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1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів із організацією педагогічних 
досліджень, теорією освіти, навчання і виховання, їх змістом, діагностикою 
результатів навчальних досягнень і вихованості учнів; формами, методами, 
засобами освітньої діяльності, формування навичок їх застосування у 
практичній діяльності.  
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) успішне опанування курсу «Загальна психологія»; 
2) знання теоретичних основ структури психіки, факторів і основних 
механізмів формування особистості; 
3) володіння елементарними навичками формування основних регуляторів 
діяльності і поведінки в групі.  

3. Анотація навчальної дисципліни: 
Розкриваються основи організації впливу на особистість в процесі її 

освіти, навчання і виховання. Відбувається формування педагогічного 
мислення, навчання аналізу педагогічної дійсності, свідомому оволодінню 
професійно-педагогічними вміннями та навичками. Зміст розкривається у двох 
модулях. У першому – теоретико-методологічні основи науки, її поняттєво-
категоріальний апарат, наукові основи дидактики, зміст освіти, методи, форми 
організації, засоби навчання, діагностика успішності школярів. У другому – 
наукові основи виховання,  принципи, зміст, методи, засоби та форми 
організації виховання, наукові засади управління сучасною школою. 
4. Завдання вивчення дисципліни: полягає у формуванні в студентів 
загальних і фахових  компетентностей: здатності розв’язувати задачі в освітньо-
виховному процесі з використанням сучасних теорій і методів навчання, 
виховання і формування особистості; розуміти предметні області педагогічної 
діяльності; діяти на основі етичних міркувань , соціально відповідально та 
свідомо;  працювати з інформацією з освітніх проблем, аналізувати ситуації, що 
стосуються навчання і розвитку, осмислювати педагогічні явища і факти.  
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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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д Результат навчання 

1.1 Методи дослідження педагогічних 
явищ і фактів. лекція  

тест, 
опитуван

ня 
виконанн

я 
практичн

их 
завдань, 
презента

ція 
дискурс  

60% 

1.2 Сутність науково-педагогічних 
досліджень, етапи, науковий апарат лекція  

1.3 Предметну область педагогічної 
діяльності лекція  

1.4 Методи, прийоми, способи, засоби 
навчання  лекція  

1.5 Освітні технології, типи організації 
навчання лекція  

1.6 Виховні технології, планування і 
організацію виховних справ 

лекція 
практичне 
завдання 

1.7 Порядок організації роботи класного 
керівника 

лекція 
практичне 
завдання 

1.8 Особливості сімейного виховання, 
організацію взаємодії сім’ї і школи лекція  

1.9 
Сутність і зміст основних положень 
про організацію діяльності закладу 
загальної середньої освіти 

лекція  

1.1
0 

Зміст і порядок організації 
методичної роботи в школі лекція  

2.1 

Володіння методами і прийомами 
науково-педагогічного дослідження, 
зберігання, обробки і представлення 
інформації 

лекція тест, 
опитуван

ня 
виконанн

я 
практичн

их 
завдань, 
презента

ція, 
дискурс, 

МКР  

30% 
2.2 

Володіння навичками пошуку, 
відбору, обробки систематизації 
інформації для проведення різного 
типу уроків, виховних заходів 

практичне 
завдання 

лекція 

2.3 

Вміння самостійно збирати та 
критично опрацьовувати, 
аналізувати та узагальнювати 
інформацію з різних джерел 

лекція, 
практичне 
завдання 

2.4 Уміння побудувати навчальну 
діяльність у відповідності з логікою 

практичне 
завдання, 
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процесів викладання і учіння педагогічна 
ситуація 

2.5 
Здатність застосовувати набуті 
знання у практичних ситуаціях 
професійної діяльності 

лекція 

2.6 Уміння адаптуватися до нових 
ситуацій 

практичні 
завдання, 

педагогічні 
ситуації 

3.1 
Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій. 

підготовка 
презентацій, 
аналітичних 
матеріалів, 
доповідей 

оцінюван
ня 

виступів, 
презента

цій 

10% 

3.2 Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями. 

лекції, 
підготовка 
доповідей, 
вирішення 

практичних 
завдань. 

контроль
ні 

завдання 

3.3 

Здатність бути критичним і 
самокритичним, будувати 
міжособистісні стосунки, працювати 
в команді 

обговорення 
практичних 
ситуацій, 
вирішення 

педагогічних 
задач. 

задача 

3.4 
Здатність діяти соціально 
відповідально та свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів). 

обговорення 
рішень 

педагогічних 
задач, 

практичних 
ситуацій 

контроль
ні 

завдання 

3.5 
Здатність усвідомлювати межі своєї 
компетентності та дотримуватися 
норм професійної етики 

захист рішень 
педагогічних 

задач, 
практичних 
завдань, мкр 

(тести) 

виконанн
я 

практичн
их 

завдань 
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7. Схема формування оцінки:  
7.1. Форми оцінювання студентів: 
Семестрове оцінювання: 
 ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 24 
балів 

Max. – 50 
балів 

Min. – 24 
балів 

Max. – 50 
балів 

Усна відповідь, 
презентація 10*1 = 10 20*1 = 20 10*1 = 10 20*1 = 20 
Виконання 
практичних завдань 1*1 = 1 5*1 = 5 1*1 = 1 5*1 = 5 
Рішення 
педагогічних задач 1*1 = 1 5*1 = 5 1*1 = 1 5*1 = 5 
Модульна 
контрольна робота  
(ПКР) 

12*1 = 12 20*1 = 20 12*1 = 12 20*1 = 20 

     
„3” – мінімальна/максимальна оцінка, яку може отримати студент. 
2 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-
розрахунковий мінімум – 40 балів для одержання допуску до заліку обов’язково 
виконати творче завдання підвищеної складності, яке оцінюється у 40 балів. 
Рекомендований мінімум для допуску до заліку – 48 балів. 

