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ВСТУП 

 

Навчальний курс «Основи педагогіки для викладачів інформатики» має 

велике значення у професійній підготовці майбутнього фахівця. Вивчення 

цього курсу передбачає педагогічну підготовку фахівців до роботи у 

загальноосвітніх закладах різних типів і рівнів. Студенти, що прослухали курс, 

отримують знання з теоретико-методологічних засад педагогічної науки, її 

понятійно-категоріального апарату,  навчально-виховного процесу, принципів, 

методів, форм навчання і виховання; набувають умінь і навичок психолого-

педагогічного аналізу навчально-виховного процесу, критичного оцінювання 

педагогічних теорій і концепцій, аналізу педагогічних ситуацій, підготовки до 

проведення навчально-виховних занять і заходів. Викладання курсу передбачає 

ознайомлення студентів з педагогічними поглядами, діяльністю визначних 

українських і зарубіжних педагогів і діячів освіти, головними досягненнями 

педагогічної науки в Україні й за кордоном.  

Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомити студентів із 

загальними засадами педагогіки, на яких ґрунтуються всі технології навчально-

виховної роботи. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: сприяння засвоєнню 

найважливіших педагогічних понять: виховання, навчання, освіта, формування, 

розвиток, знання, уміння, навички, тощо; ознайомлення з найбільш значущими 

та перспективними сучасними педагогічними ідеями й теоріями; оволодіння 

теоретичними засадами використання різноманітних методів науково-

педагогічного дослідження; розуміння вікових особливостей розвитку сучаcних 

учнів, урахування їх фізіологічних, психічних і поведінкових особливостей, 

чинників, що сприяють їх формуванню і становленню; цілеспрямоване, науково 

організоване формування власного досвіду творчої педагогічної діяльності. 

До видів самостійної роботи належать реферування й аналіз друкованої 

продукції. 
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До системи забезпечення самостійної роботи навчально-методичними 

засобами належать підручники та навчальні посібники. 

Значну частину навчальної дисципліни «Основи педагогіки для викладачів 

інформатики» студенти вивчають самостійно. Починаючи вивчення 

навчального курсу, необхідно ознайомитися зі змістом, обсягом і питаннями 

кожної теми. Вивчення навчального курсу рекомендується вести за окремими 

темами. Ознайомившись зі змістом теми, особливостями розташування 

матеріалу в різних літературних джерелах, слід приступити до першого 

читання. Під час першого читання потрібно відмітити суть теми, важкі та 

незрозумілі для себе місця. Потім розпочинають детальне вивчення матеріалу. 

Для кращого оволодіння та запам’ятовування матеріалу студент повинен вести 

конспект, вносити до нього окремі положення та поняття, визначення нових 

термінів, назв тощо, виконувати завдання. Така підготовка буде підґрунтям для 

успішного складання іспиту. 

 Самостійна робота здійснюється частково у бібліотеці, частково вдома. 

Консультації проводяться згідно з графіком. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: сутність і закономірності розвитку особистості; діагностику і 

методи визначення рівнів вихованості; методи аналізу ефективності 

педагогічного управління процесом формування особистості; теорію і методику 

національного виховання та навчання;  

уміти:  визначати конкретні завдання навчально-виховного впливу, 

виходячи із загальної мети національного виховання рівня вихованості 

особистості і умови навколишнього середовища; володіти методами і формами 

організації навчально-виховного процесу педагогічної діагностики та 

педагогічного прогнозування; сприяти самовихованню самоосвіти та 

саморозвитку особистості; аналізувати, узагальнювати і використовувати 

передовий педагогічний досвід і досягнення психолого-педагогічної науки, 

систематично підвищувати свою педагогічну кваліфікацію. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ  

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна 

форма навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год 

(СРС) 

1 2 3 4 

1 
Стан освіти в Україні та нові нормативні документи 

про її організацію і реформування 
1 6 

2 Предмет і завдання педагогіки 1 6 

3 Історія становлення педагогіки 1 6 

4 
Загальна характеристика методів науково 

педагогічного дослідження 
2 6 

5 Педагогічний процес 1 6 

6 Загальні закономірності розвитку 2 6 

7 
Спілкування як чинник розвитку особистості. 

