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Завдання дисципліни. Сприяти засвоєнню теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку 

професійного мислення, оволодінню практичними вміннями та навичками, необхідних для ефективної роботи у 

навчально-виховних закладах. 

Очікувані результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: знати основні історичні етапи розвитку 

педагогічної науки; знати й розуміти принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання предмета в 

ЗЗСО; розуміти особливості навчання різнорідних груп учнів, застосовувати диференціацію навчання, 

організовувати освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів; володіти формами та методами виховання 

учнів в освітньому процесі ЗЗСО, засобами мотивації учнів до саморозвитку (самовизначення, зацікавлення, 

усвідомленого ставлення до навчання). 

 

Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

Таблиця 3 – Тематичний план дисципліни  

№ 

тижня 

Тема лекції
*
 Тема практичного 

заняття
*
 

Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Педагогіка: становлення, 

сучасний стан 

Педагогіка як наука. 

 

Підготовка до практичного 

заняття за темою; 

опрацювання теоретичного 

матеріалу; підготовка до ТК 

1, 2; диспут: «Педагогіка 

наука чи мистецтво», «Чи 

потрібна наукова педагогіка, 

якщо є етнопедагогіка?». 

7 [1, c. 9-34, 

477-575;  

2, с. 8-26;  

3, с. 9-45, 

446-542] 

 

2 Становлення і 

розвиток педагогіки. 

3 Учитель як організатор 

педагогічного процесу 

Педагог: професійна 

діяльність і 

особистість. 

 

Підготовка до практичного 

заняття за темою; 

опрацювання теоретичного 

матеріалу; підготовка до ТК 

3; графічне зображення 

власного уявлення про ідеал 

вчителя (10 якостей, їх 

ранжування). 

7 [1, c. 412-

451;  

2, с. 78-89] 

 

4 Педагогічне 

спілкування як 

взаємодія. 

5 Розвиток, соціалізація і 

виховання особистості 

 

Формування творчої 

особистості. 

 

Підготовка до практичного 

заняття за темою; 

опрацювання теоретичного 

матеріалу; підготовка до ТК 

4. 

7 [1, c. 34-46;  

2, с. 26-60;  

3, с. 45-62] 

 6 Теорії формування 

творчої особистості. 

7 Суть процесу виховання Виховна робота з 

педагогічно 

занедбаними дітьми. 

 

Підготовка до практичного 

заняття за темою; 

опрацювання теоретичного 

матеріалу; підготовка до ТК 

5; доповідь: «Організація 

самовиховання учнів», 

«Особливості виховання 

дітей з відхиленнями у 

поведінці». 

7 [1, c. 215-

234;  

2, с. 353-

387;  

3, с. 373-

398] 

 

8 Взаємодія школи та 

сім’ї у виховані 

молоді. 

9 Загальні методи 

виховання 

Методи та форми 

виховання. 

 

Підготовка до практичного 

заняття за темою; 

опрацювання теоретичного 

матеріалу; підготовка до ТК 

6; підібрати приклади 

застосування різних 

способів покарання. 

8 [1, c. 127-

206, 477-

575;  

2, с. 308-

346;  

3, с. 314-

373] 

10 Виховання 

особистості в 

колективі. 

11 Основні напрями 

виховання 

Розумове, естетичне 

та моральне 

виховання. 

Підготовка до практичного 

заняття за темою; 

опрацювання теоретичного 

матеріалу; підготовка до ТК 

7; доповідь: «Статеве 

виховання і підготовка до 

сімейного життя»; підібрати 

зразки народної творчості 

(прислів’я, приказки, пісні, 

казки та ін.) щодо 

7 [1, c. 108-

113, 118-

127;  

2, с. 60-78;  

3, с. 247-

259, 300-

310] 

 

12 Трудове, фізичне та 

національне 

виховання. 
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1 2 3 4 5 6 

рідномовного, розумового, 

морального, естетичного, 

трудового та фізичного 

виховання. 

13 Суть процесу навчання Дидактика як наука. 

 

Підготовка до практичного 

заняття за темою; 

опрацювання теоретичного 

матеріалу; підготовка до ТК 

8; підібрати чинники, що 

сприяють розвитку 

дидактики як науки. 

