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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань,  
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

Заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 
4 

Галузь знань 
01 «Освіта/Педагогіка» 

 

Цикл обов’язкових компонентів  
освітньої програми 

Модулів – 2 

Спеціальність 013 
«Початкова освіта» 

Рік підготовки 
Змістових модулів –

2 1-й 

Індивідуальне 
навчально-дослідне 

завдання  
Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 2-й 

Тижневих годин для 
денної форми 

навчання: 
аудиторних – 2,5  

самостійної роботи 
здобувачів – 4 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

Лекцій 
10 год.  

Практичні, семінарські 

10 год.  
Лабораторних занять 

28 год.  

Самостійна робота 
72 год.  

Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: 
Залік 

Передумови для вивчення дисципліни. Перелік дисциплін, які були вивчені раніше: 
– Вступ до спеціальності 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Основи педагогіки» є опанування здобувачами 

вищої освіти основами педагогічних знань, педагогічними категоріями, закономірностями, 
принципами, методами, засобами, формами навчання та виховання; володіння вміннями 
формувати і розвивати комплекс компетентностей (громадянська, комунікативна, ключова, 
міжпредметна, предметна, соціальна). 

Завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогіки» є:  
методичні - отримати уявлення про навчання та виховання особистості; навчити 

орієнтуватися в закономірностях, принципах педагогічного процесу; оволодіти навичками 
професійної педагогічної діяльності; розвити практичні вміння, що забезпечують творчість та 
ініціативу в різних видах діяльності;  

пізнавальні - дати поняття про педагогіку як науку; розкрити її становлення і розвиток, 
основні категорії, систему педагогічних наук та зв’язок педагогіки з іншими науками;  
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практичні - навчити здобувачів використовувати навчальний матеріал у конкретних 
умовах педагогічної ситуації, спираючись на засвоєні теоретичні положення; залучення до 
діяльності творчого характеру (виступу, доповіді, плану дії тощо). 

2. Очікувані результати навчання 
1) Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК-1. Здатність до навчання, розвитку продуктивного (абстрактного, 

образного, дискурсивного, креативного) мислення. Здатність до самокритики і 
сприймання конструктивної критики.  

ЗК-2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з 
різних джерел. 

 ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційноділовому рівні; 
володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та 
писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і 
продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, 
сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими 
суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 
ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

 ЗК-4. Здатність активно, відповідально та ефективно реалізовувати 
громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. 
Здатність орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в 
Україні, застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і 
свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів початкової школи; 
використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають 
чинному законодавству України. 

 ЗК-5. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до моральноетичних і 
правових норм. 

 ЗК-6. Здатність цінувати та поважати різноманітності і мультикультурності; 
надання рівних можливостей учням різних національностей та різних розумових 
здібностей, толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних 
особливостей. 

 ЗК-7. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність 
успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; 
володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. 
Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної 
діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо 
поставлених завдань і взятих зобов’язань.  

ЗК-8. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та дії в 
нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і виховання 
учнів початкової школи, спілкування з їхніми батьками, комунікації з 
адміністрацією школи й колегами. Здатність приймати обґрунтовані рішення в 
педагогічному середовищі та діяти в нових ситуаціях.  

ЗК-9. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, 
які забезпечують процес розвитку й саморозвитку, сприяють творчому підходові 
до освітнього процесу початкової 7 школи. Здатність оцінювати результати 
педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й 
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виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної рефлексії.  
ЗК-10. Здатність ефективно вирішувати завдання щодо збереження і 

зміцнення здоров’я (фізичного, психічного, соціального та духовного) як 
власного, так і оточуючих. Здатність застосовувати знання, вміння, цінності і 
досвід практичної діяльності з питань культури здоров’я та здорового способу 
життя, готовність до здоров’язберігальної діяльності в освітньому середовищі 
початкової школи та створення психолого-педагогічних умов для формування 
здорового способу життя учнів. 

 Спеціальні (фахові) компетентності: 
СК-1. Здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно-

наукових дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх 
галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в 
освітній галузі загалом, та окремих змістових лініях зокрема. Види предметних 
компетентностей: філологічна, математична, технологічна, природничо-наукова, 
мистецька. 

СК-2. Здатність до застосування професійно профільованих мистецьких 
знань, умінь і навичок, які становлять теоретичну та діяльнісно-технологічну 
основу мистецької освітньої галузі загалом та окремих його змістових ліній. 
Складниками мистецької компетентності є музична, образотворча, мистецько-
синтетична 

СК-8. Здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, 
навички, вміння, настанови, стратегії й тактики 8 комунікативної поведінки, 
здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-психологічні 
якості особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної 
комунікативної діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами. 