Педагогічне спілкування 
2 6 

8 Виховання в цілісному педагогічному процесі 1 5 

9 Суть і зміст процесу виховання 1 5 

10 Загальні методи , засоби, прийоми виховання 2 5 

11 

Предмет і основні категорії дидактики. Процес 

навчання, його структура. Різні підходи до навчання, їх 

характеристика 

1 4 

12 Методи, види і форми навчання 1 4 

13 
Сутність і загальні принципи управління 

педагогічними системами 
1 5 

14 

Основні функції управління навчальним процесом.  

Взаємодія соціальних інститутів в управлінні 

педагогічною системою 

1 5 

 Усього 18 75 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

Тема № 1 Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її 

організацію і реформування 

1. Основні принципи організації освіти в Україні. 

2. Закон України «Про загальну середню освіту».  

3. Національна доктрина розвитку освіти. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Іноді кажуть: «Психологія без педагогіки безкорисна, педагогіка без 

психології безсильна». У чому, на вашу думку, сутність цього формулювання? 

Принижується чи підноситься цим гідність кожної з названих наук? Наведіть 

конкретні приклади їхнього взаємовпливу й взаємозбагачення.  

2. Доведіть значення педагогіки в системі сучасного людинознавства. 

Використайте для цього картку самостійної роботи. 

Картка самостійної роботи 

Простежте розвиток і диференціацію 

педагогіки як науки про виховання і зазначте, як 

виявляється її зміст у різних галузях 

людинознавства: 

Народна (житейська) педагогіка, її складові: 

1. 

… 

Педагогіка як відображення філософських і 

педагогічних ідей і концепцій: 

1. 

… 

Педагогіка як система наука, її провідні 

галузі: 
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1. 

… 

Визначте понятійний апарат сучасної 

педагогіки як науки: 

1. 

… 

Укажіть нові тенденції і перспективи 

розвитку сучасної педагогічної науки: 

1. 

… 

 

Література: [1, с. 43–49; 1, с. 13–20]. 

 

 

Тема № 2 Предмет і завдання педагогіки 

1. Предмет педагогіки і найважливіші проблеми її дослідження.  

2. Диференціація педагогіки на окремі наукові дисципліни і розширення 

меж її досліджень. 

3. Самовиховання і самоосвіта.  

4. Педагогіка в системі педагогічних дисциплін, її зв’язок з іншими 

науками.  

5. Педагогіка школи – вищий етап розвитку української етнопедагогіки.  

6. Джерела і складові частини народної педагогіки.  

7. Педагогіка як наука і мистецтво виховання. 

Завдання для самостійної роботи 

Підготуйте бібліографію до теми «Сучасні методи науково-педагогічних 

досліджень». 

Література: [1, с. 45–49; 2, с. 50–53]. 
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Тема № 3 Історія становлення педагогіки 

1. Виховання в первісному суспільстві.  

2. Виховання в період раннього феодалізму.  

3. Педагогічні погляди Джона Локка.  

4. Педагогічні погляди Жан-Жака Руссо.  

5. Педагогічна діяльність і педагогічна теорія Іоганна Генріха Песталоцці.  

6. Педагогічна діяльність і погляди Адольфа Дістервега.  

7. Стан народної освіти і школи у капіталістичних країнах у XIX─XX ст.  

8. Історія школи в Київській Русі і на Україні.  

9. Педагогічні погляди Г. С. Сковороди, Т. Г. Шевченка, П. Куліша, М. 

П. Драгоманова. 

10. Педагогічна діяльність і педагогічна система К.  Д. Ушинського, Л. 

М. Толстого, М. І. Пирогова.  

11. Педагогічні погляди А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинського і Г. 

Ващенка. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Скласти бібліографію літератури до теми.  

2. Підготувати есе на тему «Бути людиною».  

3. Обґрунтуйте взаємозв’язок біологічних чинників, соціального 

середовища і виховання на прикладі героя книги Кіплінга «Мауглі». 

Література: [1, с. 52–63; 7, с. 10–12]. 

 

 

Тема № 4 Загальна характеристика методів науково педагогічного 

дослідження 

1. Методи науково-педагогічних досліджень: спостереження, педагогічний 

експеримент, бесіди, вивчення перспективного досвіду; вивчення документації 

та учнівських праць, опитування, методи моделювання педагогічних явищ, 

методи кількісного та якісного аналізу результатів дослідження. 
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Завдання для самостійної роботи 

1. Виписати 1–2 методики вивчення рівня сформованості працелюбства, 

їхньої професійної спрямованості.  

2. Із усіх чинників і умов, що впливають на ефективність виховного 

процесу, вибирати ті, які, на думку студента, є найголовнішими і виписати їх у 

табличку, відповідно до рейтингу.  

