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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним 

планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 6 
Лекції: 

30 16 

Модулів: 1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 180   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:2 
Семінарські заняття: 

40 8 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

2 2 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: 

екзамен 

  

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

108 154 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: формування у студентів 

системи знань щодо виникнення й розвитку засобів, форм, методів, ідей та 

теорій сучасної педагогічної науки. 

Метою вивчення дисципліни є: теоретична та практична підготовка 

майбутніх фахівців щодо розвитку професійної самосвідомості майбутніх 

фахівців, виховання морально-етичних та ідейно-патріотичних переконань 

фахівця, причетності до світової історичної спадщини та традицій в галузі 

освіти. 

Передумови для вивчення дисципліни  оволодіння компетентностями, 

що формуються під час вивчення дисциплін: Основи філософських знань, 

Психологія. 

Міждисциплінарні зв’язки: Педагогіка пов’язана з науками, що дають 

змогу глибше пізнати педагогічні факти, явища і процеси, а саме з 

філософією, соціологією, психологією, етикою, історією й опирається на 

їхній закономірності.  

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно 

до освітньо-професійної програми «Фізична культура і спорт: тренерсько-

викладацька діяльність». 

 



 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1.    Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях. 

ПРН 1. Знати нормативні акти у сфері 

фізичної культури і спорту; 

підходи до забезпечення якісного 

виконання завдань професійної 

діяльності на основі інструкцій, 

методичних рекомендацій, 

встановлених норм, нормативів, 

технічних умов тощо; вносити 

рекомендації щодо введення 

нових чи зміни існуючих вимог 

до якості послуг у сфері фізичної 

культури і спорту.  

ЗК 2.  Здатність планувати та 

управляти часом. 

 

ПРН 2. Демонструвати уміння 

планувати, чітко формулювати 

цілі, застосовувати різноманітні 

методики, технології та практики 

тайм-менеджменту, які 

сприятимуть ефективній 

організації часу відповідно до 

особистісних та професійних 

потреб. 

ЗК 5.  Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 

ПРН 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонструвати готовність до 

освоєння нового матеріалу та 

вміння оцінювати себе критично; 

поглиблення базових знань з 

допомогою самоосвіти; вміти 

представити і оцінити власний 

досвід та аналізувати й 

застосовувати досвід колег. 

ЗК7. Здатність працювати в 

команді 

ПРН 6.  Демонструвати ефективну 

співпрацю в команді 

співробітників окремих суб’єктів 

сфери фізичної культури та 

спорту; володіти навичками 

оцінювання непередбачуваних 

проблем у професійній діяльності 

й осмисленого вибору шляхів їх 

вирішення, несе відповідальність 

за результати своєї професійної 

діяльності, дотримується етичних 

норм ділового спілкування та 

поведінки 

ЗК 8.  Навички міжособистісної 

взаємодії. 

ПРН 6.  

 

 

Демонструвати ефективну 

співпрацю в команді 

співробітників окремих суб’єктів 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

сфери фізичної культури і 

спорту; володіє навичками 

оцінювання  непередбачуваних 

проблем у професійній діяльності 

й осмисленого вибору шляхів їх 

вирішення, несе відповідальність 

за результати своєї професійної 

діяльності; дотримуватися 

етичних норм ділового 

спілкування та поведінки. 

ЗК 11.  Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів). 

ПРН 3. Демонструвати знання 

професійного дискурсу; 

показувати уміння спілкуватися 

українською та іноземною 

мовами у професійному 

середовищі, дотримується етики 

ділового спілкування; складати 

різні види документів, у тому 

числі іноземною мовою; 

пояснювати фахівцям і 

нефахівцям інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення у сфері 

фізичної культури і спорту.  

ЗК12. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

ПРН 7. Діє соціально відповідально та 

свідомо; приймати рішення на 

підставі сформованих ціннісних 

орієнтирів і гуманістичних 

ідеалів, розуміння концепції 

сталого розвитку людства.   

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 2. Здатність використовувати 

під час навчання та 

виконання професійних 

завдань базові знання з теорії 

та методики фізичного 

виховання та спортивної 

підготовки 

ПРН 14 Застосовувати систему знань із 

загальної теорії  і методики 

спортивної підготовки, 

пояснювати принципи, засоби та 

методи спортивної підготовки; 

інтерпретувати теорію навчання 

рухових дій. 

ФК 6. Здатність до аналізу, 

систематизації та оцінки 

педагогічного досвіду, 

здатність до розробки 

методики та технологій для 

розвитку рухових умінь і 

навичок та фізичних 

(рухових) якостей) на основі 

розуміння і застосування 

положень фізіології, 

морфології, біохімії, 

біомеханіки. 

