 

2) Прикметник – 2 слова. 

3) Дієслово – 3 слова. 

4) Слова, що відображують відношення до явища, що вивчається. 

5) Висновок, яким вся попередня інформація узагальнюється (слово-резюме). 



Приклад 

(характеристика методу анкетування): 

1. Анкетування. 

2. Відкрите (варіанти відповіді не обмежені); 

закрите (вибір відповіді обмежений варіантами). 

3. Визначити характер інформації, яку б хотілося отримати; 

скласти питання; 

обробити результати. 

4. Швидкий спосіб зібрати інформацію від великої кількості людей; 

імовірність отримати неточні дані; 

орієнтація на масу, а не на індивідуальність; 

цікава форма організації проведення дослідження для суб’єктів навчання. 

5. Метод (або дослідження)= Отримання даних для статистичного аналізу. 

Складання синквейну оцінюється у 5 балів. Наявність кожної складової 

сінквейну складає 1 бал. Відсутність будь-якої із зазначених позицій зменшує 

кількість балів на 1 одиницю. 
 

●складання презентації (за Темами 5-13) - 15 балів 

Підготовка студентом презентації з інноваційних методів, форм, технологій 

та видів навчання. Робота складається з 15-20 слайдів, які висвітлюють зміст 

обраної теми. У разі відсутності малюнків (графіків, діаграм, порівняльних 

таблиць, відеофрагментів) студенту нараховується 15 балів. Дрібні 

неточності під час презентації матеріалу зменшують максимальну кількість 

балів на 3 одиниці. Відсутність ґрунтовної відповіді на запитання аудиторії 

стосовно обраної теми зменшує максимальну кількість балів ще на 3 одиниці. 

Бали не нараховуються у випадку невідповідності змісту зазначеній тематиці. 

Критерії оцінювання презентації 

Показник, що 

оцінюється 

Критерії оцінювання 

зміст 

обсяг 

форма 

викладення 

матеріалу; 

структурні 

елементи 

 

 

 

 

 

Відеофрагменти 

динамічність 

 

текстова 

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 



інформація 

відповіді на 

запитання 

аудиторії  

(максимальна інформативність тексту); 

чіткі, лаконічні, ґрунтовні відповіді на запитання 

присутніх 

 

●складання проблемних ситуацій (за Темами 10-13)– 10 балів (5 ситуацій 

по 2 бали за кожну); 

На основі аналізу педагогічної практики з позицій власного досвіду студенту 

слід висвітлити (змоделювати) 5 проблемних ситуацій, вирішення яких 

передбачає вихід на дискусію. Кожна із запропонованих ситуацій оцінюється 

в 2 бали (5х2=10 балів). Алгоритм їх складання наступний: 

 Створення проблемної ситуації. 

 Аналіз ситуації. 

 Шляхи вирішення проблеми (включаючи власне бачення). 

 Верифікація отриманих результатів. 

Наявність дрібних неточностей веде до зменшення максимального 

результату на 0,5 бали. Наслідком нечіткого дотримання алгоритму є 

зменшення максимального результату за кожну запропоновану ситуацію на 1 

бал. Якщо запропонована ситуація не містить елементів проблемності, бали 

не зараховуються взагалі. 

 

Підсумкова письмова робота 

Заліковий білет містить 2 питання. Повна, ґрунтовна відповідь без 

помилок на перше та друге питання оцінюється в 20 балів кожне. Якщо 

відповідь містить дрібні неточності, незначні помилки (не більше 1-2), оцінка 

знижується на 3-4 бали за відповідне питання. При значних неточностях 

оцінка знижується на 6 балів; при великій кількості помилок – на 12. Бали не 

нараховуються у випадку неправильної відповіді. 
Критерії оцінювання залікової роботи за темами (Т 1-Т13) 

Бали за 

контрольне 

питання  

Критерії оцінювання 

20-18 Правильна та повна відповідь на поставлені запитання. 

