
Міністерство освіти і науки України 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГІКА 
 

ПРОГРАМА 

 

нормативної навчальної дисципліни 

підготовки бакалаврів   

за напрямом 053 – «Психологія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук 2019 рік 



 2  

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:  Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського      

   

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к. пед. н., доц. О. І. Беспарточна 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії з 

напряму  підготовки  053 - «Психологія»  

 

 

 

―_______‖  __________________ 20___ року, протокол №___ 

 

Голова                                                                         к. психол. наук, доц.  Р.М. Білоус 



 3  

 

ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр» напряму 

053 «Психологія». 

Об’єкт дослідження – це частина об'єктивної реальності, а предмет – це 

властивості, характеристика об’єкта. 

Оскільки, педагогіка – це наука про виховання людини, то об'єктом 

педагогіки є процес виховання людини. Тобто, об’єктом педагогіки є ті явища 

об'єктивної дійсності, які обумовлюють розвиток людського індивіда в процесі 

цілеспрямованої діяльності його в суспільстві.  

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Педагогіка»  

базується на знаннях, отриманих у процесі вивчення таких дисциплін як 

«Загальна психологія з практикумом», «Соціологія».  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Загальні засади педагогіки. 

2. Теорія освіти і навчання. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни «Педагогіка» є ознайомлення студентів 

із предметом, методами, історією становлення педагогіки, структурою 

педагогіки. Формування у майбутніх психологів уявлень про формування 

особистості в умовах педагогічного процесу. Студенти мають вивчити основні 

категорії педагогіки; основи 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. 

1.2. Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення 

дисципліни, є: 

− предмету педагогіки; 

− методів дослідження педагогічних явищ; 

− історії формування педагогічних знань; 

− змісту і методів виховання та самовиховання; 

− принципів виховання; 

− дидактичних закономірностей і принципів; 

− змісту і методів навчання; 

− форм навчання; 

− новітніх технологій навчання; 

− основ педагогічної діяльності. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- сутність педагогіки та методи її дослідження;  

− сучасні інноваційні технології навчання у закладах вищої освіти;  
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− основні категорії педагогіки; 

− педагогічні форми освітньої взаємодії зі студентами; 

− методи стимулювання студентів до активної роботи над особистим 

розвитком та самовдосконаленням; 

− методи організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 

− різноманітні форми організації навчально-виховного процесу у вищій школі; 

− інноваційні процеси в освіті. 

уміти: 

− визначати найбільш ефективні засоби психолого-педагогічного впливу на 

аудиторію застосовуючи найбільш ефективні засоби комунікації; 

− проводити дослідження закономірностей процесу виховання, розвитку, 

формування особистості; 

− працювати з психолого-педагогічною літературою; 

− володіти елементарними навичками організації процесу навчання; 

− аналізувати навчально-виховні ситуації, розв’язувати педагогічні задачі; 

− складати програму самовдосконалення, проводити самоаналіз; 

− формулювати зміст творчих завдань. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади педагогіки 

Тема 1. Педагогіка як наука. 

Тема 2. Історія українського шкільництва і педагогіки. 

Тема 3. Виховання як категорія педагогіки. 

Тема 4. Методи самовиховання. 

Тема 5. Педагогічне спілкування. 

 

Змістовний модуль 2. Теорія освіти та навчання 

Тема 6. Дидактика як наука про навчання. 

Тема 7. Закономірності і принципи навчання. 

Тема 8. Загальні методи навчання. 

Тема 9. Мотивація навчальної діяльності. 

 Тема 10. Інноваційні технології в системі освіти України. 

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2001. –298. 

2. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи навчання і виховання / 

В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Харків : ХНПУ, 2003. – 287 с. 

3. Новые информационные технологии в системе образования: Учеб. Пособие 

для студентов/ Под ред. Е.С. Полат. – М. : Педагогика, 2000. – 324 с. 

4. Інтерактивні технології навчання у вищій школі: навчально-методичний 

посібник / П. П. Волкова. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 

– 360 с. 

5. Падалка О.С., Нісімчук А.С., Смолюк І.О., Шпак С.Т. Педагогічні 

технології / О.С. Падалка , А.С. Нісімчук, І.О. Смолюк, С.Т. Шпак. – К. : 

Просвіта, 1996. – 243 с. 

6. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. – К. : Просвіта, 

1997. – 302 с. 

7. Освітні технології:  Навч.–метод. пос. / за заг. ред. д.п.н. О.М. Пєхоти. -  

Київ:  «А.С.К.», 2002. – 328 с. 

8. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи / О. Я. Савченко. – К. : 

Просвіта, 1997. – 254 с.  

9. Сікорський П. І. Теоретико-методологічні основи диференційованого 

навчання / П. І. Сікорський.  – Львів, 1998. – 245 с.  

10. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально- 

 методичний посібник / Сисоєва С.О.; НАПН України, Ін-т пе-дагогічної освіти 

і освіти дорослих. – К.: ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с. 

11. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : 

модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації 
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викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 

2013. – 309 с. 

12. Фіцула М.М. Педагогіка / М. М. Фіцула. – К. : Либідь, 2002. –296 с. 

 

Додаткова 

1. Ващенко Г. Загальні методи навчання / Г. Ващенко. — К.: Українська 

видавнича спілка, 1997. – 145 с. 

2. Ващенко Г. Праці з педагогіки і психології / Г. Ващенко. — К.: Школяр — 

Фада ЛТД, 2000. –579 с. 

3.  Лозова В. І. Пізнавальна активність школярів / В. І. Лозова. – Харків, 1990. – 

67 с. 

7. Махмутов М. И. Проблемное обучение / М. И. Махмутов. – М. : 

Просвещение, 1975. 

8. Маркова А. К. Формирование мотивации учения / А. К. Маркова. – М. : 

Наука, 1990. –162 с. 

9. Інноваційні педагогічні технології навчання професії: Монографія / [Нікуліна 

А.С., Максименко Ю.Б., Матвєєв, Г.П., Засланська С.А. та ін.]; за ред. Нікуліної 

А.С. – Донецьк: Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-

педагогічних працівників, 2005. – 385 с. 

10. Падалка О. С. Педагогічні технології / О. С. Падалка. – К. : Освіта, 1995. – 

243 с.  

11. Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / ред. колегія : П. І. 

Матвієнко (голова), С. Ф. Клепко (науковий редактор), І. В. Охріменко та ін. – 

Полтава : ПОІПОПП, 1999. – 376 с. 

12. Поясок Т.Б. Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі 

вищої школи: наук.-метод. пос. - Кременчук: ПП Щербатитх О.В., 2009. – 104 с. 

13. Сисоєва С.О., Педагогічні технології професійної підготовки фахівців: 

навчальний тренінг / С.О. Сисоєва, Л.І. Бондарєва. – К.: Університет «Україна». 

– 2007. – 185с. 

14. Ситуационный анализ, или анатомия кейс-метода / [под ред. д-ра 

социологических наук, профессора Ю.П. Сурмина]. – Киев: Центр инноваций и 

развития, 2002. – 286 с. 

15. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб. 

пособ. для вузов / Д.В. Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с. 

 

4. Формою підсумкового контролю успішності навчання є іспит. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ситуативні 

вправи, модульні контрольні роботи, інтерактивне обговорення. 

 
 


