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   1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Педагогіка 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Викладач (-і) доц. Салига Н.М. 

Контактний телефон викладача 57-00-11 

E-mail викладача Natalii58@ukr.net 

Формат дисципліни 
Лекції, практичні, 

самостійна робота 

Обсяг дисципліни 180 годин 

Посилання на сайт дистанційного навчання 
http://www.d-

learn.pu.if.ua/index.php?  

Консультації Середа, 13:30, ауд.202 

2. Анотація до курсу 

Педагогіка – це дисципліна, предметом вивчення якої є процес підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до навчання української мови молодших школярів. 

Дисципліна є базовою. ЇЇ методологічною основою виступають: Державний стандарт 

початкової освіти, Концепція Нової української школи, Закони України «Про освіту», «Про 

вищу освіту»; Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр.,). 

Педагогіка взаємодіє з таким дисциплінами: психологія, методика виховної роботи, 

філософія. 

3. Мета та цілі курсу: 

• висвітлити актуальні питання сучасної педагогічної науки; 

• підготувати студентів до виконання обов’язків педагога, організатора навчально-виховного 

процесу загальноосвітнього навчального закладу; 

• сформувати у студентів систему знань щодо завдань, принципів, форм, методів і прийомів 

навчально-виховної діяльності на основі встановлення їх найтіснішого зв’язку із 

закономірностями розвитку особистості вихованця; 

• розвивати професійну самосвідомість, педагогічне мислення майбутніх фахівців. 

Після завершення цього курсу студент буде: 

 Знати:  

• теоретико-методологічні засади організації освітнього процесу у закладі середньої освіти; 

• складові майстерності педагогічної діяльності учителя; 

• особливості, напрями організації діалогічного спілкування з учнями;  

• індивідуально-типологічні особливості учнів;  

• особливості, методи, прийоми емоційно-виховного впливу на поведінку учнів; 

• структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів. 

 Вміти: 

• визначати мету власної педагогічної діяльності, очікування у процесі викладання 

навчального предмета;  

• організовувати та саморегулювати власну невербальну поведінку та спілкування з учнями у 

навчальний і позанавчальний час;  

• організовувати взаємодію з учнями з різними індивідуально-типологічними особливостями;  

• розв'язувати проблеми дисципліни учнів та конфліктів у різноманітних педагогічних 

ситуаціях;  

• застосовувати різноманітні, доцільні методи, прийоми організації емоційно-виховного 

впливу на учнів;  

• виявляти порушення й визначати способи дотримання педагогічної етики й такту;  

• застосовувати стратегії, методи, прийоми організації навчальнопізнавальної діяльності 

учнів;  

• планувати структуру, зміст, процес організації уроку; 

• формувати  в учнів інтерес до змісту й процесу навчання;  

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?
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• аналізувати різноманітні педагогічні ситуації та приймати доцільні рішення;  

• визначати критерії та застосовувати різні способи оцінювання навчальних досягнень 

4. Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, у процесі виявлення та оцінки 

педагогічних проблеми, вироблення рішень щодо їх усунення. 

ЗК2. Здатність до самостійного вивчення нових методів і форм роботи та використання 

новітніх педагогічних технологій у практичній діяльності, здійснення моніторингу власної 

педагогічної діяльності, підвищення професійної майстерності. 

ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, до самостійного вивчення нових 

методів дослідження, до зміни наукового та науково-педагогічного профілю професійної 

діяльності, провадження дослідницької та інноваційної діяльності, здатність творчо підходити 

до розв’язання освітніх та наукових проблем; генерувати нові ідеї (креативність) для 

розв’язання професійно-педагогічних проблем, ініціативності та підприємливості. 

ЗК11. Готовність до самостійного навчання і самовдосконалення упродовж життя. 

ФК 8. Здатність здійснювати інтеграцію змісту, форм і методів навчання хімії, екології та 

природознавства для формування в учнів наукової картини світу. 

ФК 9. Здатність до комплексного планування, організації та здійснення процесу навчання, 

підготовки аналітичної звітної документації. 