ПРН 11. Демонструвати знання сучасної 

класифікації діагностичних 

підходів до оцінки здоров’я та 

використовувати сучасні методи 

діагностики індивідуального та 

громадського здоров’я; 

організовувати заходи щодо 

залучення різних груп населення 

до здорового способу життя. 

 

ФК 8. Здатність використовувати 

різні методи та прийоми 

навчання, виховання та 

ПРН 4. 

 

 

Демонструвати уміння знаходити 

та аналізувати інформацію з 

різних джерел; здійснювати  



 

соціалізації особистості  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 7.  

 

 

 

комунікаційну взаємодію за 

допомогою соціальних мереж; 

систематизує прийоми створення, 

збереження, накопичення та 

інтерпретації даних з 

використанням сучасних 

інформаційних та комунікаційних 

технологій  для виконання 

професійних завдань та 

прийняття професійних рішень. 

Діє соціально-відповідально та 

свідомо: приймає рішення на 

підставі сформованих ціннісних 

орієнтирів і гуманістичних 

ідеалів. 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК1.    Здатність 

застосовувати 

знання у 

практичних 

ситуаціях. 

Застосовувати 

нормативні акти у 

сфері фізичної 

культури і спорту; 

підходи до 

забезпечення 

якісного виконання 

завдань професійної 

діяльності на основі 

інструкцій, 

методичних 

рекомендацій, 

встановлених норм, 

нормативів, 

технічних умов 

тощо;  

Вносити 

рекомендації 

щодо введення 

нових чи зміни 

існуючих вимог 

до якості послуг 

у сфері фізичної 

культури і 

спорту.  

 

Вчитися 

упродовж життя і 

вдосконалювати з 

високим рівнем 

автономності 

здобуті під час 

навчання знання. 

ЗК 2.  Здатність 

планувати та 

управляти часом. 

 

Демонструвати 

уміння планувати, 

чітко формулювати 

цілі, застосовувати 

різноманітні 

методики, технології 

та практики тайм-

менеджменту, які 

сприятимуть 

ефективній 

організації часу 

відповідно до 

особистісних та 

професійних потреб. 

 

Здійснювати 

планування, 

чітко 

формулювати 

цілі, 

застосовувати 

різноманітні 

методики, 

технології та 

практики тайм-

менеджменту. 

Відповідати 

сучасним вимогам 

до ефективної 

організації часу 

відповідно до 

особистісних та 

професійних 

потреб. 



 

ЗК 5.  Здатність 

вчитися і 

оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

 

Уміння аналізувати  

розвиток фізичної 

культури і спорту в 

різні історичні 

періоди у світі та 

Україні; процес 

становлення та 

розвитку спорту, 

олімпійського руху 

та олімпійської 

освіти на 

міжнародному та 

національному 

рівнях.    

 

Уміння 

запроваджувати  

становлення та 

розвиток спорту, 

олімпійського 

руху та 

олімпійської 

освіти 

Відповідати 

сучасним вимогам 

до організації 

професійної 

діяльності 

ЗК7. Здатність 

працювати в 

команді 

Уміння ефективно 

співпрацювати в 

команді 

співробітників 

окремих суб’єктів 

сфери фізичної 

культури та спорту  

Уміння  

оцінювати 

непередбачувані 

проблеми у 

професійній 

діяльності й 

осмислювати 

вибір шляхів їх 

вирішення 

Нести 

відповідальність 

за результати 

своєї професійної 

діяльності, 

дотримується 

етичних норм 

ділового 

спілкування та 

поведінки 

ЗК 8.  Навички 

міжособистісної 

взаємодії. 

 

Уміння  

співпрацювати в 

команді 

співробітників 

окремих суб’єктів 

сфери фізичної 

культури і спорту;. 

Уміння  

забезпечування 

ефективного 

управління 

окремими 

суб’єктами сфери 

фізичної культури і 

спорту. 

Уміння  

оцінювати 

непередбачувані 

проблеми у 

професійній 

діяльності й 

осмислювати 

вибір шляхів їх 

вирішення 

Нести 

відповідальність 

за результати 

своєї професійної 

діяльності, 

дотримується 

етичних норм 

ділового 

спілкування та 

поведінки 

ЗК 8. Навички 

міжособистісної 

взаємодії. 

 

Уміння  

співпрацювати в 

команді 

співробітників 

окремих суб’єктів 

сфери фізичної 

культури і спорту;. 

Уміння  

забезпечування 

ефективного 

управління 

окремими 

Уміння  

оцінювати 

непередбачувані 

проблеми у 

професійній 

діяльності й 

осмислювати 

вибір шляхів їх 

вирішення 

Нести 

відповідальність 

за результати 

своєї професійної 

діяльності, 

дотримується 

етичних норм 

ділового 

спілкування та 

поведінки 



 

суб’єктами сфери 

фізичної культури і 

спорту. 