СК-12. Здатність усвідомлювати значущість поліфункціональної 
педагогічної діяльності, розуміння сутності соціальних проблем, які існують у 
суспільстві та в учнівському колективі, де спільно навчаються діти з 
обмеженнями життєдіяльності; здатність розвивати у собі професійно важливі та 
особистісно значущі якості, які виражають соціальну та професійну 
спрямованість; якості характеру, які виражають ставлення до дітей і людей 
взагалі, вольові та емоційні риси 
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 
навчальна дисципліна: 

Програмні результати навчання 
ПРН-18 приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування;  
ПРН-19 відповідати за розвиток професійного знання і практик, уміння 

оцінювати стратегічний розвиток команди;  
ПРН-20 усвідомлювати необхідність подальшого навчання, яке є автономним 

та самостійним. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Теоретичні основи педагогіки 
 
Тема 1: Становлення педагогіки як науки. 
Виникнення педагогіки як науки. Давньогрецькі філософи про особистість та її виховання. 

Епоха Середньовіччя у вихованні особистості. Відродження і її значення для педагогіки. 
Зародження педагогіки в Україні. Завдання козацької педагогіки. Українські філософи про 
виховання. Українська педагогіка ХІХ ст. Радянський період розвитку педагогіки.  Нові 
концепції розвитку педагогіки ХХІ ст. 

 
Тема2 : Предмет, завдання сучасної педагогіки. 
Об’єкт, предмет і функції педагогіки. Основні педагогічні категорії. Система педагогічних 

наук. Міжпредметні зв’язки педагогіки 
 
Тема 3:  Методологія та методи педагогічних досліджень.  
Поняття про методологію педагогіки та її рівні. Філософські основи педагогіки. 

Загальнонаукова та конкретно-наукова методологія педагогіки. Методи педагогічних 
досліджень. 

 
Тема 4.  Загальні закономірності розвитку особистості. 

Поняття про особистість, її розвиток та формування. Закономірності та рушійні сили 
розвитку особистості. Роль спадковості в розвитку особистості. Вплив середовища на розвиток 
особистості. Роль виховання у розвитку особистості. Діяльність як фактор розвитку особистості 

 
Тема 5.  Вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості. 

Вікова періодизація розвитку особистості. Особливості виховання учнів різних вікових груп. 
Індивідуальні особливості учнів. 

 
Модуль 2. Мета виховання. Освітній процес. 

 
Тема 6:  Сутність, зміст процесу виховання. 

Сутність виховання, його структура та рушійні сили. Закономірності та принципи виховання. 
Основні напрями виховання.  Методи виховання. 

 
Тема 7: Мета національного виховання в педагогіці. 

Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості. Мета національного 
виховання в сучасній педагогіці 

 
Тема 8:  Навчальний (освітній) процес 

Сутність освітнього процесу. Рушійні сили освітнього процесу. Компоненти освітнього 
процесу. Закономірності та принципи освітнього процесу. Етапи освітнього процесу. Технології 
освітнього процесу. 

 
Тема 9:  Педагог: професійна діяльність і особистість 

Суть педагогічної діяльності, основні види, специфіка. Структура педагогічної діяльності. 
Педагог демократичної школи. (а) Гуманістична спрямованість особистості; б) Педагогічна і 
гуманітарна культура; в) Професійно значимі якості; г) Професійна компетентність). 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма навчання 

У
сь

ог о 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи педагогіки 
Тема 1. Становлення педагогіки як науки 16 2 2 4  8 
Тема 2. Предмет, завдання сучасної педагогіки 14 2 2 2  8 
Тема 3. Методологія та методи педагогічних досліджень.  12   4  8 
Тема 4. Загальні закономірності розвитку особистості. 14 2 2 2  8 
Тема 5.Вікові та індивідуальні закономірності розвитку 

особистості. 12   4  8 

Разом за змістовий модуль І 68 6 6 16  40 
Змістовий модуль2. Мета виховання. Педагогічний процес. 

Тема 6. Сутність, зміст процесу виховання 14 2 2 2  8 
Тема 7. Мети національного виховання в педагогіці. 12   4  8 
Тема 8. Навчальний (освітній) процес. 14 2 2 2  8 
Тема 9. Педагог: професійна діяльність та особистість.. 12   4  8 
Разом за змістовий модуль ІІ 52 4 4 12  32 
Усього годин 120 10 10 28  72 

Модуль 2 
Усього годин       

6. Тематика практичних занять. 
 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

1 Становлення педагогіки як науки 2 
2 Предмет, завдання сучасної педагогіки 2 
3 Загальні закономірності розвитку особистості. 2 
4 Сутність, зміст процесу виховання 2 
5. Навчальний (освітній) процес. 2 

Всього 10 
7. Тематика лабораторних занять. 

