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1. Мета дисципліни – розкрити основні питання загальних засад педагогіки, теорії 

навчання і виховання учнів, управління освітнім процесом у закладах освіти з урахуванням 

сучасних досягнень педагогіки і психології та досвіду української національної школи, 
ознайомити студентів із організацією освітнього процесу, змістом освіти, формами, 

методами, засобами освітньої діяльності та діагностикою результатів навчальних досягнень, 
формами та методами виховної роботи в закладах освіти,  сформувати уявлення про 

управління освітніми закладами та інноваційною спрямованістю педагогічної діяльності. 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) успішне опанування курсів «Філософія», «Етика», «Загальна психологія», «Соціальна 
психологія»; 
2) знання теоретичних основ структури психіки, факторів і основних механізмів формування 

особистості, індивідуальних психологічних особливостей людини;  
3) володіння вміннями та навичками формування основних регуляторів діяльності і поведінки 
в групі. 

3. Анотація навчальної дисципліни:  
Педагогіка є однією з навчальних дисциплін, яка розкриваються основи організації 

впливу на особистість у процесі її освіти, навчання і виховання. Змістом навчальної 

дисципліни є: теоретико-методологічні основи науки, її поняттєво-категоріальний апарат, 

наукові основи дидактики, зміст освіти, методи, форми організації, засоби навчання, 

діагностика успішності школярів; наукові основи виховання, його сутність, принципи, зміст, 

методи, засоби та форми організації. Розкриваються наукові засади управління сучасною 

школою.  
4. Завдання вивчення дисципліни: полягає у формуванні в студентів переконань щодо 

необхідності вивчення педагогіки як науки, яка впливає на формування та розвиток 

особистості на всіх її вікових етапах. 
 
Дисципліна спрямована на формування таких програмних компетентностей:  
 

ЗК.4.   Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ФК.3. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах.  
ФК.8.  Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію політичного 

аналізу.  
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5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність 
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Код Результат навчання 

1.1 Актуальність, зміст, історичний аспект 
педагогіки 

Лекція, семінарське 

заняття 

усна 

доповідь, 
самостійна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

40% 

1.2 Основні категорії педаогіки Лекція, семінарське 

заняття 

1.3 Методи науково- педагогічних 

досліджень 
Лекція, семінарське 

заняття 

1.4 Закономірності та принципи навчання 

і виховання  
Лекція, семінарське 

заняття 

1.5 Методи, засоби та форми організації 

навчання та виховання 
Лекція, семінарське 

заняття 

1.6 Освітні технології та інноваційні 

тенденції розвитку сучасної освіти 
Лекція, семінарське 

заняття 

1.7  Зміст освіти та виховання в Україні. Лекція, семінарське 

заняття 

1.8 

Сутність і зміст основних положень 

про організацію діяльності 

загальноосвітнього навчального 

закладу 

Лекція, семінарське 

заняття 

2.1 

Володіння методами і прийомами 

науково-педагогічного дослідження, 

обробкою і представленням 

результатів дослідження 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

 усна 

доповідь, 
самостійна 

робота, 
підсумкова 
контрольна 

робота 

30% 

2.2 

Володіння навичками пошуку, 

відбору, систематизації, аналізу 

педагогічних  наукових та методичних 

джерел 

Лекція, семінарське 

заняття, самостійна 

робота 

2.3 
Вміння планувати та проводити 

навчальні та позаурочні заняття з 

урахуванням педагогічних вимог 

Лекція, семінарське 

заняття 

2.4 

Уміння застосовувати на практиці 

оптимальні та ефективні методи, 

засоби та форми організації  навчання 

та виховання 

Семінарське заняття, 
самостійна робота 

2.5 

Уміння аналізувати педагогічні 

ситуації, результати навчання учнів і 

учнівської  групи, виявляти причини 

відставань у навчанні, недоліки у 

поведінці та усувати їх 

Семінарське заняття, 
самостійна робота 

3.1 Уміння використовувати інформаційні 

і комунікаційні технологій 
Семінарське заняття, 

самостійна робота усна доповідь 20% 
3.2 Вміння здійснювати ретроспективний лекції, семінарське усна доповідь 
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аналіз та прогнозування 