ФК 2. Здатність 

використовувати 

під час навчання 

та виконання 

професійних 

завдань базові 

знання з теорії та 

методики 

фізичного 

виховання та 

спортивної 

підготовки 

Інтерпретувати 

теорію навчання 

рухових дій; описує 

методики розвитку 

рухових якостей; 

визначати форми 

організації занять у 

фізичному 

вихованні. 

 

Уміти пояснити 

принципи, 

засоби та методи 

фізичного 

виховання 

населення 

Обирати засоби 

збереження 

життя, здоров’я та 

захисту людей в 

професійній сфері 

ФК 6. Здатність до 

аналізу, 

систематизації та 

оцінки 

педагогічного 

досвіду, здатність 

до розробки 

методики та 

технологій для 

розвитку рухових 

умінь і навичок та 

фізичних 

(рухових) 

якостей) на основі 

розуміння і 

застосування 

положень 

фізіології, 

морфології, 

біохімії, 

біомеханіки. 

 

Застосування 

методик та 

технологій для 

розвитку рухових 

умінь і навичок та 

фізичних (рухових) 

якостей) на основі 

розуміння і 

застосування 

положень фізіології, 

морфології, біохімії, 

біомеханіки. 

 

Формувати  

діагностичні 

підходи до 

оцінки здоров’я 

та використання 

сучасних 

методів 

діагностики 

індивідуального 

та громадського 

здоров’я. 

 

Організовувати 

заходи щодо 

залучення різних 

груп населення до 

здорового 

способу життя. 

ФК 8. Здатність 

використовувати 

різні методи та 

прийоми 

навчання, 

виховання та 

соціалізації 

особистості 

Уміння знаходити та 

аналізувати 

інформацію з різних 

джерел; здійснює  

комунікаційну 

взаємодію за 

допомогою 

соціальних мереж; 

систематизація 

прийомів створення. 

 

Уміння 

пояснювати 

фахівцям і 

нефахівцям 

інформацію, ідеї, 

проблеми, 

рішення у сфері 

фізичної 

культури і 

спорту.  

 

Збереження, 

накопичення та 

інтерпретація 

даних з 

використанням 

сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій  для 

виконання 

професійних 

завдань та 

прийняття 

професійних 

рішень 



 

 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Тема 1. Педагогіка як 

наукова галузь 

4 2 2   6 2 2    10 

2. Тема 2. Система 

педагогічних наук 

2 2    6      6 

3. Тема 3. Проблема ціле- 

покладання в педагогіці 

2 2    6      6 

4. Тема 4. Поняття про 

особистість, її розвиток та 

формування 

4 2 2   8 2  2   10 

5. Тема 5. Навчальний 

процес як складова 

цілісного педагогічного 

процесу.  

4 2 2   6 2 2    10 

6. Тема 6. Закономірності і 

принципи навчання 

4 2 2   6      6 

7. Тема 7. Види навчання. 

Форми, методи і засоби 

організації навчально-

виїховного процесу 

6 2 4   10 4 2 2   14 

8. Тема 8. Діагностика, 

перевірка й оцінка 

результатів навчально-

пізнавальної діяльності 

учнів.  

6 2 4   8      14 

9. Тема 9. Сутність, 

закономірності та 

принципи процесу 

виховання  

4 2 2   6 2 2    14 

10. Тема 10. Зміст процесу 

виховання, особливості 

його реалізації 

6 2 4   6      12 

11. Тема 11. Робота класного 

керівника в умовах 

інклюзивної освіти 

6 2 4   8 4 2 2   10 

12. Тема 12. Превентивна 

діяльність педагогічного 

колективу з попередження 

шкільного булінгу 

6 2 4   8 2 2    10 

13. Тема 13. Структура 

органів управління 

освітою. Науково-

4 2 2   6 2 2    8 



 

теоретичні засади 

управління закладами 

освіти 

14. Тема 14. Особливості 

організації методичної 

роботи в школі 

6 2 4   6 2 2    6 

15. Тема 15. Інновації в 

освіті. Передовий 

педагогічний досвід і 

впровадження досягнень 

педагогічної науки в 

роботу школи 

6 2 4  2 8 2  2   14 

 Підсумковий контроль  
(для екзаменів) 

- - - - - 4 - - - - - 4 

 РАЗОМ 72 30 40  2 108 24 16 8  2 154 

 
 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 
Тема 1. Педагогіка як наукова галузь 

Визначення сутності педагогіки в системі гуманітарних наук. Об'єктивні соціально-

економічні передумови виникнення й розвитку педагогічної теорії. Об'єкт, предмет 

педагогіки. Функції педагогіки: фундаментальна та прикладна, рівні їхньої реалізації. 