 

№ з/п Назва теми Кількість 
годин 

1 Становлення педагогіки як науки 4 
2 Предмет, завдання сучасної педагогіки 2 
3 Методологія та методи педагогічних досліджень.  4 
4 Загальні закономірності розвитку особистості. 2 
5 Вікові та індивідуальні закономірності розвитку особистості. 4 
6 Сутність, зміст процесу виховання 2 
7 Мети національного виховання в педагогіці. 4 
8 Навчальний (освітній) процес. 2 
9 Педагог: професійна діяльність та особистість.. 4 

Всього 28 
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8. Самостійна робота 
 

№ з/п Назва теми Кількість 
Годин 

1 Становлення педагогіки як науки 8 
2 Предмет, завдання сучасної педагогіки 8 
3 Методологія та методи педагогічних досліджень.  8 
4 Загальні закономірності розвитку особистості. 8 
5 Вікові та індивідуальні закономірності розвитку особистості. 8 
6 Сутність, зміст процесу виховання 8 
7 Мети національного виховання в педагогіці. 8 
8 Навчальний (освітній) процес. 8 
9 Педагог: професійна діяльність та особистість.. 8 

Всього 72 
 

9. Індивідуальні завдання 
 

1.  Педагогіка в системі наук про людину 
2.  Загальнолюдські цінності як основа цілей виховання 
3.  Сучасна система освіти в України 
4.  Особистість учні в педагогічному процесі 
5.  Сутність педагогічної етики 
6.  Американський досвід домашнього виховання 
7.  Виховання учнів початкової школи засобами народознавства. 
8. . Державний стандарт початкової загальної освіти. 
9.  Естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва. 
10.  Естетичне виховання учнів у позанавчальній діяльності. 
11.  А.С. Макаренко про естетичне виховання  
12.  Гендерне виховання. 
13.  Естетичне виховання молодших школярів засобами мистецтва. 
14.  Естетичне виховання учнів у позанавчальній діяльності. 
15.  Зміст економічного виховання 
16.  Зміст інтелектуального виховання. 
17.  Зміст художньо-естетичної культури. 
18.  Значення закладів позашкільної освіти у виховній діяльності. 
19.  Моральне виховання молодших школярів. 
20.  Патріотичне виховання школярів у позашкільній виховній роботі. 
21.  Сучасна система позашкільної освіти в Україні. 
22.  Педагогічні ідеї Арістотеля 
23.  Педагогічні ідеї Платона 
24.  Педагогічні ідеї Сократа 
25.  Методика виховання дітей у працях М.Монтессорі 
26.  Педагогічні ідеї Ф.Прокоповича 
27.  Ідея природного виховання Г. Сковороди 
28.  Педагогічні погляди О.В.Духновича 
29.  Х.Алчевська та її роль у розвитку недільних шкіл в Україні. 
30.  Роль С.Русової у розвитку освіти в Україні. 
31.  Педагогічні ідеї Г.Ващенка. 
32.  Педагогічні погляди С.Миропольського. 
33.  Т.Шевченко про навчання і виховання. 
34.  Перший український Міністр освіти І.Стешенко. 
35.  Вплив Х.Алчевської на становлення жіночої освіти в Україні. 
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Засоби діагностики результатів навчання (засобами оцінювання) та методами 

демонстрування результатів можуть бути: тести; командні проекти; реферати, есе; 
презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

 
9. Критерії оцінювання результатів навчання. Визначити за допомогою якісних 

критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки і трансформувати його в 
мінімальну позитивну оцінку. Зазначити використовувану числову (рейтингову) 
шкалу. 
 
 

10. 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 заліку 

1 2 3 4 
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 

складання 

1-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
 

9. Розподіл балів, які отримують здобувачі  
Поточне тестування та самостійна робота Сума Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 С.р. Підсум.кон. 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

8 15 100 10 8 6 8 6 7 6 8 6 

Модульний контроль 1 -6 Модульний контроль 2 – 6 
 
 

11. Методичне забезпечення 
Нормативні документи, підручники, посібники, короткі курси лекцій, методичні 

рекомендації для самостійної роботи, таблиці, відеолекції, тестовий контроль, захист 
повідомлень.  

 
Рекомендована література. 