3. Починаючи від Коменського, усі видатні педагоги світу (Песталоцці, 

Дістервег, Сковорода, Ушинський та ін.) уважали, що материнська (дошкільна), 

початкова інші школи мусять працювати рідною мовою. Вони обґрунтували 

думку, що інші мови треба вивчати, як правило, лише тоді, коли рідна мова, 

народний спосіб мислення пустять в душі дитини «глибокі коріння». 

Кожний народ (нація, етнічна група) має свої культурно-освітні традиції, 

на яких має будуватися національна школа. 

Сформулюйте ці культурно-освітні традиції. 

Яке місце посідає в них рідна мова? 

Література: [1, с. 204–220; 2, с. 160–172]. 

 

 

Тема № 5  Педагогічний процес 

1. Демократизація, гуманізація і гуманітаризація педагогічного процесу.  

2. Оптимізація та інтенсифікація навчально-виховного процесу. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Самостійно опрацюйте тему «Мета, завдання та основні напрями 

сучасного українського виховання» (мета та ідеали українського виховання, 

зміст та завдання морального, розумового, естетичного, трудового, фізичного, 

екологічного, економічного виховання особистості учня) і подайте матеріал у 

формі структурно-логічної схеми: напрям виховання, ключові поняття, терміни, 

хто активно відстоював, розвивав, сутність і мета, основні завдання, практичні 

рекомендації щодо  реалізації у виховному процесі. 

2. Ознайомтеся з працею Г. Ващенка «Виховний ідеал».  
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3. Іван Огієнко пише у своїй книзі «Українська культура»:  

«У який бік життя не поглянемо, скрізь побачимо, як оригінально, 

своєрідно складав свою культуру народ український. Скрізь, на всьому поклав 

цей народ свою ознаку, ознаку багатої культури й яскравої талановитості. 

Візьмімо його пісню: її утворив народ наш такою, як ніхто з інших народів, і 

хіба тільки серби мають таку ж саму пісню. Наші пісні – це тихий рай, це 

привабливі чари, ті чари, що всім світом признано за ними». 

Назвіть колядки і щедрівки, які вам відомі. Яка різниця у змісті та часі 

виконання цих пісень? 

Література: [1, с. 217–225; 2, с. 210–223]. 

 

 

Тема № 6 Загальні закономірності розвитку 

1. Вікові та індивідуальні особливості розвитку.  

2. Діагностика розвитку. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Складіть таблицю, зафіксувавши суть та характерні особливості 

основних груп методів виховання.  

2. З’ясуйте (письмово), у чому виявляються основні ознаки творчого 

підходу до вибору і використання методів виховання.  

3. Письмово. Закінчіть речення: 

Добра людина – це... 

Бути добрим – це... 

Бути працелюбним означає... 

Людину можна назвати працелюбною, якщо... 

Чесна, правдива людина завжди... 

Бути правдивим означає... 

Милосердна людина – це... 

Бути милосердним означає... 

Література: [1, с. 226–244; 2, с. 239–245]. 
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Тема № 7 Спілкування як чинник розвитку особистості. Педагогічне 

спілкування 

1. Відповідність мети національного виховання потребам і умовам 

сучасного етапу соціального розвитку Української держави.  

2. Державні документи та Концепція про мету національного виховання. 

Усебічний розвиток особистості як соціальна мета виховання.  

3. Мета національного виховання. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опишіть коротко одну з методик діагностики стосунків у групі, у 

колективі. 

2. Опишіть одну з методик визначення неформального лідера в групі, у 

колективі. 

3. Скласти план-схему виховного заходу на запропоновані теми: 

1) виховання дисципліни поведінки в учнів; 

2) взаємовідносини в колективі як рівень його вихованості; 

3) повага до протилежної статі – вияв власної гідності; 

4) духовні цінності сучасних школярів; 

5) значення покарання особистості в колективі; 

6) розвиток особистості – це і її стимулювання; 

7) дисципліна і порядок у системі самовиховання учнів. 

Література: [1, с. 248–261; 2, с. 251–262]. 

 

 

Тема № 8 Виховання в цілісному педагогічному процесі 

1. Витоки, зміст, становлення і розвиток української національної системи 

виховання. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Ознайомтеся з навчальною програмою з однієї навчальної дисципліни, 

яку вони вивчають (за вибором студента). Висловіть свої міркування стосовно 
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принципів цілісності, логічності, науковості, системності, послідовності 

формування змісту програми.  