Основні категорії педагогічної науки: виховання, освіта та навчання. 

Тема 2. Система педагогічних наук 

Педагогіка як розгалужена система наукових знань. Філософія виховання як фундамент 

педагогіки. Історія педагогіки. Загальна педагогіка та її основні розділи. Галузі педагогіки: 

дошкільна та шкільна педагогіка; педагогіка вищої школи; соціальна педагогіка; 

дефектологія (сурдопедагогіка; тифлопедагогіка; олігофренопедагогіка); методики 

викладання. Зв'язок педагогічної науки з іншими науками про людину. Взаємодія 

педагогічної теорії й практики. Демократичні й гуманістичні тенденції в розвитку 

педагогічного знання. 

Тема 3. Проблема цілепокладання у педагогіці 

Поняття мети виховання, її соціальна зумовленість. Характеристика цілей виховання: 

генеральної, практичної й оперативної. Значення цілей виховання для розробки 

педагогічної теорії і практики. Завдання виховання. Діалектика ідеї гармонійного та 

всебічного розвитку особистості в історико-педагогічній літературі. Трактування мети 

виховання в нормативно-правових документах. Педагогічні цілі й загальноосвітні 

стандарти. Мета виховання в закордонній педагогіці.  

Тема 4. Поняття про особистість, її розвиток та формування 

Розвиток особистості як педагогічна проблема. Поняття про особистість, її розвиток та 

формування. Індивідуальність. Безпідставність ідеалістичних теорій розвитку особистості. 

Процес розвитку особистості, його рушійні сили та закономірності. Зовнішні та внутрішні 

фактори розвитку особистості. Соціальна адаптація й соціалізація особистості. 

Спадковість і розвиток; вплив середовища на розвиток особистості; спадкові програми 

розвитку особистості. Спадкові властивості особистості. Успадкування інтелектуальних 

задатків. Успадкування моральних якостей. Поняття про середовище. Різні рівні 

середовища. Роль сім’ї у розвитку та формуванні особистості учня. Роль соціалізації в 

розвитку і формуванні особистості. Провідна роль виховання у розвитку і формуванні 

особистості. Взаємозв'язок виховання та середовища, виховання та спадковості. 

Діяльність і розвиток особистості.  

  



 

Тема 5. Навчальний процес як складова цілісного педагогічного процесу 

Дидактика як теорія навчання й освіти. Становлення гуманістичної й особистісно-

орієнтованої парадигми навчання й освіти в педагогічній науці. Визначення сутності 

навчання та його особистісно-орієнтованого змісту. Основні характеристики особистісно-

орієнтованого навчання. Процес навчання як цілісна система, його двосторонній характер, 

гносеологічна і психологічна основи навчання, структурні елементи навчання: мета, 

завдання, зміст, методи, засоби, форми організації навчання, його результати. Структура 

діяльності вчителя в навчальному процесі; навчання – як система пізнавальних дій учнів, 

спрямованих на вирішення завдань навчання; структура процесу засвоєння навчальної 

інформації; різні підходи до його організації. Методологічні та теоретичні основи процесу 

навчання Структура внутрішнього процесу засвоєння знань: сприймання – осмислення – 

розуміння – узагальнення – закріплення. Діяльність учителя під час процесу засвоєння 

знань учнями. Єдність освітньої, виховної та розвиваючої функції навчання 

Тема 6. Закономірності та принципи навчання 

Закони та закономірності процесу навчання: принципи педагогічної діяльності як прояв 

дії об’єктивних законів і закономірностей дидактичного процесу; характеристика 

принципів навчання, шляхи їхньої реалізації в навчальному процесі, вимоги до них. 

Принципи й правила навчання, їх взаємодія в педагогічному процесі. Принцип гуманізації 

навчального процесу в сучасній школі. Принципи і правила навчання як умови 

самосвідомості й самопізнання учнями сучасного світу, орієнтації в ньому й реалізації 

власного «Я». Шляхи підвищення ефективності навчально-пізнавальної діяльності. 

Методичний арсенал учителя. Методики учителя як узагальнена характеристика його 

індивідуального стилю викладання. Засоби навчання. Класифікація й характеристика 

засобів навчання. Методика використання дидактичних засобів. 

Тема 7. Види навчання. Форми, методи і засоби організації навчально-виїховного процесу 

Характеристика пояснювально-ілюстративного навчання, його переваги та  недоліки. 