ФК 10. Здатність забезпечувати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів з хімії, екології та природознавства, здійснювати діагностику, прогнозування 

ефективності та корекції освітнього процесу на основі вивчення психолого-педагогічних 

особливостей формування в учнів ключових та предметних компетентностей. 

Результатом вивчення дисципліни має бути сформованість таких компетентностей:  

Соціокультурна компетентність: здатність застосовувати знання, пов’язані із 

соціальною структурою та національною специфікою суспільства, з особливостями 

соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння соціального 

контексту художніх творів Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; спроможність 

ідентифікувати себе з цінностями професійного середовища; наявність професійної позиції 

вчителя. 

Педагогічна компетентність: Здатність до проектування, організації, оцінювання, 

рефлексії та коригування навчально-виховного процесу.  

Методична компетентність: здатність ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та 

проблемні методичні задачі під час навчання учнів освітніх змістових ліній, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. Вона ґрунтується на теоретичній і 

практичній готовності до проведення уроків за різними навчальними комплектами, що 

виявляється у сформованості системи дидактико-методичних знань і умінь із окремих розділів 

та тем курсу, окремих етапів навчання й досвіду їх застосування та наявності емоційно-

ціннісного ставлення до діяльності щодо навчання учнів предмету 

Професійно-комунікативна компетентність: здатність застосовувати комунікативні 

знання, навички, вміння, настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий 

досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості 

задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності з 

молодшими школярами, батьками, колегами. 

Професійно-педагогічна компетентність: обізнаність із новітніми науково 

обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методик, інноватики для створення 

освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-особистісному 

становленню дітей молодшого шкільного віку; здатність до продуктивної професійної 

діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-

світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів початкової школи. 

Соціально-громадянська компетентність: розуміння сутності громадянського 

суспільства; володіння знаннями про права і свободи людини; 

усвідомлення глобальних (зокрема й екологічних) проблем людства і можливостей 

власної участі у їх розв’язанні; усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної 

гідності; вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній сферах 



життєдіяльності людини та вміння віднаходити шляхи їх розв’язання; навички ефективної та 

конструктивної участі в цивілізаційному суспільному розвитку; здатність до ефективної 

командної роботи; вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи компромісів. 

Загальнокультурна компетентність: здатність розуміти твори мистецтва, формувати 

власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою 

мистецтва; усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення 

та поваги до розмаїття культурного вираження інших. 

Мовно-комунікативна компетентність: володіння системними знаннями про норми і 

типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної 

діяльності; вміння вислуховувати, обстоювати власну позицію, використовуючи різні 

прийоми розміркувань та аргументації; розвиненість культури професійного 

спілкування; здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної 

комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок 

залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій). 

Психолого-фасилітативна компетентність: усвідомлення ціннісної значущості 

фізичного, психічного і морального здоров’я; здатність сприяти творчому становленню 

школярів та їхній індивідуалізації. 

Підприємницька компетентність: вміння генерувати нові ідеї  та ініціативи, 

втілювати їх у життя задля підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і 

розвитку суспільства і держави. 

Інформаційно-цифрова компетентність 

5. Результати навчання 

ПРН 3. Уміння ставити мету конкретної методичної або навчально-пізнавальної діяльності 

(дії) при підготовці і проведенні уроків, виховних заходів з хімії, екології та природознавства. 

ПРН 7. Уміння організовувати співпрацю учнів, контролювати й об’єктивно оцінювати їхні 

навчальні досягнення; підбирати та створювати контрольні теоретичні запитання, вправи, 

розрахункові задачі, експериментальні досліди; розробляти тести для всіх видів контролю, у 

тому числі дистанційного. 

ПРН 10. Володіння інформаційно-комунікативними технологіями та вміння застосовувати їх 

у навчальному процесі з хімії, екології та природознавства для формування в учнів ключових 

і предметних компетентностей відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі 

«Природознавство». 

ПРН 11. Уміння аналізувати державні нормативні документи для планування і конструювання 

основних видів навчальної діяльності учнів, створення рівноправного і справедливого 

освітнього середовища. 