2. Назвіть принципи навчання, що відображають специфіку навчального 

предмета (за спеціальністю студентів).  

Література: [1, с. 91–110; 2, с. 120–129]. 

 

 

Тема № 9 Суть і зміст процесу виховання 

1. Основні народно-педагогічні методи стимулювання, заохочення і 

спонукання дітей.  

2. Народно-педагогічні методи виховання словом рідної мови (мовлення).  

3. Педагогічна майстерність використання різноманітних методів 

виховання учнів, їх оптимального поєднання. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Законспектуйте Закон України «Про загальну середню освіту», статті 30, 

31, 32, 33. 

2. Народна педагогіка про принципи навчання: 

Тоді учи, як упоперек на лавці лежить, а як поздовж, то тоді його вже 

трудно вчити. 

Чого Івась не навчиться, того Іван не знатиме (природовідповідність). 

Усяк розумний по-своєму: один спершу, другий – потім. 

Що голова, то розум (вікові та індивідуальні особливості). 

Краще раз побачити, ніж сто разів почути (наочність). 

Хто думає, той і розум має (свідомість). 

Хто що вміє, то і діє (зв’язок з життям). 

Спочатку ази та буки, а потім підуть науки. 

Доберіть свої прислів’я. 

Література: [1, с. 118–129; 2, с. 140–149]. 
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Тема № 10 Загальні методи , засоби, прийоми виховання 

1. Основні етапи оволодіння знаннями: сприймання, усвідомлення, 

осмислення, запам’ятовування та застосування знань і умінь у 

практичній діяльності. Стимули та мотиви навчання.  

2. Особливості пояснювально-ілюстративного (інформаційного) підходу 

до навчання.  

3. Проблемно-пошуковий, дослідницький підхід до навчання.  

4. Поняття про проблему, проблемну ситуацію в навчанні.  

5. Рівні проблемності у навчанні. 

Завдання для самостійної роботи 

Розкрийте зміст понять: «диференційоване навчання», «неуспішність», 

«відставання». 

Література: [1, с. 127–130; 2, с. 151–156]. 

 

 

Тема № 11 Предмет і основні категорії дидактики 

1. Процес навчання, його структура.  

2. Різні підходи до навчання, їх характеристика 

3. Інноваційні педагогічні технології навчання. 

Завдання для самостійної роботи 

Законспектуйте: 

1. Державну національну програму «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). Розділи 

«Загальна середня освіта», «Професійна освіта». 

2. Закон України «Про загальну середню освіту». Статті 12, 14, 15, 16. 

Література: [1, с. 134–141; 2, с. 160–164]. 
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Тема № 12 Методи, види і форми навчання 

1. Учасники навчально-виховного процесу.  

2. Державні і громадські органи управління освітою.  

Завдання для самостійної роботи 

1. Ознайомитися з принципами побудови систем вищої освіти Англії, 

Італії, Іспанії, Німеччини, Франції та інших країн Європейського Союзу. 

Література: [3, с. 363–378; 7, с. 310–312]. 

 

 

Тема № 13 Основні функції управління навчальним процесом  

1. Соціальна робота, виховання в сім’ї, педагогічна підтримка сім’ї, 

співробітництво школи і сім’ї у вихованні дітей, значення дитячих і 

громадських організацій у вихованні дітей.  

Завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати про особливості управління системами освіти і 

виховання у найбільш розвинених зарубіжних країнах (на вибір студента).  

Література: [3, с. 363–378; 7, с. 310–312]. 

 

 

Тема № 14  Взаємодія соціальних інститутів в управлінні педагогічною 

системою 

1. Діяльність школи як відкритої соціально-педагогічної системи.  

2. Сфери діяльності та функції соціальних інститутів і соціальних 

працівників.  

Завдання для самостійної роботи 

1. Зробити порівняльний аналіз системи освіти України та однієї 

зарубіжної країни (на вибір студента).  

Література: [3, с. 363–378; 7, с. 310–312]. 
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3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Під час вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. 