Сутність проблемного навчання, організація діяльності учнів у проблемній ситуації та 

шляхи її вирішення. Особливості взаємодії вчителя й учнів у системі програмованого 

навчання та навчання з використанням комп’ютера. Специфічні особливості, виховні та 

розвиваючі можливості діалогічного й ігрового навчання. Характеристика 

індивідуального та диференційованого навчання. Кредитно-модульна система організації 

сучасного навчання. Сучасні освітні технології: визначення поняття «технології», його 

відмінність від  «методики навчання». Характеристика різних видів технологій навчання: 

проектування етапів реалізації навчального проекту на уроці (В.М.Монахова); 

взаємонавчання (М.І.Дьяченка); модульного навчання (П.Ю.Цявичене); повного засвоєння 

знань (Дж.Корролла, Б.Блума, М.В.Кларіна); різнорівневого навчання (З.І.Калмикової); 

особистісно-орієнтованого навчання (О.В.Бондаревської, К.Роджерса, В.В.Серікова, 

І.С.Якиманської), навчання за принципом рольової перспективи (Л.В.Кондрашової) та ін. 

Поняття про форми організації навчання. Розмаїття  форм навчання. Індивідуальні, 

фронтальні, групові, колективні форми організації навчання. Нестандартні форми 

організації уроку. Характеристика форм організації навчання: лабораторне заняття, 

практикум, семінар, факультатив, домашня робота та ін. Підготовка вчителя до різних 

форм організації навчання. Активні форми організації навчання; Різновиди активних форм 

організації навчального процесу: ділова гра, комунікативний тренінг, диспут, бесіда за 

«круглим столом», олімпіада, конкурс, виставка учнівської технічної та художньої 

творчості. Самостійна робота учнів. Основні форми самостійної роботи учнів. 

Міжпредметні зв’язки в організації навчання 

Тема 8. Діагностика, перевірка й оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності 

учнів.  

Сутність поняття «діагностика». Контроль, перевірка, оцінювання як складові 

дидактичного діагностування.  Мета, завдання дидактичного діагностування. Поняття 

«державного стандарту загальної середньої освіти». Державні вимоги до рівня засвоєння 



 

змісту середньої освіти за ступенями навчання. Взаємозв’язок загальної, політехнічної і 

професійної освіти. Контроль успішності учнів. Принципи діагностування та 

контролювання успішності учнів. Складові контролю. Функції, види контролю  й оцінки 

навчальних досягнень. Методи контролю. Рейтингова система контролю й оцінки знань; 

модульний контроль і критерії оцінки знань учнів. Діагностика мотивації навчання. 

Тестування навчальних досягнень. Параметри вивчення результативності навчального 

процесу. Прогнозування результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Перевірка й 

оцінка якості знань учнів. Оцінювання, як процес і оцінка, як результат перевірки якості 

знань учнів. Оцінювання в школі. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Рівні 

навчальних досягнень учнів та їх характеристика. Тематичне та підсумкове оцінювання, 

як обов’язкові види оцінювання. Різні види тематичної атестації. Семестрова атестація. 

Тема 9. Сутність, закономірності та принципи процесу виховання  

Теорія виховання як розділ педагогіки. Поняття «зміст виховання». Рушійні сили процесу 

виховання. Основні характеристики виховного процесу. Педагогічні закономірності 

виховання, що відображають наукову картину виховного процесу: формування активності 

дитини; дотримання пропорційного співвідношення зусиль вихованця і педагога в 

спільній діяльності; внутрішнє ставлення дитини до об'єктів діяльності; створення 

ситуації успіху; прихований «характер» виховних впливів; реалізація актуальних потреб 

учнів як зміст виховної діяльності; цілісність виховних впливів на особистість у процесі 

виховання. Принципи виховання. Співвідношення закономірностей і принципів 

виховання. Характеристика основних принципів виховання; суспільна спрямованість 

виховання; зв'язок виховання з життям, виховання в праці, орієнтація на потреби 

вихованців; виховання в колективі, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою й 

самостійністю учнів, сприйняття дитини як цінності, опора на позитивне, гуманізація 

виховання, особистісний підхід, єдність виховних впливів і ін. Єдність і взаємозв'язок 

принципів виховання в педагогічному процесі. 

Тема 10. Зміст процесу виховання, особливості його реалізації 

Поняття «зміст виховання». Основні напрямки в реформуванні змісту національного 

виховання. Системний підхід у структуруванні змісту національного виховання. Моральне 

виховання – найважливіше завдання школи й основа змісту виховання. Поняття «розумове 

виховання учнів» та «розумова культура», їх специфіка і взаємодія. Естетичне виховання 

– невід’ємна частина змісту виховання в сучасній школі. Поняття «громадянське 

виховання», його мета, сутність. Структура громадянськості: почуття власної гідності, 

розвиненість історичної пам’яті, патріотичних почуттів, національної самосвідомості, 

дисциплінованість, відповідальне ставлення до своїх обов’язків. Самовиховання учнів. 