ПРН 19. Потреба та вміння вчитися упродовж життя і самостійно вдосконалювати здобуті під 

час навчання професійні компетентності. 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 30 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 30 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 

Курс 

(рік 

навчання) 

Нормативний/ 

Вибірковий 

5 

014 Середня освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

ІІІ Нормативний 

Тематика курсу 

Тема  
Форма 

заняття 
Література Завдання, год. Вага оцінки 

Термін 

виконання 



Модуль 1 

Тема 1. 

Побудова 

національного 

виховання, освіти 

та педагогічної 

науки незалежної 

суверенної 

України 

Лекційне, 

практичне 

заняття 

 

[1;12413;16;

17;20;21] 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка - 

5 балів  

До наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 2 

Виникнення 

виховання, його 

становлення як 

цілеспрямованого 

процесу. 

Лекційне, 

практичне 

заняття 

[5;12413;16;

17;20;24] 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка 

5 балів  

До наступного 

заняття за 

розкладом  

Тема 3 

Педагогічна 

діяльність А.С. 

Макаренка 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[5;12413;16;

17;20;24] 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка 

5 балів   

До наступного 

заняття за 

розкладом  

Тема 4 

Педагогічна 

діяльність та 

літературна 

спадщина 

В.О.Сухомлинськ

ого 

Лекційне, 

практичне 

заняття   

[3;12413;16;

17;20;24;25] 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка 

5 балів    

До наступного 

заняття за 

розкладом   

Модуль 2.  

Тема 5. Предмет і 

завдання 

педагогіки у 

світлі вимог 

вищої школи  

Лекція, 

практичне 

заняття  

  

[2;12413;16;

17;20;24;25;

26] 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка - 5 

До наступного 

заняття за 

розкладом   

Тема 6. Розвиток, 

виховання, 

формування 

особистості. 

Лекція 

практичне 

заняття 

[2;12413;16;

17;20;24;25;

26] 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна  

оцінка – 5 

До наступного 

заняття за 

розкладом   

Тема 7.  

Закономірності й 

принципи 

виховання. 

Загальні методи і 

форми виховання. 

Лекція, 

практичне 

заняття 

[2;12413;16;

17;20;24;25;

26] 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка 5 балів 

До наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. Проблема 

мети і завдань 

виховання 

Лекція 

Практичне 

заняття 

[2;12413;16;

17;20;24;25;

26] 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка 5 бал. 

До наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 9. Основні 

напрямки 

виховання учнів 

та їх завдання  

Лекція, 

практичне 

заняття 

[2;12413;16;

17;20;24;25;

26] 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка -5 

балів 

До наступного 

заняття за 

розкладом 



Тема 10  

Формування 

колективу класу, 

його виховні 

функції. Класний 

керівник, його 

функції. 

Лекція 

Практичне 

заняття 

[2;12413;16;

17;20;24;25;

26] 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка -5 

балів 

До наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 

11.  Дидактика як 

теорія навчання 

Лекція,практ

ичне заняття 

[1;2;12413;1

6;17;20;24;2

5;26]  

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка -5 балі 

До наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 12. Зміст 

освіти. Види і 

рівні освіти. 

Нормативні 

документи, що 

відображають 

зміст освіти. 

Лекція 

Практичне 

заняття 

[2;12413;16;

17;20;24;24;

25]  

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка -5 

балів 

До наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 13. 

Навчальний 

процес. Сутність і 

структура 

навчально-

пізнавальної 

діяльності 

 Лекція, 

практичне 

заняття 

[1;2;12413;1

6;17;20;24;2

5;26]  

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка -5 

балів 

 До 

наступного 

практичного 

заняття 

Тема 14.  Форми 

організації 

навчання. Урок як 

системне 

утворення. 

 Лекція 

Практичне 

заняття 

[2;12413;16;

17;20;24;26] 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка -5 

балів 

До наступного 

практичного 

заняття  

Тема 15. 

Принципи 

навчання. 

Взаємозв’язок 

методів навчання. 

 Лекція, 

практичне 

заняття 

  

[2;12413;16;

17;20;24;25] 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал, 

підготуватися 

до практичного 

заняття. 

