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ВСТУП 

 

Мета та завдання курсу: ознайомлення студентів із предметом, 

методами, історією становлення педагогіки; формування уявлень про ррзвиток 

особистості в умовах педагогічного процесу. Студенти мають вивчити основні 

категорії педагогіки; основи організації виховного процесу та його принципи, 

оволодіти методами виховання; засвоїти основи теорії навчання: поняття змісту 

навчання, методів навчання, форм організації навчання; ознайомитися з 

основними технологіями навчання.  

Зв’язок з іншими дисциплінами 
Викладання курсу «Загальна педагогіка» передбачає взаємозв’язок з 

такими навчальними дисциплінами як «Загальна психологія», «Вікова та 

педагогічна психологія». 

Види занять з дисципліни: лекції, семінарські заняття, самостійна 

робота. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту. 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Загальна 

педагогіка» студенти набувають набувають інтегральні, загальні та фахові 

компетентності.  

Інтегральні компетентності: здатність розв’язувати спеціалізовані 

теоретичні та практичні проблеми професійної діяльності освітній галузі або в 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів освітніх наук і 

характеризується комплексністю і визначеністю педагогічних умов організації 

навчально-виховного процесу в загальноосвітній середній школі. 

Загальні компетентності: розуміння та власне осмислення основних 

світоглядних концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності; 

здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; здатність діяти на основі 

етичних міркувань; здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з 

різних джерел; здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні 

завдань. 

Спеціальні компетентності: знання основних понять, концепцій в 

освітній галузі, здатність формувати в учнів предметні компетентності; 

здатність застосовувати у власній практичній діяльності сучасні підходи до 

викладання, здатність здійснювати об’єктивний контроль рівня навчальних 

досягнень учня; здатність використовувати досягнення сучасної науки; 

здатність використовувати і створювати сучасне навчально-методичне 

забезпечення для проведення занять; здатність створювати рівноправний і 

психологічно позитивний клімат для навчання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

– предмет педагогіки; 

– методи дослідження педагогічних явищ; 

– історію формування педагогічних знань; 

– зміст і методів виховання та самовиховання; 

– принципи виховання; 

– дидактичні закономірності та принципи; 
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– зміст і методи навчання; 

– форми навчання; 

– новітні технології навчання; 

– основи педагогічної діяльності.  

вміти : 

- аналізувати педагогічний процес; 

- формувати рекомендації щодо підвищення ефективності виховання і 

сімейного виховання зокрема; 

- здійснювати психологічне обгрунтуваня методів і форм організації 

навчальної діяльності у різних типах навчальних закладів; 

- визначати найефективніші методи психологічного впливу на аудиторію, 

використовуючи засоби вербальної і невербальної комунікації; 

- формувати рекомендації щодо забезпечення ефективності навчання; 

- працювати з науковою психолого-педагогічною літературою; 

- володіти навичками організації процесів навчання і виховання; 

- аналізувати навчально-виховні ситуації; 

- розв’язувати педагогічні задачі; 

- розробляти план самовдосконалення та визначати його конкретні способи. 
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1. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальна педагогіка та теорія виховання 

 

Тема 1 Педагогіка як наука 

Сутність, структура і основні категорії педагогіки. Взаємозв’язки 

педагогіки з іншими галузями знання. Історія виникнення педагогіки. 

Особливості становлення української педагогіки. Методи педагогіки. 

Тема 2 –3 Загальна характеристика виховання 

Історія обґрунтування теорії виховання. Сутність та структура виховного 

процесу. Принципи і методи виховання. Самовиховання особистості. 

Тема 4 Сімейне виховання як педагогічна проблема 

Питання сімейного виховання в ісорії педагогічної науки. Особливості 

сімейного виховання. Зміст та методи сімейного виховання. Правила 

ефективного сімейного виховання. 

Тема 5 Виховання особистості в колективі 

Історія виникнення теорії колективу. Визначення колективу. Основні етапи 

розвитку колективу. Формування колективу. Вплив колективу на формування 

особистості. 

 

Змістовний модуль 2. Теорія навчання 

 

Тема 6 Дидактика як наука про навчання 
Дидактика, її функції та методологічні засади. Закономірності та 

принципи дидактики. Формування дидактичних систем в історії педагогіки. 

Тема 7 Цілісний педагогічний процес 

Історія становлення теорії педагогічного процесу. Сутність цілісного 

педагогічного процесу. Структура цілісного педагогічного процессу. 

 

 

Тема 8 Зміст навчання 

Теорії змісту навчання в історії науки. Основні компоненти змісту 

навчання. Принципи вибору змісту навчання. 

Тема 9Методи навчання 

Поняття методу навчання в історії педагогічної думки. Сутність та 

функції методів навчання. Класифікація методів навчання. Вибір методів 

навчання на заняття. 

Тема 10 Активні методи навчання 

Сутність поняття «активний метод» та «активізація навчально-

пізнавальної діяльності». Неімітаційні методи та їх упровадження в навчальний 

процес. Імітаційні методи.  

Тема 11 Урок як основна форма навчання у школі 

Історія виникнення форм навчання. Урок, його структура та типологія. 

Аналіз уроку. 
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Тема 12 Освітні технології 

Визначенння поняття педагогічної технології. Класифікація  освітніх 

технологій. Особистісно орієнтоване навчання. Проблемне навчання. Проектне 

навчання. Диференційоване навчання. Програмоване навчання. 

Тема 13 Педагогічне спілкування 

Сутність та структура педагогічного спілкування. Стилі педагогічного 

спілкування. Техніка педагогічного спілкування.  

Тема 14 Педагогічна діяльність 

Зміст та специфіка педагогічної діяльності. Структура педагогічної 

діяльності. Поняття педагогічної спрямованості. Стилі педагогічної діяльності. 

Тема 15 Педагогічна майстерність 

Особистість педагога в історії педагогічної думки. Поняття про 

педагогічну майстерність та її складники. Професійне вдосконалення вчителів. 

 

3. Рекомендована література 
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10. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально- 
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11. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : 

модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації 

викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 

2013. – 309 с. 
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4. Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ситуативні 

вправи, модульні контрольні роботи, інтерактивне обговорення. 

 

 