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та 
перездача МКР і ПКР здійснюються у відповідності до «Положення про порядок 
оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 
процесу» від 1 жовтня 2010 року. 
7.2. Організація оцінювання: 

Оцінювання студентів здійснюється під час усіх видів навчальних занять і 
за результатами самостійної роботи. Під час занять оцінюються: усна відповідь, 
презентація, виконання практичних завдань, рішення педагогічних задач. 
Модульна контрольна робота № 1 виконується і оцінюється після завершення 
першого модулю (теми № 1 – 4), підсумкова контрольна робота виконується 
після завершення 2 модулю (теми 5 – 8) і включає в себе запитання з усього 
навчального курсу. Максимальна кількість балів за роботу протягом семестру 
дорівнює 100. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж 
семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для успішних 
студентів. 
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7.3. Шкала відповідності оцінок: 
60 – 100  Зараховано / Passed 
1 – 59 Не зараховано /Fail 

 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п Назва теми лекці

ї 
Сам.
робо

та 
1 Тема 1. Загальні основи педагогіки.  2 6 

2 Тема 2. Процес навчання, його закономірності 
та принципи, зміст освіти в сучасній школі 4 6 

3 Тема. 3. Методи, засоби, форми організації 
навчання 4 6 

4 Тема. 4. Система контролю і оцінювання 
навчальних досягнень учнів 4 6 

5 МКР 1  6 
6 Тема 5. Процес виховання, його зміст. 4 6 
7 Тема 6. Технологія виховного процесу. 4 6 

8 
Тема 7. Виховна робота класного керівника. 
Основи сімейного  виховання, взаємодія школи 
і сім’ї. 

4 6 

9 
Тема 8. Система освіти в Україні, наукові 
основи управління загальноосвітнім 
навчальним закладом. 

4 6 

6 ПКР.  6 

 ВСЬОГО: 30 60 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій –30  год. 
Семінари –  0 год. 
МКР – 1 год. 
ПКР – 1 год. 
Самостійна робота – 60 год. 
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9. Рекомендовані джерела:
Основні: 

1. Державний стандарт базової середньої освіти. Затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня  2020 р. № 898.: 
zakon.rada.gov.ua/go/898-2020-п 
2.Закон України "Про повну  загальну середню освіту" // Відомості Верховної
Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226

3.Закон України «Про освіту». URL : www.golos.com.ua/article/294010
4.Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі 
загальної середньої освіти // Інф. зб. та коментарі Міністерства освіти і науки 
України. 2011. №№ 4 – 5 – 6. С. 84 – 93. 
5. Марушкевич А.А., Спіцин Є.С. Педагогіка: підручник. – К.:ВПЦ
«Київський університет»,2019. – 383 с.

6.. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // 
Освіта України. - №94. –2004. – 3 грудня. 
7.Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої
школи. URL : mon.gov.ua/новини %202016/12/05/Koncepziya.pdf

8.Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778.-
Урядовий кур’єр від 15.09.2010.– № 170.

9.Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. –
Київ: Знання-Прес, 2006. – 700 с.

10. Професійний стандарт за професіями «Вчитель закладу загальної
середньої освіти …» (Затверджений  Наказом  Мінекономрозвитку  №2736
від 23.12.2020р.

Додаткові 
1. Богуславський М. Розвиток теоретичних основ змісту загальної освіти у

вітчизняній педагогіці // Шлях освіти. 2010. № 10. С. 2 – 8.
2. Буряк В. Методологічні основи розвивального навчання // Рідна школа.

2009. №№ 5 – 6. С. 3 – 7.
3. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. – Вид. 1-

е. – Київ: Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с.
4. Гончаренко С. Фундаменталізація освіти як дидактичний принцип //

Шлях освіти. 2008. № 1. С. 2 – 6.
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5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 
2004. – С. 177-190.

6. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: Навчальний посібник для 
вищих педагогічних навчальних закладів. – Чернігів: Чернігівський 
державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. – С.
159-183

7. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи: Б-ка з освітньої політики / Під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : 
"К.І.С.", 2004. 112 с.

8. Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: навч. посіб. для студ. ВНЗ. 
Київ : Слово, 2015. С. 251 – 369.

9. Педагогічний пошук / Упор. І.М.Баженова. – К.: Рад. школа, 1988. – С. 
3-250.

10.  Сухомлинський В.О. Народження громадянина // Вибр. твори: В 5-ти т.  –
К.: Рад. школа, 1977. – Т. 3. – С. 382-423.

11.  Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві (порада 51) // Вибр. твори: В 5-
ти т. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 2. – С. 523-535.

12.  Чайка В. М. Основи дидактики. Київ : Академвидав, 2011. 240 с.

10. Додаткові ресурси:
Приклади модульної і підсумкової контрольних робіт, зміст лекційних

занять, презентації,  практичні завдання, педагогічні задачі, питання для 
самоперевірки можна отримати через електронну пошту викладача 
spizin.evg@gmail.com  
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