Методи самовиховання. Педагогічне керівництво самовихованням учнів. Концепції 

виховання й самовиховання. Формування основ моральної культури учнів. Формування 

розумової культури. Показники та рівні сформованості розумової культури школяра. 

Формування естетичної культури учнів. Формування основ екологічної, фізичної та 

трудової культури учнів. Мета, завдання, сутність трудового виховання і профорієнтації. 

Тема 11. Робота класного керівника в умовах інклюзивної освіти 

Професійно – педагогічні вимоги до особистості класного керівника. Його функції і 

обов’язки. Організаційно – педагогічна робота класного керівника. Напрями та форми 

роботи класного керівника. Сім’я – виховне середовище дитини. Вплив способу життя 

батьків на процес і результат виховання особистості. Види і типи сімей та особливості їх 

впливу на дитину. Помилки сімейного виховання і шляхи їх попередження. Конвенція 

«Про права дитини» як законодавча і моральна основа взаємин дорослих та  дітей. 

Тенденції сімейного виховання в сучасному суспільстві. Педагогічна освіта батьків.  

Вимоги до проведення батьківських зборів. 

 Основні документи, які обґрунтовують нову методологію спеціальної освіти дітей з 

особливостями психофізичного розвитку. Тлумачення терміну  «діти з особливими 

освітніми потребами». Напрями реалізації основних положень Концепції ООН про права 



 

дитини в Україні. Сутність інклюзивної освіти. Основні характеристики інклюзивної 

освіти. Особливості корекційної роботи вчителя в умовах інклюзивної освіти. 

Тема 12. Превентивна діяльність педагогічного колективу з попередження шкільного 

булінгу 

Сутність превентивної діяльності.  Превентивна педагогічна діяльність як засіб 

соціалізації особистості школяра. Сутність і специфічні особливості превентивних дій 

педагога в навчально-виховному процесі. Етапи  і принципи організації превентивного 

педагогічного процесу. Нові підходи до організації превентивної педагогічної діяльності з  

попередження асоціальної поведінки школярів. Поняття «булінг», його зміст. Ознаки  

шкільного булінгу, його основні форми. Психологічні особливості ініціаторів і жертв 

булінгу. Гендерний аспект булінгу та його врахування. Превентивні заходи з 

попередження шкільного булінгу. Зміст і форми позакласної та позашкільної виховної 

роботи. 

Тема 13. Структура органів управління освітою. Науково-теоретичні засади управління 

закладами освіти  

Державна політика у галузі загальної середньої освіти. Зміст і структура державного 

управління освітою в Україні.  

Система державних органів управління, органи громадського самоврядування, їх роль і 

місце у внутрішньошкільному управлінні. 

Принципи управління загальноосвітніми навчальними закладами Керівництво, 

внутрішньошкільне керівництво, внутрішньошкільний менеджмент; загальні принципи 

керівництва педагогічними системами. Наукова організація праці педагога та учнів. 

Тема 14. Особливості організації методичної роботи в школі. 

Поняття про методичну роботу. Шляхи, засоби й методи розвитку педагогічного 

мислення, педагогічних умінь та педагогічних здібностей учителя. Основні форми 

методичної роботи в школі. Методи й форми організації самоосвіти та самовиховання 

вчителя.  

Специфічні особливості організації методичної роботи в гімназіях і ліцеях (науковий 

характер, спрямованість на розробку шкільного компонента навчального плану, освоєння 

нових навчальних програм, створення авторських програм та ін.).  

Науково-методична рада – центр методичної роботи в гімназіях і ліцеях. Діяльність 

заступника директора з науково-методичної роботи, психолога, організатора, науково-

методичного консультанта. Педагогічне діагностування як засіб виявлення кращого 

досвіду і недоліків в організації навчально-виховної роботи школи. Етапи діагностування 

методичної роботи в школи. Функціональні обов’язки директора загальноосвітнього 

навчального закладу, його заступників. Планування та облік роботи загальноосвітнього 

навчального закладу. Перелік ділової документації, яка є обов’язковою у 

загальноосвітньому навчальному закладі та її характеристика. Атестація педагогічних 

працівників. 

Тема 15. Інновації в освіті. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень 

педагогічної науки в роботу школи 

Поняття інновацій в освіті; критерії педагогічної інновації; передовий досвід і 

впровадження досягнень педагогічної науки; методична робота, як фактор підвищення 

педагогічної культури; педагогічна самоосвіта вчителя; атестація педагогічних кадрів. 

Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки в роботу 

школи. Поняття «передовий педагогічний досвід», його види. Процес вивчення та 

поетапного узагальнення передового педагогічного досвіду. Методика вивчення 

передовогопедагогічного досвіду. Суть і структура впровадження досвіду. Форми і методи 

впровадження передового педагогічного досвіду. Організація роботи з використання 

передового педагогічного досвіду на діагностичній освіті. Різні підходи до визначення 

критеріїв оцінки передового педагогічного досвіду. Оптимальна кількість критеріїв. 