Основна 
1. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. К. : Академвидав, 2012. 615 с 
2. Зайченко І.В. Педагогіка: підручник. Київ : Ліра-К, 2016. 607 с 
3. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. /за ред. І. С. 

Добронравової. Київ : Київський університет, 2018. 606 с 
4. Педагогіка: баз. підруч. для студентів ВНЗ III - IV рівнів акредитації / за ред. д-ра пед. 

наук, проф., акад. НАПН України І. Ф. Прокопенка. Харків : Фоліо, 2015. 571 с. 
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5. Рацул А. Б. Педагогіка: інформативний виклад: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ : 
Слово, 2016. 342с. 

6. Фізеші О.Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. 
Школознавство: навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 390 с. 

7. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник. К.: Академвидав, 2013. 559 с. 
8. Шулигіна Р. А. Педагогіка: навч.-метод. посіб. Суми : Університетська книга , 2017. 143 

с 
 

Додаткова 
9. Базалук О.О., Юхименко Н.Ф. Філософія освіти: навчально-методичний посібник. Київ: 

Кондор, 2010. 164 с. 
10. Гавриш Н., Ситник Г. Національне виховання учнівської молоді. К. : Шкільний світ, 

2011. 126 с. 
11. Марушкевич А. А. Педагогіка (у структурно-логічних схемах та таблицях): навч. посіб. 

Київ : Компринт, 2020. 90 с. 
12. Національно-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах: 

колект. монографія / під ред. А. М. Зубка, С. О. Моїсеєва]. Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. 
неперерв. освіти", 2017. 247 с.  

13. Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник. К.: Кондор, 2011. 469 с 
14. Педагогіка: навч. посіб /уклад. І. В. Ковальчук. Чернівці : Рута, 2018. 427 с  
15. Педагогіка: Хрестоматія /уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко.К.: Знання-Прес, 

2003. 700 с. 
16. Петровська Т. В. Педагогіка. Дидактичні матеріали: [навч. посіб.]. Київ : Олімпійська 

література, 2019. 178 с 
17. Філософія освіти і науки: [навч. посіб.] / відп. ред.: І. С. Алексейчук, Л. І. Мозговий 

Слов'янськ : Вид-во Маторіна Б. І. , 2019. 365 сЩ  
Інформаційні ресурси. 

18. http://www.nbuv.gov.ua/ 
19. http://www.metodkabinet.eu/Bibliopedagog.html 
20. http://dnpb.gov.ua/ua 
21. http://library.rshu.edu.ua 
22. https://mon.gov.ua/ 
23. http://hklib.npu.edu.ua/ 
24. http://www.osvita.org.ua/ 
25. http://nlibrary-rdgu.rv.ua/index.php 

Рівненський державний гуманітарний університет  

Інститут педагогіки та психології 

Педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 

 

Назва дисципліни Основи педагогіки 

Викладач (і) Гудовсек Оксана Андріївна 

Профайл викладача (ів) на 
сайті кафедри 

http://kppo-rdgu.do.am/index/vikladackij_sklad/0-26 

E-mail викладача: oksanagudovsek@gmail.com 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.metodkabinet.eu/Bibliopedagog.html
http://dnpb.gov.ua/ua
http://library.rshu.edu.ua/
https://mon.gov.ua/
http://hklib.npu.edu.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://nlibrary-rdgu.rv.ua/index.php
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Посилання на освітній 
контент дисципліни в CMS 
Moodle (за наявності) або на 
іншому ресурсі 

Посилання 

Консультації Очні консультації: за попередньою домовленістю 
щопонеділка, з 10.00 до 13.00  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю 
щопонеділка, з 18.00 до 20.00; щочетверга з 18.00 до 20.00 

 

Анотація дисципліни  

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи педагогіки» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 013 «Початкова освіта». 

Основні освітні цілі курсу «Основи педагогіки» пов’язані з формуванням особистісних орієнтацій здобувачів вищої освіти, 

ознайомленням з особливостями професії учителя початкової школи.  

Розкриття змісту навчальної дисципліни і його вивчення відбуваються в два етапи: перший етап —аудиторна робота здобувачів 

під керівництвом викладача на лекціях, практичних та лабораторних заняттях; другий етап — самостійна робота здобувачів, у процесі 

якої простежується зв’язок педагогічної теорії і практики, формується педагогічна самосвідомість і готовність до самореалізації в 

пізнавальній і майбутній педагогічній діяльності. 

 

Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування показників 

 
Галузь знань, 

спеціальність, 
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 
Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 «Освіта/Педагогіка» 

 
Обов’язкова 

Модулів – 2 

Спеціальність 
013 «Початкова 

освіта» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання 

Семестр 

2-й 2-й 

Загальна кількість годин 120 Лекції 

10 год. год. 
 
