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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 05 – 

«Соціальні та 

поведінкові науки» нормативна 

Напрям підготовки  

053 "Психологія" 

Модулів – 1 
 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

психолог 

 

Рік підготовки: 
 

Змістових модулів – 2 1-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання– к/р 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

1-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,4 

самостійної роботи 

студента –3,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

20 год.  

Практичні 

20 год.   

Лабораторні 

-  

Самостійна робота 

80 год.  

 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,68 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу: 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. 

Завдання курсу полягає у опануванні студентами ряду ключових питань 

щодо: 

− 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. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні набути практичних навичок 

та вмінь: 

− аналізувати педагогічний процес; 

− формувати рекомендації щодо підвищення ефективності виховання і 

сімейного виховання зокрема; 

− здійснювати психолого-педагогічне обґрунтування методів і  форм 

організації навчальної діяльності у різних типах навчальних закладів; 

− визначати найефективніші методи психолого-педагогічного впливу на 

аудиторію, використовуючи засоби вербальної і невербальної 

комунікації; 

− формувати рекомендації щодо забезпечення ефективності навчання; 

− вміння розв’язувати дидактичні проблеми освітнього процесу за 

допомогою сучасних інноваційних технологій, аналізувати і прогнозувати 

ефективність застосовуваних технологій навчання, формувати почуття 

відповідальності за їх результати; 

− працювати з науковою психолого-педагогічною літературою; 

− володіти елементарними навичками організації процесів навчання і 

виховання; 

− аналізувати навчально-виховні ситуації; 

− розв’язувати педагогічні задачі; 

− розробляти план самовдосконалення та визначати його конкретні 
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способи. 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Педагогіка» 

бакалаври напряму підготовки 053 «Психологія» набувають загальні та 

фахові компетентності:  

Загальна компетентність:  
1. здатність до застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

2. здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

3. мати навички міжособистісної взаємодії; 

4. мати навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

5. здатність приймати обґрунтовані рішення; 

6. здатність працювати у команді. 

7. здатність генерувати нові ідеї. 

Фахові компетентності:  

1. здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом; 

2. здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків; 

3. здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел;  

4. здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

володіти наступними програмними результатами: 

1. розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування 

психічних явищ в контексті професійних завдань; 

2. здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних 

завдань; 

3. обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 

результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел; 

4. презентувати результати власних досліджень усно / письмово для 

фахівців і нефахівців; 

5. формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну 

позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культурних 

особливостей співрозмовника. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- сутність педагогіки та методи її дослідження;  

− сучасні інноваційні технології навчання у закладах вищої освіти;  

− 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: 
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− 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. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Загальні засади педагогіки 

 

Тема 1. Педагогіка як наука 

Сутність, структура і основні категорії педагогіки. Взаємозв’язки педагогіки з 

іншими галузями знання. Історія виникнення та розвитку педагогіки. Антична 

педагогіка. Джерела розвитку педагогіки. Особливості становлення української 

педагогіки. Школознавство. 
 

Тема 2. Історія українського шкільництва і педагогіки. 

Історія виникнення і передумови розвитку педагогічної науки. Виховання 

і навчання у первісних і родових племенах на території України. Навчання і 

виховання дітей праукраїнців епохи палеоліту, трипільської культури, 

Київської Русі. Козацька педагогіка. Видатні діячі української освіти XVI – 

XVIII ст.  
 

Тема 3. Виховання як категорія педагогіки. 

Сутність, зміст процесу виховання. Основні закономірності і принципи 

виховання. Методи виховання. Структура виховного процесу. Основні напрями 

виховання. Організаційні форми виховної роботи. 
 

Тема 4. Методи самовиховання. 

Вплив сімейного виховання на формування особистості. Методи і засоби 

виховання в сім’ї. Педагогічні умови успішного виховання дітей у сім’ї. 

Методи вивчення сім’ї. Вплив творчих завдань на самовиховання. 

Самовиховання як фактор розвитку особистості. 

 

Тема 5. Педагогічне спілкування. 
Роль спілкування у розвитку особистості. Види та структура спілкування. 

Стилі педагогічного спілкування. Техніка педагогічного спілкування. Бар’єри у 

процесі педагогічного спілкування.  

 

Змістовний модуль 2. Теорія освіти та навчання.  
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Тема 6. Дидактика як наука про навчання. 

Виникнення і становлення дидактики як науки. Сутність дидактики. 

Функції та задачі дидактики. Основні закономірності процесу навчання. 

Категоріальний апарат дидактики. Структура процесу навчання. 

 

Тема 7. Закономірності і принципи навчання. 

 Сучасні види і концепції навчання. Форми організації навчання. Основні 

принципи навчання. Методи контролю за навчально-пізнавальною діяльністю. 

Форми організації навчання.  

 

Тема 8. Загальні методи навчання. 