Приступаючи до виконання контрольної роботи, необхідно ознайомитися зі 

змістом, обсягом і питанням кожної теми.  Вивчення навчального курсу 

рекомендується вести окремими темами. Ознайомившись зі змістом теми, 

особливостями розташування матеріалу в різних літературних джерелах, слід 

приступити до першого читання. Підчас першого читання треба відмітити суть 

теми, важкі та незрозумілі для себе місця. Потім розпочинають детальне 

вивчення матеріалу. Для кращого оволодіння та запам’ятовування матеріалу 

студент повинен вести конспект, вносити до нього окремі положення та 

поняття, визначення нових термінів, назв тощо. Перед тим, як приступати до 

виконання завдань контрольної роботи, необхідно ознайомитися зі зразками 

виконання завдань, наведеними у методичних вказівках. Така підготовка буде 

основою для успішного виконання контрольних робіт. 

Вибір варіанта контрольної роботи здійснюється за останньою цифрою 

номера залікової книжки. Наприклад, якщо остання цифра номера залікової 

книжки 1 чи 2 – студент виконує 1-й варіант, 3 чи 4 – 2-й варіант, 5 чи 6 – 3-й 

варіант, 7 чи 8 – 4-й варіант, 9 чи 0 – 5-й варіант. 

Виконувати контрольну роботу потрібно в окремому зошиті чи на 

аркушах паперу форматом А4 (зразок оформлення титульної сторінки подано у 

додатку А), залишаючи широкі береги для зауважень, пояснень чи вказівок 

рецензента. 

Виконану контрольну роботу необхідно здати за тиждень до початку 

сесії. 

Якщо контрольна робота виконана неправильно або не в повному обсязі, 

її повертають для доопрацювання. 
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4 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Варіант 1 

1. Педагогіка та її основні категорії. 

2. Методика застосування активних методів навчання в процесі вивчення 

дисциплін зі спеціальності «Середня освіта (інформатика)». 

3. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів у навчальному 

закладі середньої освіти. 

Варіант 2 

1. Форми організації навчання в процесі вивчення дисциплін зі 

спеціальності «Середня освіта (інформатика)». 

2. Сутність процесу виховання. Цілі, завдання і зміст виховання у школі. 

3. Принципи виховання у середній школі. 

Варіант 3 

1. Основні тенденції у сфері середньої освіти. Шляхи гуманізації освіти. 

2. Методика використання засобів навчання в процесі вивчення дисциплін зі 

спеціальності «Середня освіта (інформатика)». 

3. Мета і завдання національного виховання. 

Варіант 4 

1. Методи, прийоми і форми виховання у навчальному закладі середньої 

освіти. 

2. Методика застосування сучасних технологій навчання у навчальному 

закладі середньої освіти. 

3. Структура середньої освіти України. 

Варіант 5 

1. Особистісний розвиток в умовах навчання і виховання у школі. 

2. Засоби професійно-педагогічної комунікації. 

3. Основні групи методів навчання у школі. 
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Варіант 6 

1. Формування комунікативної культури вчителя і учня. 

2. Закономірності та принципи процесу навчання у навчальному закладі 

середньої освіти. 

3. Методика застосування активних методів навчання в процесі вивчення 

дисциплін зі спеціальності «Середня освіта (інформатика)». 

Варіант 7 

1. Зміст освіти у середній школі. 

2. Структура середньої освіти України. 

3. Сутність процесу виховання. Цілі, завдання і зміст сучасного виховання у 

школі. 

Варіант 8 

1. Мета і завдання національного виховання. 

2. Самовиховання. Етапи процесу самовиховання. 

3. Методика використання засобів навчання в процесі вивчення дисциплін зі 

спеціальності «Середня освіта (інформатика)». 

Варіант 9 

1. Педагогічне спілкування. 

2. Принципи виховання у середній школі. 

3. Методи, прийоми і форми виховання у навчальному закладі середньої 

освіти. 

Варіант 10 

1. Основні групи методів навчання у школі. 

2. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів у навчальному 

закладі середньої освіти. 

3. Особистісний розвиток в умовах навчання і виховання у школі. 
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5   ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Учитель, його соціальні функції. Основні групи вимог до вчителя. 

2. Педагогічна майстерність учителя та її основні елементи. 

3. Предмет педагогіки: стадії розвитку, історія формування як самостійної 

науки. 

4. Виникнення виховання в людському суспільстві. Виховання у 

первісному суспільстві. 

5. Виникнення перших шкіл та організація виховання в них у світовій 

цивілізації. 

6. Виховання у Давній Греції (Афіни, Спарта). 

7. Загальна характеристика культури і освіти епохи Середньовіччя. 

Система виховання Західної Європи на сьогодні. 

8. Виникнення перших університетів у Західній Європі. 

9. Життя та педагогічна діяльність Я.-А. Коменського. 