 
Тижневих годин для денної форми 
навчання: аудиторних -3 
самостійної роботи – 4 

 
 
 
 

Освітній ступінь: 
бакалавр 

Практичні, семінарські 

10 год. год. 

Лабораторні 

28 год. год. 

Самостійна робота 

72 год. год. 
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  Індивідуальні завдання: 

  Вид контролю: залік 
 

Мета викладання навчальної дисципліни «Основи педагогіки» є опанування здобувачами 
вищої освіти основами педагогічних знань, педагогічними категоріями, закономірностями, 
принципами, методами, засобами, формами навчання та виховання; володіння вміннями 
формувати і розвивати комплекс компетентностей (громадянська, комунікативна, ключова, 
міжпредметна, предметна, соціальна). 

Завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогіки» є:  

методичні - отримати уявлення про навчання та виховання особистості; навчити 
орієнтуватися в закономірностях, принципах педагогічного процесу; оволодіти навичками 
професійної педагогічної діяльності; розвити практичні вміння, що забезпечують творчість та 
ініціативу в різних видах діяльності;  

пізнавальні - дати поняття про педагогіку як науку; розкрити її становлення і розвиток, 
основні категорії, систему педагогічних наук та зв’язок педагогіки з іншими науками;  

практичні - навчити здобувачів використовувати навчальний матеріал у конкретних 
умовах педагогічної ситуації, спираючись на засвоєні теоретичні положення; залучення до 
діяльності творчого характеру (виступу, доповіді, плану дії тощо). 

 

Очікувані результати навчання 

1) Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-1. Здатність до навчання, розвитку продуктивного (абстрактного, образного, 
дискурсивного, креативного) мислення. Здатність до самокритики і сприймання конструктивної 
критики.  

ЗК-2. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. 

 ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційноділовому рівні; володіти 
навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в різних 
сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з 
іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого 
спілкування в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

 ЗК-4. Здатність активно, відповідально та ефективно реалізовувати громадянські права й 
обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. Здатність орієнтуватися у проблемах 
сучасного суспільно-політичного життя в Україні, застосовувати процедури й технології захисту 
власних інтересів, прав і свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів початкової школи; 
використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному законодавству 
України. 

 ЗК-5. Здатність приймати рішення і діяти відповідно до моральноетичних і правових норм. 
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 ЗК-6. Здатність цінувати та поважати різноманітності і мультикультурності; надання рівних 
можливостей учням різних національностей та різних розумових здібностей, толерантне ставлення 
до їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

 ЗК-7. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно 
взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; володіння алгоритмами 
конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність 
до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, 
наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань.  

ЗК-8. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та дії в нових ситуаціях, 
зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і виховання учнів початкової школи, 
спілкування з їхніми батьками, комунікації з адміністрацією школи й колегами. Здатність 
приймати обґрунтовані рішення в педагогічному середовищі та діяти в нових ситуаціях.  

ЗК-9. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, які забезпечують 
процес розвитку й саморозвитку, сприяють творчому підходові до освітнього процесу початкової 7 
школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності 
навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної рефлексії.  

ЗК-10. Здатність ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я 
(фізичного, психічного, соціального та духовного) як власного, так і оточуючих. Здатність 
застосовувати знання, вміння, цінності і досвід практичної діяльності з питань культури здоров’я 
та здорового способу життя, готовність до здоров’язберігальної діяльності в освітньому 
середовищі початкової школи та створення психолого-педагогічних умов для формування 
здорового способу життя учнів. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК-1. Предметна компетентність. Здатність до застосування знань, умінь і навичок із 
циклу професійно-наукових дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх 
галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в освітній галузі 
загалом та окремих змістових лініях зокрема. Види предметних компетентностей: філологічна, 
математична, технологічна, природничо-наукова, мистецька. 

СК-2. Психологічна компетентність. Здатність до розвитку учнів початкової школи як 
суб’єктів освітнього процесу на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості 
та соціальні чинники розвитку. Складниками психологічної компетентності є диференціально-
психологічна, соціально-психологічна, аутопсихологічна. 

СК-3. Педагогічна компетентність. Здатність до проектування, організації, оцінювання, 
рефлексії та коригування освітнього процесу в початковій ланці освіти. Складниками 
педагогічної компетентності є дидактична, виховна, організаційна. 