міжособистісних стосунків у 
освітньому середовищі 

заняття, самостійна 

робота 

3.3 
 Уміння створювати позитивний 

психологічний клімат у шкільному 

колективі, працювати в команді 
Семінарське заняття 

усна 

доповідь, 
доповнення 

3.4 
Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів). 
Семінарське заняття усна доповідь 

3.5 
Здатність усвідомлювати межі власної 

компетентності та дотримуватися 

норм професійної етики 

Семінарське заняття, 
самостійна робота 

 усна 

доповідь 

4.1 

Займатися самоосвітою, 

самовдосконаленням, новими 

прогресивним технологіями навчання 

та виховання, засобами їх реалізації 

Самостійна робота 

Самостійна 

робота, 
підсумкова 

контрольна 

робота 

10% 

 
 
7. Схема формування оцінки:  
7.1. Форми оцінювання студентів: 
  Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 
оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.8), що складає 40 % від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.5); (комунікація – 3.1-3.5); (автономність та 

відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи: 
        1. Усна доповідь та доповнення на семінарах: Р.Н. 1.1-1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 

3.2, – 24-40 балів  

             2. Самостійна робота (доповідь-презентація): Р.Н. 1.1 - 1.8, 2.1 - 2.5 – 12-20 балів 

             3. Самостійна робота (доповідь-презентація): Р.Н. 1.6, 1.7, 4.1 – 12-20 балів 
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах), та за самостійні роботи (доповідь-презентація). Всі види робіт за семестр мають у 

підсумку: 
 
- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів 
У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на 

семінар в письмовій формі 
 

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1 - 1.8; Р.Н. 2.1-2.5 - 20 
балів. 
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 Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 

систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік 

виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не передбачає 

додаткових заходів оцінювання.  
 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60 балів, 

для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій формі та 

здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.      
 Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається 

із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та підсумкової 

контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 
  
 При простому розрахунку отримуємо: 
  
 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 48 12 60 
Максимум 80  20  100 
 
7.2. Організація оцінювання: 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 бали Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях 

До тем: 1 – 11  протягом семестру, 

згідно з графіком навчальних 

занять. У разі відсутності студента 

на занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому вигляді 

Min – 24 Max – 40 

Самостійна робота 
(доповідь-
презентація) 

Підготовка доповіді-презентації на 

тему «Порівняльний аналіз системи 

освіти в Україні та країнах 

зарубіжжя» (країна за вибором 

студента)  

Min – 12 Max – 20 

Самостійна робота 

(доповідь-
презентація) 

Підготувати доповідь-презентацію 

на тему: «Психолого-педагогічні 

особливості виховної роботи у 

закладах середньої освіти».  

Min – 12 Max – 20 

Підсумкова 

контрольна робота 
До тем 1-11 Min – 12 Max – 20 

Підсумкова оцінка 

з дисципліни 
 60 100 

 
Критерії оцінювання: 
 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 
4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 
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неточності; 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
 

Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення 

теми; 
2 бали – доповнення змістовне; 
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
 

2. Самостійна робота (доповідь-презентація): 
 20-16 балів – студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано 

його презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість проведеного дослідження; 
15-12 балів – студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності; 
11-6 балів – в цілому володіє матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну літературу, робота 

містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

3.           Підсумкова контрольна робота: 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває 

зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 

та достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються 

несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 

знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 

7.3. Шкала відповідності оцінок: 
 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекційних і семінарських занять. 

 
Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 28  год. 
Семінарські заняття –14  год. 
Самостійна робота – 48 год.  
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п Назва теми 
Кількість годин 

лекції семінари С/Р 
Частина (змістовий модуль) 1. Загальні основи педагогіки, дидактика 

1 
Тема 1. Предмет і завдання педагогіки, 
методологія педагогіки. Методи науково-
педагогічних досліджень. 