Студент виявляє повне розуміння актуальних теоретичних 

основ дисципліни; демонструє різнобічне, систематичне і 

глибоке знання навчального матеріалу, високий рівень 

ознайомлення з основною та додатковою літературою, що 

рекомендована програмою; виявляє творчі здібності в 

розумінні і використанні навчального матеріалу. Його 

ґрунтовна та послідовна відповідь є результатом засвоєння 

взаємозв'язку основних понять дисципліни в їхньому 

значенні для набутої професії. 

17-14 Студент демонструє впевнене володіння основними 

поняттями курсу під час розв'язання теоретичних та 

практичних проблем, що зумовлюють його специфіку; 



наводить аргументи та докази на користь позиції, що 

викладає; демонструє ґрунтовний рівень знань навчального 

матеріалу; вміє аналізувати теорії, дані, факти. Відповідь 

містить дрібні неточності, незначні помилки, є недостатньо 

послідовною та логічною. Студент має труднощі у 

формулюванні власної позиції й відповідних висновків. 

13-10 Відповідь містить велику кількість помилок, є 

непослідовною та неповною. Студент демонструє посередній 

рівень засвоєння знань з основних тем курсу, виявляє слабке 

застосування теоретичних положень при розв’язанні 

поставленого питання. Знання є фрагментарними та 

епізодичними. 

9-5 Студент ознайомлений з навчальним матеріалом на рівні 

розпізнавання і відтворення окремих фактів і фрагментів, 

демонструє низький рівень засвоєння знань. Знання 

теоретичних концепцій і підходів безсистемні, дуже 

фрагментарні і поверхневі. Студент не володіє навичками 

аналізу, синтезу, порівняння, допускає неприпустимі 

помилки у відповідях на запитання. 

4-0 Студент демонструє знання основного навчального 

матеріалу в обсязі, що не можна вважати необхідним для 

подальшої професійної діяльності. Відповідь є повністю 

невірною або відсутньою.  

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Ґенеза терміну «педагогіка». 

2. Етапи розвитку педагогічної науки. 

3. Галузі педагогічної науки. 

4. Взаємозв'язок педагогіки з іншими науками. 

5. Я.А. Коменський та його роль в становленні педагогіки як науки. 

6. Психофізіологічні основи навчання. 

7. Характерні риси особистості. 

8. Вікові особливості індивіда. 

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

10.Ознаки процесу навчання. 

11. Основні категорії дидактики. 

12. Принципи навчання. 

13. Структура викладення навчального матеріалу. 

14. Класифікація методів навчання. 

15. Фактори, що впливають на вибір методів навчання. 

16.Основні вимоги до використання методів навчання. 

17.Організаційні форми навчання. 

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



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

проведення уроку. 

20. Структура уроку засвоєння нових знань. 

21. Структура уроку застосування знань, умінь, навичок. 

22. Структура уроку систематизації та узагальнення знань. 

23. Структура уроку контролю знань. 

24. Структура комбінованого уроку. 

25. Нестандартні уроки. 

26.Види навчання: загальна характеристика. 

27. Традиційна освіта. 

28. Проблемне навчання. 

29. Технологія модульного навчання: основні ідеї, принципи та правила 

реалізації. 

30. Адаптація технології модульного навчання до вітчизняної системи освіти. 

31. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої 

освіти. 

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

33. Сутність процесу виховання. 

34. Складові частини виховання. 

35. Принципи процесу виховання. 

36. Методи виховання: загальна характеристика. 

37. Метод вправ. 

38. Метод прикладу. 

39. Метод примусовості. 

40. Метод заохочення. 

41. Метод переконання. 

42.Виховання та самовиховання школярів. Можливості самовиховання. 

43. Співвідношення процесів виховання, самовиховання та перевиховання 

школярів. 

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

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

54. Система виховання А.С. Макаренка. 