СК-4. Методична компетентність. Здатність ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та 
проблемні методичні задачі під час навчання учнів освітніх галузей/змістових ліній, визначених 
Державним стандартом початкової загальної освіти. Методична компетентність ґрунтується на 
теоретичній і практичній готовності до проведення уроків за різними навчальними 
комплектами, що виявляється у сформованості системи дидактико-методичних знань і умінь із 
окремих розділів та тем курсу, окремих етапів навчання й досвіду їх застосування та наявності 
емоційно-ціннісного ставлення до діяльності щодо навчання учнів предмету. 
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СК-5. Професійно-комунікативна компетентність(ПКК). Здатність актуалізовувати та 
застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, настанови, стратегії й тактики 
комунікативної поведінки ,здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-
психологічні якості особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної 
комунікативної діяльності з учнями початкової школи, батьками, колегами. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК-1. Здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно-
наукових дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх 
галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в 
освітній галузі загалом, та окремих змістових лініях зокрема. Види предметних 
компетентностей: філологічна, математична, технологічна, природничо-наукова, 
мистецька. 

СК-2. Здатність до застосування професійно профільованих мистецьких 
знань, умінь і навичок, які становлять теоретичну та діяльнісно-технологічну 
основу мистецької освітньої галузі загалом та окремих його змістових ліній. 
Складниками мистецької компетентності є музична, образотворча, мистецько-
синтетична 

СК-8. Здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, 
навички, вміння, настанови, стратегії й тактики 8 комунікативної поведінки, 
здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-психологічні 
якості особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної 
комунікативної діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами. 

СК-12. Здатність усвідомлювати значущість поліфункціональної 
педагогічної діяльності, розуміння сутності соціальних проблем, які існують у 
суспільстві та в учнівському колективі, де спільно навчаються діти з 
обмеженнями життєдіяльності; здатність розвивати у собі професійно важливі та 
особистісно значущі якості, які виражають соціальну та професійну 
спрямованість; якості характеру, які виражають ставлення до дітей і людей 
взагалі, вольові та емоційні риси 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 
навчальна дисципліна: 

Програмні результати навчання 
ПРН-18 приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування;  
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ПРН-19 відповідати за розвиток професійного знання і практик, уміння 
оцінювати стратегічний розвиток команди;  

ПРН-20 усвідомлювати необхідність подальшого навчання, яке є 
автономним та самостійним. 

 

Дидактична карта дисципліни 

Тема 
заняття, 
кількість 
годин 

Форма 
діяльн 
ості 

Методи 
навчання і 
Оцінюванн
я 

Оцін
юван
ня 
аудит
орної 
робот
и 

Завдання самостійної і домашньої 
роботи, години 

Літера
тура, 
інфор
мацій 
ні 
ресурс
и 

Оціню
ва ння 
самості
й ної, 
домаш
нь ої 
роботи 

Термін 
виконанн я 
самостійн ої 
роботи 

 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи педагогіки 

Тема № 1  
Становлення 
педагогіки як 
науки 
2 год 

Лекція 

 

МН1, 

МН3 

  1.Виникнення педагогіки як науки.  

2. Давньогрецькі філософи про 
особистість та її виховання.  

3. Епоха Середньовіччя та 
Відродження у вихованні особистості  

     

    

 [1], [2], 
[7],  

1 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема № 1  
Становлення 
педагогіки як 
науки 
2 год 

Практичне 

 

МН 1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6 

 

    

2 1. Виникнення педагогіки як науки 

2. Давньогрецькі філософи про 
особистість та її виховання.  

3. Епоха Середньовіччя та Відродження 
у вихованні особистості.  

4.Зародження педагогіки в Україні 

    

     
    

          

 [1], [3], 
[4], [5] 

1 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема № 1, 2  
Становлення 
педагогіки як 
науки 
4 год 

Лаборатор
не 

МН 1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6 

4 1. Виписати Стародавніх філософів,  їх 
значення у становленні педагогіки 
2. Проаналізуйте визначення понять: 
«педагогіка», «виховання», «освіта», «навчання  
3. Знайдіть у збірниках прислів’їв та приказок 
ті, що мають виховне значення.  
4. Визначити відомих українських педагогів, 
їх вклад в педагогіку 
5. Виконання творчих завдань в 
робочому зошиті 
МО 2, МО 4, МО 5, МО 6, МО 7) 

  [1], [2], 
[4], [7] 

2 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема № 2. 
«Предмет, 
завдання сучасної 
педагогіки» 
2 год 

Лекція МН1, 

МН3 

 1.Об’єкт, предмет і функції педагогіки.  

2.Основні педагогічні категорії. 

3. Система педагогічних наук.  