7 [1, c. 234-

275;  

2, с. 93-153;  

3, с. 76-121] 

 

14 Зміст освіти в 

Україні. 

15 Методи і засоби 

навчання 

Загальні методи 

навчання.  

 

Підготовка до практичного 

заняття за темою; 

опрацювання теоретичного 

матеріалу; підготовка до ТК 

9; обгрунтувати педагогічні 

поняття «метод навчання» і 

«метод активізації 

навчально-пізнавальної 

діяльності». 

8 [1, c. 275-

324;  

2, с. 153-

208;  

3, с. 121-

150] 

 

16 Технології навчання у 

сучасній школі. 

17 Форми організації 

навчання 

Форми організації 

навчання. 

Підготовка до практичного 

заняття за темою; 

опрацювання теоретичного 

матеріалу; підготувати види 

нестандартних уроків, їх 

характеристика і значення. 

8 [1, c. 324-

351, 359-

371;  

2, с. 208-

345;  

3, с. 150-

218] 

18 Вибрані проблеми 

дидактики. 

Примітка: 
* 

Лекції проводяться по дві години через тиждень, практичні заняття – щотижня по дві години; 

ТК – тестовий контроль. 

 

Політика дисципліни. 

Організація освітнього процесу з дисципліни відповідає вимогам положень про організаційне і навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний 

відвідувати лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, домашні завдання 

виконувати відповідно до графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно у 

повному обсязі і відзвітувати перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До практичних 

занять студент має підготуватися за відповідною темою і проявляти активність. Набуті студентом знання з 

дисципліни або її окремих розділів у неформальній освіті зараховуються відповідно до Положення «Про порядок 

перезарахування результатів навчання та визначення академічної різниці у ХНУ» (006.pdf (khnu.km.ua)). 
Виконуючи самостійну роботу з дисципліни, студент має дотримуватися політики доброчесності. У разі наявності 

плагіату він отримує незадовільну оцінку і має виконати завдання за новою темою. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання.  

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 

визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням 

коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 

електронного журналу. Вагові коефіцієнти змінюються залежно від структури дисципліни і важливості окремих 

видів її робіт. Для практичних занять встановлюється обов’язковий мінімум оцінок, які має отримати студент 

впродовж семестру, щоб виконати програму дисципліни. Засвоєння студентом теоретичного матеріалу з 

дисципліни оцінюється усним опитуванням і тестуванням. Виконання самостійної роботи завершується 

підготовкою педагогічного кросворду у терміни, встановлені графіком самостійної роботи. 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Самостійна робота 
Семестровий контроль 

(іспит) 

Обговорення теоретичного 
матеріалу (УО) 

Тестовий контроль 
(ТК) 

Педагогічний 
кросворд 

Підсумковий 
контрольний захід 

Т1-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Т1-9 1 

0,2 0,2 0,2 0,4 

Умовні позначення: Т – тема дисципліни. 

 

https://www.khnu.km.ua/root/files/01/10/03/006.pdf


4 

 

Оцінювання тестових завдань  

Тематичний тест для кожного студента складається з п’яти тестових завдань, кожне з яких оцінюється 

одним балом. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 5. 

Тестування проводиться на кожному занятті і на нього відводиться 10 хвилин (для закритої форми тестів – 

по дві хвилини на кожне завдання). На наступному занятті оголошуються результати тестування. 
Якщо студент отримав негативну оцінку, то він має перездати її в установленому порядку, але обов’язково 

до терміну наступного контролю. У випадку, коли студент не виконав індивідуальний план з дисципліни у 
заплановані терміни без поважних причин, то під час відпрацювання заборгованості при позитивній відповіді йому 
виставляється оцінка «задовільно». 

Підсумкова семестрова оцінка за національною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в 
автоматизованому режимі після внесення усіх оцінок до електронного журналу.  
 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС: 

Оцінка 

ECTS 

Бали  Вітчизняна оцінка 

A 4,75 – 5,00 5 Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і виявлення 

відповідних умінь і навичок. 

B 4,25 – 4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома незначними 

помилками. 

C 3,75 – 4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими 

помилками. 