 

Основні критерії: актуальність і перспективність; результативність і оптимальність; 

наявність елементів новизни та оригінальність; можливість творчого наслідування. 

 

Тематика практичних  занять 
№ з/п Назва теми 

1 Педагогіка   в   системі  наук   про людину 

2 Методологія   і   методи   науково-педагогічного дослідження 

3 Розвиток, соціалізація і виховання особистості 

4 Педагогічний процес як система і цілісне явище. Закономірності і принципи 

педагогічного процесу 

5  Навчання   в    цілісному педагогічному процесі 

6  Методи та засоби навчання 

7  Урок як основна форма організації навчання 

8  Дидактичні та психолого-педагогічні умови забезпечення індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувачів освіти 

9 Виховання в цілісному педагогічному процесі.  Зміст виховання 

10 Загальні методи виховання 

11 Організаційні форми виховної роботи 

12 Педагогічні основи розвитку виховного потенціалу колективу 

13 Педагогічні основи діяльності класного керівника 

14  Поняття про педагогічні інновації і передовий педагогічний досвід 

15  Методична робота в школі. Методи й форми організації самоосвіти та 

самовиховання вчителя. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
№ 

з/п 

Вид роботи Кількість 

годин 

Форми 

звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських занять      20 30 Конспект 

2 Підготовка до проміжного контролю  4 4 Модульна 

контрольна 

робота 

3. Підготовка до підсумкового контролю 20 40 іспит 

4. Виконання індивідуальних завдань:  

-  підготовка доповіді;  

- підготовка індивідуальних освітніх проектів;  

- підготовка до презентації результатів 

дослідження.  

 

20 

20 

24 

 

20 

30 

30 

 

Доповідь 

Проект 

Презентація 

 

 Разом 108 154  

 
 

5.4. Тематика індивідуальних завдань 

 

Орієнтовна проблематика індивідуальних освітніх проектів: 

• впровадження ідей козацької педагогіки в систему сучасного виховання; 

• використання ідей народної педагогіки у сучасному вихованні; 

• розумове виховання підлітків в системі роботи тренера; 

• формування правової свідомості майбутніх педагогів; 

• шляхи самовиховання учнів; 



 

• індивідуальний підхід у навчанні і  вихованні; 

• система сімейного виховання дітей у сучасній українській родині; 

• національні свята у  вихованні молоді; 

• морально-статеве виховання учнів; 

• проект авторської школи; 

• організація громадянського виховання учнів; 

• організація дозвілля учнів; 

• самовиховання особистісних якостей студента; 

• педагогічне   керівництво   процесом   розвитку  дитячого   колективу   в 

системі роботи сучасного педагога; 

• підвищення статусу «важкого підлітка» в дитячому колективі; 

• вплив сім'ї на розвиток у школярів позитивного ставлення до навчання. 

 

Тематика доповідей 

 

1. Педагогіка в системі сучасного людинознавства. 

2. Завдання педагогіки на сучасному етапі розвитку науки. 

3. Мета та завдання української народної педагогіки. 

4. Аналіз сучасних наукових концепцій розвитку людини. 

5. Проблема факторів розвитку особистості. 

6. Сучасні наукові підходи до розуміння феномену акселерації. 

7. Ретардація як проблема сучасної педагогічної науки. 

8. Актуальні завдання сучасної дидактики. 

9. Основи гуманітаризації навчання . 

10. Гуманізація навчання як провідне завдання сучасної дидактики. 

11. Педагогічна сутність гуманізації навчання. 

12. Співпраця педагога та учнів як умова ефективності навчання. 

13. Тенденції розвитку особистісно-розвивального навчання. 

14. Організація навчального процесу на засадах оптимізації. 

15. Сутність інтегрованого навчання. 

16. Проблемне навчання.  

17. Модульне навчання. 

18. Принцип доступності навчання та врахування індивідуальних 

особливостей учнів. 

19. Проблеми сучасного підручника в Україні та світі. 

20. Основні завдання модернізації системи освіти в сучасній Україні. 

21. Шляхи і засоби диференціації та індивідуалізації змісту освіти. 

22. Проблема гуманізації і гуманітаризації змісту освіти. 

23. Вибір методів навчання. 

24. Особливості використання інтерактивних методів навчання. 

25. Вимоги до сучасного уроку. 

26. Позаурочні форми навчання. 

27. План-конспект уроку як умова ефективності навчання. 

28. Нетрадиційні уроки у сучасній школі. 

29. Рейтингова система оцінювання навчальної діяльності учнів. 