Максимальна 

оцінка -5 

балів 

До наступного 

практичного 

заняття  

7. Система оцінювання курсу 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

У процесі навчання предмету передбачається здійснення таких форм поточного 

контролю, як: 

- усний контроль (усне опитування) з метою перевірки вмінь здійснювати навчально-

виховну роботу з урахуванням сучасних вимог суспільства, основних педагогічних 

закономірностей і принципів; визначати сутність процесів навчання і виховання; 

встановлювати зв’язки між закономірностями розвитку особистості відповідно до вікової 

періодизації дітей та закономірностями, принципами, методами і формами виховання та 

навчання; застосовувати методи науково-педагогічного дослідження; планувати етапи і 

прогнозувати результати навчання і виховання; аналізувати педагогічні ситуації та приймати 

адекватні рішення; аналізувати, оцінювати та коректувати навчально-виховний процес в класі, 

школі. 

- письмовий контроль для з’ясування в письмовій формі ступеня оволодіння 

студентами знаннями, вміннями та навичками з педагогіки, вміння застосувати знання на 

практиці. Письмова перевірка здійснюється у формі контрольної роботи, написання ессе, 

педагогічного диктанту тощо; 



- тестовий контроль, що передбачає тести відкритої форми (із вільно 

конструйованими відповідями) і тести закритої форми (із запропонованими відповідями). 

Крім того планується проведення тестів-альтернатив, що вимагають вибору однієї з двох 

запропонованих відповідей, перевагою яких є те, що вони допомагають швидше орієнтуватися 

у теоретичному матеріалі; 

- практична перевірка, яка має застосовуватися під час проведення практичних 

занять, а також у процесі проходження різних видів виробничої практики. Така перевірка 

можливість перевірити, як студент засвоїв теоретичні знання; 

- метод самоконтролю з метою запобігання помилкам і виправлення їх. Показником 

сформованості самоконтролю є усвідомлення студентом правильності плану діяльності та її 

операційного складу, тобто способу реалізації цього плану. Метод передбачає критичне 

ставлення студента до своїх здібностей і можливостей, об’єктивне оцінювання досягнутих 

результатів. 

Представлені методи перевірки знань, умінь і навичок можуть бути використані під час 

звичайних форм організації навчального процесу (лекції, семінарські та практичні заняття) і 

на спеціальних, організованих з цією метою, заняттях (заліки та іспити). 

Загальна 

система 

оцінюван

ня курсу 

Критерії оцінювання 

Розподіл балів, які отримують студенти під час підсумкового контролю – 

екзамену (5 семестр) 

(денна форма навчання) 

Форми 

контролю 

Пр.

1 

Пр 

2 

Пр.

3 
Пр.4 

Пр.

5 

Пр.

6 

Пр.

7 

Пр.

8 

Пр.

9 

Пр.1

0 
екзамен Разом 

Макс. бал 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100 

Практичні заняття: за кожне практичне заняття максимальна оцінка – 5 б. – 

всього 50 балів 

Екзаменаційна робота: 2 питання теоретичного спрямування ( по 10 балів), 2 

питання практичного спрямування ( по15 балів) - всього 50 балів 

  

Розподіл балів, які отримують студенти 3 курсу під час підсумкового 

контролю – екзамену ( 5 семестр) 

(денна форма навчання) 

 

Форми 

контролю 

Пр.

1 

Пр.

2 

Пр.

3 

Пр.

4 

Пр.

5 

Пр.

6 

Пр.

7 

Пр.

8 

Пр.

9 

Рефер

ат 

Екзаме

н 
Разом 

Макс. бал 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 100 

Практичні заняття: за кожне практичне заняття максимальна оцінка – 5 балів. 

– 45; 

Контрольна робота -5 балів – всього 50 балів. 

Екзаменаційна робота:  2 питання теоретичного спрямування  -  по 10 балів, 2 

питання  практичного спрямування ( по 15 балів) – всього -50 балів.  