4 2 4 

2 Тема 2.Сучасна дидактика як наука. Освітній 

процес в закладах освіти. Дидактичні системи. 2 2 4 

3 
Тема. 3. Зміст освіти в Україні 
Доповідь-презентація на тему «Порівняльний аналіз 

системи освіти в Україні та країнах зарубіжжя» (країна 

за вибором студента) 
2 

2 
4 

4 Тема. 4. Закономірності навчання. Дидактичні 

принципи навчання. 2 - 4 

5 Тема. 5. Методи та засоби навчання 2 2 4 
6 Тема. 6. Форми організації навчання 2 2 4 

7 Тема. 7. Діагностика рівня навчальних досягнень 

учнів 2 - 4 

Частина (змістовий модуль) 2. Теорія виховання, школознавство 

9 Тема 8. Сутність процесу виховання. Концепції 

виховання .зміст виховання 2 - 4 

10 Тема 9. Закономірності та принципи виховання. 
Напрями виховання 2 - 4 

11 
Тема 10. Методи та форми організації  виховання. 
Доповідь-презентація на тему: «Психолого 
педагогічні особливості виховної роботи у закладах 

середньої освіти» 
2 2 4 

12 Тема 11. Наукові основи управління 

загальноосвітнім навчальним закладом. 4 2 4 

13 Підсумкова контрольна робота 2 -  

 ВСЬОГО: 28 14 48 
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Рекомендована література: 
 

Основна: 
1. Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII “Про освіту” 
2. Соловей М. І. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень: посіб. для 

студ. вищих навч. закладів / М. І. Соловей, Є. С. Спіцин,  В.  В. Кудіна.   [Вид. 2-ге, 

переробл. і доп.].    Київ. : Ленвіт, 2009.  192 с. 
3. Левківський М. В. Історія педагогіки. [текст] підручник / М. В. Левківський, Д. І. 

Пащенко. Київ: Центр учбової літератури, 2016.  380 с. 
4. Марушкевич А. А., Спіцин Є С. Педагогіка. Навч. Посібник. Кив: ВПЦ КНУ імені 

Тараса Шевчнка,2019.383 с. 
5. Нова Українська школа. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola 

 
Додаткова: 

6. Аймедов K.B. Загальна педагогіка та історія педагогіки : підручник / К.В. Аймедов, 

В.В. Бабієнко, В.А. Бабієнко, В.В. Сторож.  Київ.: Видавничий Дім “Слово”, 2014.    
352 с. 

7. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.   Київ: 
Вид. центр “Академія”, 2002.   С. 275-313. 

8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології.  К.: Академвидав, 2004.   С. 177-
190. 

9. Виховна робота у вищих навчальних закладах: Науково-методичний збірник. 

Спеціальний випуск: / Колектив авторів Національного університету харчових 

технологій, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії 

педагогічних наук України.  К.: НУХТ, 2013.  
10.  Внутрішній контроль : робоча книга керівника школи / упоряд. Н. Мурашко, А. 

Панченко.   Київ: Редакції газет з управління освітою, 2013.  120 с.  (Бібліотека 

“Шкільного світу”).  
11. Завгородня Т.К. Історія педагогіки: навчально-методичний посібник / 

Т.К.Завгородня, Л.М.Прокопів, І.В.Стражнікова. - Івано–Франківськ, 2014. 160 с. 
12. Оржеховська В. М. Технології розбудови виховної системи загальноосвітнього 

навчального закладу : навчально-методичний посібник / В. М. Оржеховська, Т. Є. 

Федорченко. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. 172 с 
13. Педагогіка: підручник / І. В. Зайченко. – 3-тє видання, перероблене та 

доповнене  К.: Видавництво Ліра-К, 2016.   608 с 
14. Спіріна Т.П. Етика соціально-педагогічної діяльності : навч.-метод. посіб. / Т.П. 

Спіріна. – К. : Київ. ун-т ім Б. Грінченка, 2013. 47 с. 
15. Фізеші О.Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. 

Школознавство: Навчальний посібник / О.Й. Фізеші.- К.: Кондор-Видавництво, 2013.- 
390 с. 

16. Педагогіка: практикум: навч. посіб. / Г. Х. Яворська, О. П. Ноздрова ; за заг. ред. д-ра 

пед. наук, проф. Г. Х. Яворської.   Одеса : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2014. 169 с. 

 
 