 

30. Функції оцінки та аналізу знань, умінь та навичок учнів. 

31. Принципи національного виховання. 

32. Сутність козацької педагогіки, її завдання, основні компоненти. 

33. Виховний ідеал українського народу і його роль в національному 

вихованні дітей. 

34. Ідея громадянського виховання в українській національній педагогіці. 

35. Моральна вихованість учнів та методи її діагностики. 

36. Розумове виховання школярів. 

37. Шляхи підвищення ефективності розумового виховання. 

38. Організація самоосвітньої роботи учнів. 

39. Завдання та зміст правового виховання. 

40. Вікова обумовленість протиправної поведінки учнів. 

41. Шляхи і засоби підготовки молоді до сімейного життя. 

42. Форми і засоби екологічного виховання. 

43. Роль екологічного виховання в процесі становлення і розвитку 

особистості. 

44. Формування естетичного ідеалу учнів. 

45. Система трудового виховання в сучасній родині та в закладі освіти. 

46. Провідні завдання гендерного виховання учнів. 

47. Професійна орієнтація учнів. 

48. Індивідуальний підхід у вихованні дітей. 

49. Моральне становлення учнів у процесі навчання і виховання. 

50. Роль фізичного виховання у всебічному розвитку учнів. 

51. Особливості організації діяльності і спілкування в дитячому колективі.  

52. Розвиток самоврядування в дитячому колективі. 

53. Організація самовиховання учнів. 

54. Роль самовиховання в процесі становлення і розвитку особистості. 

55. Громадянське становлення учнів. 

56. Особистість вихователя та її роль в роботі з педагогічно занедбаними 

дітьми. 

57. Методи виховання в сучасній українській родині. 

58. Проблеми сучасної сім'ї та шляхи їх подолання. 

59. Особливості виховання дітей у неповній сім'ї. 

60. Загальні основи управління й керівництва школою. 

61. Принципи управління освітою і школою. 

62. Структура управління освітою в Україні. 

63. Роль сертифікації у процесі підвищення рівня професійної підготовки 

вчителя. 

64. Методи вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. 

65. Технологічний підхід в освіті. 

66. Формування інноваційного потенціалу сучасного вчителя. 

 
 
 
 



 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю. Усна або письмова перевірка вивчення 

навчальних матеріалів на практичних заняттях. 

6.2. Форми проміжного контролю. Модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю. Екзамен 

 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Під час поточного контролю оцінюється здатність та рівень виконання 

студентом завдань на  практичних заняттях, результати самостійної роботи з 

навчальною літературою, а також якість виконання студентом 

індивідуального завдання у вигляді реферату та його презентації. 

Модульна контрольна робота проводиться в письмовій формі та включає 

два теоретичні питання, відповіді на які дають можливість оцінити рівень 

оволодіння теоретичним матеріалом. 

Зразок варіанту модульної контрольної роботи: 

1. Педагогіка в системі наук про людину. 

2. Загальні методи виховання. 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 задовільно 

1-25 не задовільно 

 

Схема розподілу балів 

Для іспиту 

 

Максимальна 

кількість 

балів 

40 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських 

заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який 

переводиться у 100-бальну шкалу 

з ваговим коефіцієнтом 0,4 

10 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи з ваговим 

коефіцієнтом 0,1 

50 балів (підсумковий 

контроль) – за 

результатами іспиту з 

ваговим коефіцієнтом 0,5 



 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль)  

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою 

термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на 

підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить 

висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно 

володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає, в основному розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі неістотні неточності та 

незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну 

частину навчального матеріалу, висвітлює його 

основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє 

навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте 

фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми та курсу, володіє 

навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, 

допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що 

потребують однослівної відповіді. 



 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє 

навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не 

розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид 
Максимальна кількість 

балів 

Презентація навчального матеріалу 5 

Доповідь 5 

Захист індивідуальних освітніх проектів 5 

 

      Критеріями оцінювання доповіді є вміння студента стисло визначати 

ключові позиції, які викладені  у проблематиці обраної теми.  

      Оцінювання індивідуальних освітніх проектів здійснюється за такими 

критеріями: самостійність та оригінальність дослідження, виконання 

поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення на основі 

опрацювання теоретичного матеріалу та практичного досвіду, відсутність 

помилок при оформленні цитування й посилань на джерела, аргументація 

власної позиції під час захисту проекту.  

      Критеріями оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді 

студента за матеріалами дослідження та оригінальність візуального 

представлення. 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.  

   Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш 

важливим вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, 

логічними, доказовими.  

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу 

теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки. 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами проведеного іспиту  з 

урахуванням поточного та проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор), веб-

сервіс Google Classroom. 
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