    

    

  [1], [4], 
[7], [8], 
[10], [20], 
[21] 

1 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема № 2. 
«Предмет, 
завдання сучасної 
педагогіки» 

2 год 

Практичне МН 1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

 

 

    

2 1. Об’єкт, предмет і функції педагогіки. 

2.  Основні педагогічні категорії. 

3. Система педагогічних наук.  

4. Міжпредметні зв’язки педагогіки. 

     

     
    

          

  [1], [4], 
[7], [8], 
[10], [20], 
[21] 

1 до проведення 
наступного 
заняття 
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Тема  №  3 

«Предмет, завдання 
сучасної педагогіки». 

2 год 

Лаборатор
не 

МН 1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6 

 2 6. Прочитати та законспектувати статтю 
К.Д.Ушинського «Людина як предмет 
виховання»  
7. Накреслити схему «Система педагогічних 
наук»; «Зв’язок педагогіки з іншими науками». 
8. Заповнити таблицю «Основні педагогічні 
категорії» 
9. Виконання творчих завдань в 
робочому зошиті 
(МО 2, МО 4, МО 5, МО 6, МО 7) 

   [1], [4], 
[7], [8], 
[10], [20], 
[21] 

2 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема № 4,5 

«Методологія та 
методи педагогічних 
досліджень» 

4 год 

Лаборатор
не 

МН 1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

 

4 1. Поняття про методологію педагогіки та її 
рівні  
2. Філософські основи педагогіки  
3. Методи педагогічних досліджень 
4. Ведення термінологічного словника 
5. Виконання творчих завдань в 
робочому зошиті 
(МО 2, МО 4, МО 5, МО 6, МО 7) 

  [1], [2], 
[3], [6] 

2 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема №  3 

«Загальні 
закономірності 
розвитку особистості» 

2 год 

Лекція МН1, 

МН3 

 1. Поняття про особистість, її 
розвиток та формування. 

2. Закономірності та рушійні сили 
розвитку особистості.  

3. Роль спадковості, середовища, 
    
  

    

  [1], [2], 
[3], [14] 

1 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема №  3 

«Загальні 
закономірності 
розвитку особистості» 

2 год 

Практичне МН 1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6 

 

    

2 1.Особистість, її розвиток та 
формування. 

2. Закономірності та рушійні 
сили розвитку особистості.  

3. Роль спадковості, 
середовища, виховання, 
діяльності в розвитку 

б і 

  
 

     
    

          

 [1], [2], 
[3], [14] 

1 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема 6 

«Загальні 
закономірності 
розвитку особистості» 

2 год 

Лаборатор
не 

МН 1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6 

2 1. Роль спадковості в розвитку особистості 
2. Вплив середовища на розвиток особистості 
3. Роль виховання у розвитку особистості. 
4. Діяльність як фактор розвитку особистості 
5. Підібрати матеріал про «дітей манглі». Які 
фактори впливають на їх розвиток. 
6. Заповнити таблиці у робочому зошиті 
7. Виконання творчих завдань в 
робочому зошиті 
 (МО 2, МО 4, МО 5, МО 6, МО 7) 

 [1], [2], 
[3], [14], 
[23], [24] 

2 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема 7,8 

«Вікові та 
індивідуальні 
особливості розвитку 
особистості» 

4 год 

Лаборатор
не 

МН 1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6 

4 1. Вікова періодизація розвитку 
особистості. 
2. Особливості виховання учнів 
різних вікових груп 
3. Індивідуальні особливості учнів 
4. Ведення термінологічного словника 
5. Законспектувати запропоновані філософами, 
педагогами та психологами вікову періодизацію 
розвитку особистості (Арістотель, 
Я.А.Коменський, Ж.-Ж.Руссо, А.Дістервег, 
К.Д.Ушинський, Н.В.Якса, Д.Б. Ельконін, Е.Еріксрн, 
Б.Т.Ліхачов, І.П.Підласий, В.Крутецький тощо) 
6. Запропонуйте своє пояснення явища 
акселерації. 
7. Виконання творчих завдань в 
робочому зошиті 
(МО 2, МО 4, МО 5, МО 6, МО 7) 

 [1], [2], 
[3], [14], 
[22], [23] 

2 до проведення 
наступного 
заняття 

Змістовий модуль2. Мета виховання. Освітній процес. 
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Тема 4  

Сутність, зміст 
процесу виховання 

2 гож 

Лекція МН1, 

МН3 

 1. Сутність виховання, його структура 
та рушійні сили. 

2. Закономірності та принципи 
виховання.  

3. Основні напрями виховання.  