D 3,25 – 3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє для 

практичної діяльності за професією. 

E 3,00 – 3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що задовольняє 

мінімальні критерії оцінювання. 

FX 2,00 – 2,99 2 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 

продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни. 

F 0,00 – 1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна робота і повторне вивчення 

дисципліни. 

 

Питання для підсумкового контролю з дисципліни: 

1. Предмет і завдання загальної педагогіки. Основні категорії педагогіки.  

2. Виникнення і розвиток педагогіки. 

3. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Джерела педагогіки. Міжпредметні 

зв’язки педагогіки. 

4. Етапи і методи педагогічного дослідження.  

5. Педагогічні вимоги до особистості вчителя. 

6. Педагогічне спілкування. Стилі педагогічного спілкування. 

7. Поняття про особистість. Фактори розвитку особистості. 

8. Теорії розвитку особистості. 

9. Поняття про дидактику, її функції і завдання. 

10. Основні категорії дидактики: зміст освіти, принципи, методи, форми організації навчання.  

11. Сутність, етапи і структура навчання.  

12. Поняття про принципи навчання. Характеристика принципів навчання. 

13. Поняття про зміст освіти. Аналіз державних документів, що визначають зміст освіти. 

14. Поняття про метод і прийом навчання. Класифікація методів навчання. 

15. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

16. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. 

17. Методи контролю і самоконтролю у навчанні.  

18. Засоби навчання. Використання комп’ютерів у навчанні. 

19. Технології навчання в сучасній школі. 

20. Поняття про форми організації навчання, їх класифікація. 

21. Історія розвитку загальних форм організації навчання. 

22. Урок, його типи і структура. 

23. Позаурочні і позашкільні форми організації навчання.  

24. Поняття про контроль навчання, його функції.  

25. Види контролю навчання. 

26. Методи контролю навчання. 

27. Оцінювання навчальних досягнень учнів. Вимоги до оцінювання знань учнів.  

28. Функції і компоненти навчального процесу. 

29. Система освіти в Україні. 

30. Диференційоване навчання. 

31. Навчання обдарованих учнів. 

32. Проблема відставання учнів у навчанні. 



5 

 

33. Поняття про виховання як компонент педагогічного процесу. Етапи виховання. 

34. Мета виховання. Складові частини всебічного розвитку. 

35. Структура теорії демократичного виховання. 

36. Принципи і закономірності виховання.  

37. Поняття про методи, прийоми і засоби виховання. Класифікація методів виховання. 

38. Методи впливу на підсвідомість вихованців. 

39. Методи виховання через вплив на свідомість вихованця. 

40. Методи виховання через організацію поведінки вихованця. 

41. Методи стимулювання поведінки вихованців. 

42. Організаційні форми виховної роботи. 

43. Поняття про колектив, його ознаки.  

44. А.С. Макаренко про етапи розвитку колективу.  

45. Взаємодія особистості і колективу. 

46. Зміст, форми і методи фізичного виховання. 

47. Розумове виховання школярів: мета, завдання, зміст, форми і методи. 

48. Поняття про мораль. Завдання і зміст морального виховання. 

49. Завдання і зміст трудового виховання учнів. Профорієнтація 

50. Система естетичного виховання в школі. 

51. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. 

52. Взаємодія школи та сім’ї у вихованні молоді. 

 

Рекомендована література: 

Основна: 

1. Волкова В.П. Педагогіка / В.П. Волкова. К., 2001 

2. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. Вінниця, 2001 

3. Фіцула М.М. Педагогіка : навч. посібник / М.М. Фіцула. К., 2000 

 

Додаткова: 

4. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка : завдання і ситуації : Практикум / А.І. 

Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. К., 2003 

5. Кулешова О.В., Міхеєва Л.В. Педагогіка. Практикум (Основи педагогіки) : навчальний посібник / О.В. 

Кулешова, Л.В. Міхеєва. Хмельницький : ХНУ, 2019 

6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О.М. Степанов, 

М.М. Фіцула. К. : Академвидав, 2006  

7. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : вавч. посібник / Н.Є. Мойсеюк. К., 1999 

8. Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посібник / В.В. Ягупов. К., 2003 

 