55.Вчення А.С. Макаренка про колектив. 

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

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

59.Основні ідеї педагогіки співробітництва. 

60. Методична система В.Ф. Шаталова. 

61. Педагогічне спілкування: його види, загальна характеристика. 

62.Ознаки гарної мови педагога. 

 

Приклад відповіді на питання залікового 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 

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 

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 

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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Чайка В.М. Основи дидактики: навчальний посібник / В.М. Чайка. – 

Київ: Академвидав, 2011. – 238 с. 
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yi_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.  

12. 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. 

13. http://pidruchniki.com/19991130/pedagogika/pedagogika_u_zapitannyah_

i_vidpovidyah – Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. / 

А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. - К., 2006. – 311 с. 

14. http://studentam.net.ua/content/section/23/85/ – Онлайн бібліотека / 

електронні підручники, навчальні посібники, лекції, конспекти / 

педагогіка 
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курс лекцій: Навчальний посібник. – К., 2004. – 171 c. 
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Додаток 1 

 

Завдання та система оцінювання самостійної роботи студентів 

денної форми навчання, які перебувають у відрядженні 

у зв’язку з академічною мобільністю 

 

Теми навчальної 

дисципліни 

Види та зміст самостійної роботи студентів 
Форми 

контролю 

Терміни 

викон. 

Тема 1.  Предмет і 

завдання педагогіки. 

Історичні надбання 

педагогіки як науки. 

 

1. Самостійне опрацювання 

теоретичного матеріалу з використанням 

рекомендованих джерел. 

2. Складання таблиці «Етапи 

становлення і розвитку педагогіки як 

науки», охарактеризувавши кожен з 

зазначених етапів. 
 

Складання таблиці «Етапи розвитку педагогіки» 

Періоди 
становлення 

педагогіки 

Заклади 
освіти, 

видатні 

представник

и та їх праці 

 
Тенденції 

розвитку 

освіти 

І   Емпіричний   

ІІ  Формування 

педагогіки як 

науки 

  

ІІІ Етап розвитку 

педагогіки у ХХ ст. 

  

Педагогічні 

надбання в період 

незалежності 

  

Загальний висновок  
 

Таблиця до 10.09 

поточно

го року 

Тема 2.  Методи 

педагогічних 

досліджень 

1. Самостійне опрацювання 

теоретичного матеріалу з використанням 

рекомендованих джерел. 

2. Складання таблиці класифікації 

методів наукових досліджень. 

3. Складання синквейну, що 

характеризує методи педагогічних 

досліджень за схемою, наведеною нижче: 

Схема складання синквейну: 

1. Іменник – 1слово. 

2. Прикметник – 2 слова. 

3.  Дієслово – 3 слова. 

4.  Слова, що відображують відношення до 

явища, що вивчається. 

5.  Висновок, яким вся попередня 

інформація узагальнюється (слово-

резюме). 

Приклад 

(характеристика методу анкетування): 

1. Анкетування. 

2. Відкрите (варіанти відповіді не 

Таблиця, 

синквейн 

до 20.09 

поточно

го року 



обмежені); 

закрите (вибір відповіді обмежений 

варіантами). 

3. Визначити характер інформації, яку б 

хотілося отримати; 

скласти питання; 

обробити результати. 

4. Швидкий спосіб зібрати інформацію від 

великої кількості людей; 

імовірність отримати неточні дані; 

орієнтація на масу, а не на 

індивідуальність; 

цікава форма організації проведення 

дослідження для суб’єктів навчання. 

5. Метод (або дослідження)= Отримання 

даних для статистичного аналізу. 

Тема 3.  Психофізі-

ологічні основи 

розвитку особистості 

1. Самостійне опрацювання 

теоретичного матеріалу з використанням 

рекомендованих джерел. 

2. Складання таблиці «Етапи розвитку 

особистості». Таблиця включає 4 

стовпчики: назва етапу із вказівкою на 

прізвище автора класифікації; вік людини; 

посилання на джерело інформації; 

Характеристика етапу (опис ознак).  

