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ВСТУП 

 
Програма вивчення навчальної дисципліни “Основи педагогіки в інформатиці” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0403  –  

Системні науки і кібернетика,  напряму  6.040302 – Інформатика. 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Основи педагогіки в інформатиці” для 

підготовки бакалаврів відноситься до циклу вибіркових дисциплін. Навчальна дисципліна є  

однією із складових цілісної психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів, яка 

покликана сприяти оволодінню ними теоретичних основ сучасної педагогічної науки, розвитку 

професійного мислення, готувати до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та 

навичками, необхідними для ефективної роботи у системі освіти. Отримані знання в 

подальшому використовуються студентами під час проходження педагогічних практик та у 

педагогічній роботі.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є спеціальні професійні компетенції, 

призначені для виконання відповідних педагогічних функцій, пов’язаних з викладацькою 

діяльністю за напрямом підготовки 6.040302 –Інформатика. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна “ Основи педагогіки в інформатиці ” 

для підготовки бакалаврів базується на системі знань, умінь та універсальних компетентностей, 

отриманих під час вивчення навчальних дисциплін “Психологія”,  “Дидактика інформатики”, 

“Бази даних”, “Операційні системи та архітектура ЕОМ”  та ін.. 

Оволодіння знаннями з курсу  “Основи педагогіки в інформатиці”  є основою  для 

вивчення подальших навчальних дисциплін: “Інформаційні технології в освіті”, “Методика 

викладання інформатики”, “STEM-освіта”, “Основи педагогіки та психології вищої школи”, 

“Комп’ютерно-інформаційні технології в освіті та науці” та ін. Дисципліна забезпечує 

подальше виконання курсових і випускних робіт. 

Програма навчальної дисципліни складається зі змістових модулів: 

1. Загальні основи педагогіки  

2. Теорія виховання.  

3. Теорія освіти і навчання ( дидактика). 

4. Управління педагогічними системами. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Основи педагогіки в інформатиці” є 

забезпечення засвоєння студентами основних положень і проблематики сучасної педагогіки; 

сформувати досвід самооцінки і самоаналізу педагогічних явищ і ситуацій, уміння моделювати 

навчально-виховний процес, сформувати системне педагогічне мислення, професійну 

самосвідомість. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи педагогіки для викладачів 

інформатики” є формування у студентів цілісної системи знань про стан і генезис теорії і 

практики виховання, освіти й навчання підростаючого покоління на різних етапах розвитку 

людського суспільства, від найдавніших часів до сьогодення, а також сучасність в контексті її 

історичного розвитку; вироблення у студентів комплексу умінь учитися творчо, переробляючи 

наукові знання і суспільний досвід стосовно до потреб практики; вмінь використовувати 

найбільш ефективні прийоми, форми, методи, засоби у навчально-виховному процесі, щоб з 

гідністю професіонала, виконувати все коло соціально-виробничих обов'язків 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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; принципи, форми, 

методи організації навчально-виховної роботи; 

вміти: 
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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; використовувати у навчально-виховній роботі духовні надбання 

рідного народу, традиції української етнопедагогіки; застосовувати принцип наукової 

організації педагогічної праці; аналізувати, узагальнювати і використовувати передовий 

педагогічний досвід і досягнення психолого-педагогічної науки, систематично підвищувати 

свою педагогічну кваліфікацію. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __120___ годин/__4__ кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки 

Тема 1. Стан освіти в Україні та нові нормативні документи про її організацію і 

реформування. 

Стан освіти в Україні. Система освіти в Україні та її диференціація. Основні принципи 

організації освіти в Україні. Закон України « Про загальну середню освіту». Національна 

доктрина розвитку освіти. 

Тема 2. Предмет і завдання педагогіки. 

Предмет, завдання та функції педагогіки. Основні категорії педагогічної науки. Система 

педагогічних наук. Поняття про народну педагогіку, етнопедагогіку та педагогіку як академічну 

науку. Предмет педагогіки та основні її поняття (категорії): формування і розвиток особистості, 

виховання, навчання, освіта молоді, їх взаємозв’язок. Самовиховання і самоосвіта. Педагогіка в 

системі педагогічних дисциплін, її зв’язок з іншими науками. Педагогіка школи – вищий етап 

розвитку української етнопедагогіки. Джерела і складові частини народної педагогіки. 

Педагогіка як наука і мистецтво виховання 

Тема 3. Історія становлення педагогіки. 

Виникнення науки про виховання. Античний світ. Педагогіка середніх століть. Епоха 

Відродження. Педагогіка XVIII століття. Педагогіка XIX - XX століть. 

Тема 4. Загальна характеристика методів науково педагогічного дослідження. 

Наукові дослідження як шлях вирішення проблем педагогіки. Методологія наукових 

досліджень. Етапи здійснення педагогічного дослідження. 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. 

Тема 5. Педагогічний процес. Поняття про педагогічний процес. Характеристика 

педагогічного процесу, його основні елементи та рушійні сили. Закономірності і принципи 

педагогічного процесу. Спільні та специфічні сторони виховання і навчання: функції, завдання, 

зміст, форми і методи. Демократизація, гуманізація і гуманітаризація педагогічного процесу. 

Оптимізація та інтенсифікація навчально–виховного процесу. 

Тема 6. Загальні закономірності розвитку. Процес розвитку особистості. Спадковість і 

розвиток. Вплив середовища на розвиток особистості. Діяльність як чинник розвитку. Вікові та 

індивідуальні особливості розвитку. Діагностика розвитку. 

Тема 7. Спілкування як фактор розвитку особистості. Педагогічне спілкування. 