Методи навчання та їх класифікація. Методи стимулювання і мотивування 

навчально-пізнавальної діяльності. Загальні вимоги до використання методів 

навчання. Засоби навчання. 

 

Тема 9. Мотивація навчальної діяльності. 

Типи мотивації навчальної діяльності. Методи і прийоми формування 

позитивної мотивації до навчання. Мотиваційний аспект навчально-

пізнавальної діяльності. Зовнішня та внутрішня мотивація навчальної 

діяльності.   

 

Тема 10. Інноваційні технології в системі освіти України. 

Інноваційний розвиток вищої освіти України. Поняття інновація в освіті. 

Проблеми реформування вищої освіти України. Розвиток української вищої 

освіти в контексті Болонських декларацій.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л пр лаб. с.р.  л пр лаб с.р. 

Змістовий модуль 1. Загальні засади педагогіки 

Тема 1. Педагогіка 

як наука 

9 2 2 - 5 
     

Тема 2. Історія 

українського 

шкільництва і 

педагогіки 

14 2 2 - 10 

     

Тема 3. Виховання 

як категорія 

педагогіки 

14 2 2 - 10 
     

Тема 4. Методи 

самовиховання 

9 2 2 - 5 
     

Тема 5.  Педагогічне 

спілкування 

14 2 2 - 10 
     

Разом за змістовним 

модулем 1 
60 10 10 - 40      

Змістовий модуль 2. Теорія освіти та навчання 

Тема 6. Дидактика 

як наука про 

навчання. 

9 2 2 - 5 

     

Тема 7. 

Закономірності і 

принципи навчання. 

14 2 2 - 10 

     

Тема 8. Загальні 

методи навчання 

14 2 2 - 10 
     

Тема 9. Мотивація 

навчальної 

діяльності 

9 2 2 - 5 

     

Тема 10. 

Інноваційні 

технології в системі 

освіти України 

14 2 2 - 10 

     

Разом за змістовним 

модулем 2 
60 10 10 - 40      

ІНДЗ – к/р  - - - -      

Семестровий - - - - -      
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контроль –іспит 

Усього годин 120 20 20 - 80      

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 
1 Тема 1. Педагогіка як наука 2  

2 Тема 2. Історія українського шкільництва і педагогіки 2  

3 Тема 3. Виховання як категорія педагогіки 2  

4 Тема 4. Методи самовиховання 2  

5 Тема 5.  Педагогічне спілкування 2  

6 Тема 6. Дидактика як наука про навчання. 2  

7 Тема 7. Закономірності і принципи навчання. 2  

8 Тема 8. Загальні методи навчання 2  

9 Тема 9. Мотивація навчальної діяльності 2  

10 Тема 10. Інноваційні технології в системі освіти України 2  

 Усього забезпечення аудиторних занять 20  

 Усього  20  

 

6. Теми семінарських  занять 

Не передбачено 

 

7. Теми лабораторних занять 

Не передбачено 

 

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 
1 Тема 1. Педагогіка як наука 5  

2 Тема 2. Історія українського шкільництва і педагогіки 10  

3 Тема 3. Виховання як категорія педагогіки 10  

4 Тема 4. Методи самовиховання 5  

5 Тема 5.  Педагогічне спілкування 10  

6 Тема 6. Дидактика як наука про навчання. 5  

7 Тема 7. Закономірності і принципи навчання. 10  

8 Тема 8. Загальні методи навчання 10  

9 Тема 9. Мотивація навчальної діяльності 5  

10 Тема 10. Інноваційні технології в системі освіти України 10  

 Усього забезпечення аудиторних занять 80  

 Усього  80  
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Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до практичних занять, 

2) підготовка і виступ з науковими доповідями, рефератами, 

3) підготовка до контрольних робіт змістових модулів. 

 

9. Методи навчання 

Словесні методи у формі лекцій, бесіди, практичні та ситуаційні вправи, 

інноваційні педагогічні методи (арт-педагогіка, казко педагогіка), інформаційні 

технології (медіа супровід). 

10. Методи контролю 

Змістовий модуль 1.  

Контрольна робота №1 за тематикою самостійної роботи 
Змістовий модуль 2. 

Контрольна робота №2 за тематикою самостійної роботи 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид занять Змістовий модуль 

№1 

Змістовий модуль 

№ 2 

Сума 

Т1 –Т5 Т6- Т10 

Лекції 5 5 10 

Практ.зан., лаб.роб., 

семін.зан. 

15 15 
30 

Поточн. контр.: 

реферат 

8 8 
16 

МК-1, МК-2  12 12 24 

іспит  20 

Усього  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для іспиту 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 
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складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

 

Опорні конспекти лекцій; спеціальна література; друковані періодичні 

видання; ілюстративний матеріал: відео напрацювання, опорні схеми. 

 

13. 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 

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 
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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. 

 
 

 