10. Принцип природовідповідності. Вікова періодизація та система шкіл за 

Коменським. 

11. Класно-урочна система Я.-А. Коменського («Велика дидактика»). 

12. Педагогічні ідеї Д. Локка. 

13. Ідея природовідповідності та «вільного виховання» Ж.-Ж. Руссо. 

14. Освітні ідеї німецьких педагогів-філантропістів І. Базедова та         В. 

Зальцмана. 

15. Життя та педагогічна діяльність Й. Г. Песталоцці. 

16. Неогуманізм В. Гумбольдта. 

17. Педагогічні думки Ф. Дістервега. 

18. Педагогічна теорія і практика М. Монтессорі. 

19. Ідея цілісного виховання Р. Штайнера. 

20. Сучасна система освіти у розвинених країнах (Англія, Франція, 

Німеччина, США). 
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21. Соціальні умови становлення писемності та виникнення перших шкіл у 

Київській Русі. 

22. Перекладна література та перші педагогічні пам’ятки Київської Русі. 

23. Острозька школа-академія та її вплив на формування культури 

українського народу. 

24. Діяльність козацьких шкіл в Україні (січові, полкові, музичні). Система 

виховання лицаря-козака. 

25. Педагогічні погляди О. Духновича. 

26. Життя та педагогічна діяльність К. Д. Ушинського. 

27. Ідея народності виховання К. Д. Ушинського («Про народність у 

громадському вихованні»). 

28. Дидактика К. Ушинського. Методика початкового навчання ("Рідне 

слово", "Дитячий світ"). 

29. Ушинський К. про підготовку вчителя («Проект учительської 

семінарії»). 

30. Ідея національного виховання С. Русової. 

31. Життя та педагогічна діяльність А. С. Макаренка. 

32. Шляхи формування вчителя-вихователя та його педагогічної 

майстерності за А.С. Макаренком. 

33. Макаренко А. про сімейне виховання дітей («Книга для батьків», 

«Лекції про виховання дітей»). 

34. Життя та педагогічна діяльність В. О. Сухомлинського. 

35. Сухомлинський В.  про навчання та виховання дітей 6-річного віку 

(«Серце віддаю дітям»). 

36. Ідея Сухомлинського В. про виховання вчителя-вихователя («Сто 

порад вчителю», «Розмова з молодим директором школи»). 

37. Педагогіка – наука про виховання, її предмет. 

38. Основні педагогічні категорії. 

39. Завдання педагогіки. Її джерела. 

40. Система педагогічних наук, їх характеристика. 
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41. Поняття про педагогіку народознавства, народну педагогіку як її 

складову (етнопедагогіка). 

42. Методи науково-педагогічних досліджень, їх характеристика. 

43. Емпіричні методи науково-педагогічних досліджень, їх характеристика. 

44. Теоретичні методи науково-педагогічних досліджень, їх 

характеристика. 

45. Математичні і статистичні методи науково-педагогічних досліджень, їх 

характеристика. 

46. Етапи науково-педагогічних досліджень. 

47. Аналіз і оформлення результатів науково-педагогічних досліджень. 

48. Поняття системи освіти, її структура. 

49. Основні принципи організації освіти в Україні. 

50. Завдання закладів освіти. 

51. Управління системою освіти. 

52. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ ст. Закон 

України «Про освіту». 

53. Розвиток особистості, його рушійні сили та закономірності. 

54. Значення спадковості та середовища в розвитку і формуванні 

особистості. 

55. Значення спадковості в розвитку і формуванні особистості. 

56. Значення середовища в розвитку і формуванні особистості. 

57. Виховання як провідний чинник розвитку і формування особистості. 

58. Значення діяльності, активності і спілкування в розвитку і формуванні 

особистості. 

59. Значення діяльності в розвитку і формуванні особистості. 

60. Значення активності в розвитку і формуванні особистості. 

61. Значення спілкування в розвитку і формуванні особистості. 

62. Вікові етапи розвитку особистості школяра, їх характеристика. 

63. Індивідуальні відмінності та їх урахування в навчанні та вихованні. 

64. Проблема мети виховання в історії розвитку освіти і педагогіки. 
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65. Мета сучасного національного виховання. 

66. Основні завдання і зміст усебічного розвитку особистості. 

67. Комплексний підхід до виховання як умова забезпечення всебічного 

розвитку особистості. 

68. Взаємозв’язок біологічних і соціальних чинників розвитку особистості. 
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