Поняття про спілкування. Педагогічне спілкування Види, стилі процесу спілкування. Етапи 

процесу спілкування. 

 

Змістовий модуль 2. Теорія виховання 

Тема 8. Виховання в цілісному педагогічному процесі. 
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Проблема мети у педагогіці. Мета національного виховання. Цілеспрямованість – 

найважливіша характеристика виховання. Поняття мети виховання. Об’єктивний характер мети 

виховання. Форми практичної реалізації мети виховання. Різні підходи до визначення мети 

виховання. Цілі суспільні та цілі суб’єктивні. Відповідність мети національного виховання 

потребам і умовам сучасного етапу соціального розвитку Української держави. Державні 

документи та Концепція про мету національного виховання. Всебічний розвиток особистості як 

соціальна мета виховання. Мета національного виховання. 

Тема 9. Суть і зміст процесу виховання. 

Різні підходи до трактування суті виховання. Процес виховання як закономірна, 

послідовна, неперервна зміна моментів розвитку взаємодіючих суб’єктів. Особистісно-

орієнтовний підхід у вихованні. Педагогічна взаємодія у вихованні, суб’єкти виховання. 

Діалектика і рушійні сили процесу виховання. Демократичний і гуманістичний характер 

виховання. Структура процесу виховання. Сутність і особливості національного виховання. 

Витоки, зміст, становлення і розвиток української національної системи виховання 

Тема 10. Загальні методи , засоби, прийоми виховання. 

Вплив методів виховання на різні сторони особистості, її свідомість. Поняття про засоби, 

методи і прийоми виховання. Традиційні методи виховання в педагогіці, їх класифікація та 

характеристика. Нетрадиційні (нестандартні) методи виховання, що побудовані на засадах 

народної педагогіки. Основні народно-педагогічні методи формування суспільної поведінки 

дитини (нагромадження життєвого досвіду). Основні народно-педагогічні методи 

стимулювання, заохочення і спонукання дітей. Народно-педагогічні методи виховання словом 

рідної мови (мовлення). Педагогічна майстерність використання різноманітних методів 

виховання учнів, їх оптимального поєднання. 

 

Змістовий модуль 3. Теорія освіти і навчання ( дидактика) 

Тема 11. Предмет і основні категорії дидактики. Процес навчання, його структура. 

Різні підходи до навчання, їх характеристика. 

Виникнення і розвиток дидактики як теоретичного компоненту педагогіки, що вивчає 

проблему навчання та освіти. Загальна теорія навчання і методики окремих предметів з основ 

наук, їх взаємозв’язок. Основні категорії дидактики: процес навчання, принципи навчання, 

зміст освіти, методи навчання, організаційні форми навчання Українська народна дидактика, її 

мета, завдання і зміст. Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів, його основні ознаки. 

Структура процесу навчання. Основні функції навчання (освітня, розвиваюча, виховуюча) та їх 

взаємозв’язок. Суперечності та рушійні сили процесу навчання. Основні етапи оволодіння 

знаннями: сприймання, усвідомлення, осмислення, запам’ятовування та застосування знань і 

умінь у практичній діяльності. Стимули та мотиви учіння. Особливості пояснювально-

ілюстративного (інформаційного) підходу до навчання. Проблемно-пошуковий, дослідницький 

підхід до навчання. Поняття про проблему, проблемну ситуацію в навчанні. Рівні проблемності 

у навчанні. Організація проблемно-пошукової діяльності, включення елементів дослідництва в 

навчальний процес. Оптимальне поєднання пояснювально–ілюстративного та проблемного 

навчання. Основи програмованого навчання. Концепція програмованого навчання. Способи 

програмування: лінійне, розгалужене, змішане. Навчання алгоритму і алгоритм навчання. 

Перспективи розвитку і застосування програмованого навчання. Комп’ютеризація навчання. 

Сутність модульно-розвиваючого навчання, способи його реалізації. 

Тема 12. Методи, види і форми навчання. Класифікація методів навчання. Сутність і 

зміст методів навчання. Вибір методів навчання. Види навчання. Форми навчання. Допоміжні 

форми навчання. Інноваційні педагогічні технології навчання. 

 

Змістовий модуль 4. Управління педагогічними системами 

Тема 13. Сутність і загальні принципи управління педагогічними системами. 

Поняття про систему освіти і виховання в Україні. Мета та основні принципи освіти України. 
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Система освіти України та її структура. Питання управління освітою в Законі України "Про 

освіту". 

Загальна середня освіта як основна ланка всебічного розвитку особистості.  Особливості 

управління різними типами навчально–виховних закладів. Сутність і закономірності 

навчального процесу у вищій школі. Предмет педагогіки вищої школи. Учасники навчально–

виховного процесу. Державні і громадські органи управління освітою. Особливості управління 

системами освіти і виховання у найбільш розвинених зарубіжних країнах. 

Тема 14. Основні функції управління навчальним процесом.  Взаємодія соціальних 

інститутів в управлінні педагогічною системою. 

Система управління сучасною освітою. Наукові основи управління. Принципи 

управління освітою 

Навчально-виховний процес і громадсько-політична діяльність у закладах освіти 

відповідно до Закону України "Про освіту". 

Діяльність школи як відкритої соціально-педагогічної системи. Соціальна робота, 

виховання в сім’ї, педагогічна підтримка сім’ї, співробітництво школи і сім’ї у вихованні дітей, 

роль дитячих і громадських організацій у вихованні дітей. Сфери діяльності та функції 

соціальних інститутів і соціальних працівників.  

 

3. Рекомендована література 
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1. Аносов І.П. Педагогічна антропологія. – Київ: "Твім інтер", 2005. – 262 с. 
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