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Ви маєте виконати контрольну роботу для перевірки здатності здійснювати 

навчання та виховання школярів. Контрольна робота складається з двох 

теоретичних питань,, практичного та тестового завдання  

Семінарсь

кі заняття 
Максимальна оцінка - 45 балів 

Умови 

допуску 

до 

підсумков

Виконання 50% завдань 



ого 

контролю 

8. Політика курсу 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов’язкове. 

Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, 

а також виконання вправ із теми. 

Якщо студент пропустив (не відпрацював) більше 50% занять, він повинен скласти 

тести (Тести 1, Тести 2) і тільки тоді буде допущений до складання екзамену. 

Обов’язковим є для отримання допуску до екзамену відвідування більш 50% занять, 

написання контрольної роботи та виконання самостійної роботи.  

9. Рекомендована література 

Базова 

1. Зайченко І.В.  Педагогіка. Навчальний посібник. Київ: Освіта України, КНТ, 2008. 528 с. 

2. Закон України «Про загальну середню освіту / Державне управління освітою в Україні: 

тенденції і законодавство. Київ, 2005. 

3. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті / Державне управління 

освітою в Україні: тенденції і законодавство. Київ, 2005. 

4. Закон України «Про позашкільну освіту» / Державне управління освітою в Україні: 

тенденції і законодавство. Київ, 2005. 

5. Концепція загальної середньої освіти (12-школа). Педагогічна газета.  2002. №1. 

6. Концепція національного виховання. Рідна школа. 1995. №6. 

7. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти. Інформаційний збірник 

наказів МО України. 1996. №13. 

8. Державні стандарти базової і повної середньої освіти Освіта України, 2004. №1-2. 

9. Фіцула М.М. Педагогіка. Навч.посіб. для студентів вищих педагогічних закладів 

освіти.Київ:Видавничий центр «Академія», 2001. 

10. Кузьмінський А.І., Омельяненко В.Л. Педагогіка: Підручник. Київ:Знання-Прес, 2003. 

11. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Київ.: Вища школа, 2015. 

12. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч.посіб. Київ:Либідь, 2002. 560 с. 

13. Волкова Н.П Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: 

Видавничий центр «Академвидав», 2007. 

14. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч.посіб. Київ: Вища шк.,1997. 

15. Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. Івано-

Франківськ, 1996. 

16. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. Київ:Вища школа, 2013. 126 с. 

17. Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики виховання / За ред. 

Красовицького М.Ю. Івано-Франківськ, 2019. 

18. Марушкевич А.А., Постовий В.Г., Алексеєнко Т.Ф. Родинна педагогіка: Навч.-метод. 

посіб. К.: Либідь, 2012. 

19. Падалка О.С., Нісімчук А.М. та ін. Педагогічні технології: навч. посібн. для вузів. К.,2015. 

20. Жерносек І.П. Науково-методична робота в навчальних закладах системи загальної 

середньої освіти: Монографія. К.: 2000. 

21. Веретенко Г.Г. Загальна педагогіка. Навч.посіб. Київ: «Професіонал», 2014. 128с. 

22. Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І., Лавретина Г.Ю. Педагогіка в запитаннях 

і відповідях: Навч.посіб. / Л.В.Кондрашова, О.А.Пермякова, Н.І.Зеленкова, 

Г.Ю.Лавретина.  Київ: Знання, 2016.  252с. 

23. Мазоха С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: Навч.посіб. К, 2015. 232с. 

24. Якса Н.В. Основи педагогічних знань: Навч.посіб. Київ: Знання, 2018.  358с. 

25. Нісімчук А.С. Педагогика: Підручник. К.: Атіка, 2007. 344с. 

26. Сусак П.Д. Філософсько-педагогічний аналіз моральності шкільного колективу: теорія і 

сучасність. Івано-Франківськ, 2003 160с. 

27. Теоретичні основи педагогіки / За ред. Вишневський О. Дрогобич: «Коло», 2018. 265с. 



28. Вишневський О. Теоретичні основи національного виховання (В 2 т.). Дрогобич: «Коло», 

2015. 

29. Сележан Й.Ю. Основи національного виховання: хрестоматія. Чернівці: «Книги-ХХІ», 

2018. 
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