Назва 
етапу 

(автор) 

 

Вік 
людини 

Посилан-
ня на 

джерело 

інформації 

Характе-
ристика 

етапу 

(опис 
ознак) 

    
 

Таблиця до 27.09 

поточно

го року 

Тема 4.  Педагогічна 

діяльність: сутність 

та ціннісні ха-

рактеристики 

1. Самостійне опрацювання 

теоретичного матеріалу з використанням 

рекомендованих джерел. 

2. Написання есе за темою «Сучасний 

викладач очима студентів: ідеал та 

дійсність». 

Есе до 04.10 

поточно

го року 

Тема 5.  Сутність, 

зміст і структура 

навчання. 

1. Самостійне опрацювання 

теоретичного матеріалу з використанням 

рекомендованих джерел. 

2. Створення схеми, що відображує 

власне бачення процесу функціонування 

нової української школи згідно з 

концепцією НУШ. Схема має включати 

наступні складові: мету навчання у НУШ, 

функції педагога у процесі навчання,  

взаємозв’язок компонентів та підсистем, 

освітній результат. 

Схема до 11.10 

поточно

го року 

Тема 6.  Види та 

організаційні форми 

навчання. 

1. Самостійне опрацювання 

теоретичного матеріалу з використанням 

рекомендованих джерел. 

2. Складання таблиці, в якій надано 

Таблиця до 18.10 

поточно

го року 



коротку характеристику стандартним 

типам уроків 

Тип уроку Загальна схема 

організації та 

проведення 

Урок засвоєння 

нових знань 

 

Урок застосування 

знань 

 

Урок узагальнення 

та систематизації 

 

Урок контролю  

Комбінований 

урок 

 

 

Тема 7.  Інноваційні 

методи навчання 
1. Самостійне опрацювання 

теоретичного матеріалу з використанням 

рекомендованих джерел. 

2. Складання таблиці «Методи 

навчання: порівняльна характеристика» в 

якій мають бути висвітлені та порівняні 

пасивні, активні та інтерактивні методи 

навчання, їх переваги та недоліки. 
Методи навчання: порівняльна 

характеристика 

 Характе

ристика 

Перева-

ги 

Недолі-

ки 

Пасивні    

Активні    

Інтерак-

тивні 

   

 

Таблиця до 25.10 

поточно

го року 

Тема 8. Контроль, 

перевірка та оцінка 

навчальних 

досягнень учнів 

 

1. Самостійне опрацювання 

теоретичного матеріалу з використанням 

рекомендованих джерел. 

2. Розробка різнорівневих тестових 

завдань з теми «Історичні надбання 

педагогічної науки» на підґрунті 

прочитаних першоджерел із наданням 

ключей (правильних відповідей). 

Тестові 

завдання 

до 01.11 

поточно

го року 

Тема 9. Сутність, 

зміст і структура 

виховання. Принципи 

та методи виховання 

1. Самостійне опрацювання 

теоретичного матеріалу з використанням 

рекомендованих джерел. 

2. Розробка моделі виховання сучасного 

школяра із зазначенням наступних 

складових процесу виховання: мета; 

завдання; принципи; форми; методи; 

засоби; вплив вихователя, батьків, 

оточуючого середовища; очікуваний 

результат; методи корекції отриманого 

результату. У схемі має бути відображений  

Взаємозв’язок і взаємовплив усіх 

зазначених елементів. 

Схема до 08.11 

поточно

го року 

Тема 10. Основні 1. Самостійне опрацювання Таблиця до 15.11 



напрямки виховної 

роботи в школі 

теоретичного матеріалу з використанням 

рекомендованих джерел інформації та 

помітками в конспекті з дисципліни. 

2. Складання таблиці 

Напрямок 

виховної 

роботи в 

школі 

Його 

характери-

стика 

Актуальність 

використання 

цього 

напрямку 

насьогодні 

   
 

поточно

го року 

Тема 11. Виховний 

вплив сучасних 

педагогічних 

технологій 

1. Самостійне опрацювання 

теоретичного матеріалу з використанням 

рекомендованих джерел інформації та 

помітками в конспекті з дисципліни. 

2. Самостійно обрати будь-яку 

педагогічну технологію, дати їй коротку 

характеристику, у схематичному та 

описовому вигляді представити її 

виховний вплив на учня. 

Схема та 

опис до 

неї 

до 22.11 

поточно

го року 

    

 

Система оцінювання 

Усі виконані завдання надсилаються на електронну адресу: 

edu.pedagogika@gmail.com та реєструються встановленим порядком. 

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 ними всіх видів навчальної роботи, що зазначені у 

робочій програмі з дисципліни «Педагогіка»; 

–  обсяг і глибина знань, набутих у процесі опрацювання і засвоєння 

матеріалу, поданого у списку основних та додаткових інформаційних 

джерел; 

–  ґрунтовний аналіз явищ, що підлягають вивченню під час 

опанування дисципліною; 

–  аргументованість відповідей здобувачів освіти на запитання в усній 

та письмовій формі, що ставляться науково-педагогічним працівником; 

–  можливість та характер застосування набутих під час навчання 

теоретичних знань на тлі практичної діяльності. 

Методика визначення балів за виконані завдання. 

За результатами виконання завдань самостійної роботи студенти 

отримують бали. Максимальну кількість балів, яку може отримати студент за 

за всі виконані завдання – 60 балів. 

 

 

mailto:edu.pedagogika@gmail.com


Теми Бали 

 

Критерії оцінювання 

Т. 1,2, 3, 9, 

10, 11 

мах 5 

 

5 - правильна та повна відповідь на поставлене запитання. 

Студент виявляє повне розуміння актуальних теоретичних 

основ дисципліни; демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, високий рівень ознайомлення з основною та 

додатковою літературою, що рекомендована програмою; 

виявляє творчі здібності в розумінні і використанні 

навчального матеріалу. 

4 - студент демонструє впевнене володіння основними 

поняттями курсу під час розв'язання теоретичних та 

практичних проблем, що зумовлюють його специфіку; 

виявляє ґрунтовний рівень знань навчального матеріалу; 

Відповідь містить дрібні неточності, незначні помилки, є 

недостатньо послідовною та логічною. 

3-2 - Відповідь містить певну 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. 

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. 

0 - Відповідь є повністю невірною або відсутньою. 

Т. 4, 5, 6, 7,8 мах 6 6 - правильна та повна відповідь на поставлене запитання. 

Студент виявляє повне розуміння актуальних теоретичних 

основ дисципліни; демонструє глибоке знання навчального 

матеріалу, високий рівень ознайомлення з основною та 

додатковою літературою, що рекомендована програмою; 

виявляє творчі здібності в розумінні і використанні 

навчального матеріалу. 

5-4 - студент демонструє впевнене володіння основними 

поняттями курсу під час розв'язання теоретичних та 

практичних проблем, що зумовлюють його специфіку; 

виявляє ґрунтовний рівень знань навчального матеріалу; 

Відповідь містить дрібні неточності, незначні помилки, є 

недостатньо послідовною та логічною. 

4-3 - Відповідь містить певну 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. 

2-1 - 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. 



0 - Відповідь є повністю невірною або відсутньою. 

Якщо роботи надходять із запізненням у вказаний термін на 1день, то 

оцінка знижується на 1 бал. У разі, якщо роботу відправлено пізніше, ніж 2 

дні – оцінка знижується на 2 бали; роботи, що відправлені за 3 дні - не 

приймаються. 

Виключенням є той факт, що якщо завдання не виконане студентом із-

за поважної причини, яку підтверджено документом. 
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