    

    

  [1], [3],  
[6], [12], 
[16] 

1 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема 4  

Сутність, зміст 
процесу виховання 

2 гож 

Практичне МН1, 

МН3 

2 1. Сутність виховання, 

2. Структура та рушійні сили процесу 
виховання 

2. Закономірності процесу виховання 

3. Принципи виховання.  

4. Основні напрями виховання.  

    

    

     
    

          

 [1], [3],  
[6], [12], 
[16] 

1 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема 9 

Сутність, зміст 
процесу виховання 

2 год 

Лаборатор
не 

МН 1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6 

2 1.  Основні напрями виховання.  

2.  Методи виховання 

3.Прочитати та законспектувати працю 
Сухомлинського В.О. «Про виховання 
всебічно розвиненої особистості»  

4. На конкретних прикладах доведіть 
взаємозв'язки розумового, морального, 
трудового, естетичного і фізичного 

 

     
  

          

 [1], [3],  
[6], [12], 
[16] 

1 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема 10, 11 

Мета національного 
виховання в педагогіці 

4 год 

Лаборатор
не 

МН 1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6 

4 1. Сутність мети виховання 

2. Зародження та розвиток ідеї про 
всебічний розвиток особистості 

3. Мета національного виховання в 
сучасній педагогіці 

4. Опрацювати «Концепцію 
національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді» (від 16.06.2015). 

    

     
  

          

 [1], [3],  
[6], [12], 
[16], [18] 

1 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема 5 

Навчальний (освітній) 
процес 

2 год 

Лекція МН1, 

МН3 

 1. Сутність навчального (освітнього) 
процесу 

2. Функції цілісного навчального 
(освітнього) процесу 

3. Рушійні сили навчального 
(освітнього) процесу 

   
  

    

 [1], [3], 
[7], [10], 
[18] 

1 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема 5 

Навчальний (освітній) 
процес 

2  год 

Практичне МН1, 

МН3 

2 1. Сутність навчального (освітнього) 
процесу 

2. Функції цілісного навчального 
(освітнього) процесу 

3. Рушійні сили навчального 
(освітнього) процесу 

4. Компоненти навчального 
(освітнього) процесу 

    

     
    

          

  [1], [3], 
[7], [10], 
[18] 

 

1 до проведення 
наступного 
заняття 
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Тема  12 

Навчальний (освітній) 
процес 

2 год 

Лаборатор
не 

МН 1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6 

2 1. Закономірності та принципи 
освітнього процесу 
2. Етапи освітнього процесу 
3. Побудувати схему, або таблицю 
«Цілісний освітній процес».  

4. Як Ви оцінюєте зміст освітнього 
процесу в школі, яку ви закінчували? 

5. Виконання творчих завдань в 
робочому зошиті 

          

 [1], [3], 
[7], [10], 
[18], [19], 
[21] 

2 до проведення 
наступного 
заняття 

Тема 13, 14 

«Педагог: професійна 
діяльність і 
особистість» 

4 год 

Лаборатор
не 

МН 1, 

МН2, 

МН3, 

МН4, 

МН6 

4 1. Суть освітньої діяльності, основні 
види, специфіка 

2. Структура освітньої діяльності 

3. Педагог демократичної школи 

4. Дайте характеристику стилям 
педагогічного спілкування 
(демократичний, авторитарний, 
ліберальний). 

5. 5.Ведення термінологічного 
 

     
  

          

 [2], [4], 
[5] 

2 до проведення 
наступного 
заняття 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Модуль 1. Теоретичні основи педагогіки 
Модульна 
контрольна робота 
(тестування) 

Оцінювання 
програмних 
результатів 
навчання 

МО 4 4 Написання повідомлення, есе: 

 Якою буде людина, в 
основному залежить від того, 
якою ви її зробите до п’ятого 
року життя. Якщо до п’яти 
років ви не виховаєте її як 
слід, потім доведеться 
перевиховувати. 

(А. Макаренко) 

Дитинство – найважливіший період 
людського життя; не підготовка до 
майбутнього життя, а справжнє, 
яскраве, самобутнє, неповторне життя. І 

       
         

       
     

     

 

 МО6 2  Не більше 3 
днів після 
проведення 
модульного 
контролю 

Модуль 2. Мета виховання. Освітній  процес. 

Модульна 
контрольна робота 
(тестування) 

Оцінювання 
програмних 
результатів 
навчання 

МО 4 4 Захист презентацій на одну з тем 
запропоновані на вибір у робочому 
зошиті. 

МО 7 2 Не більше 3 
днів після 
проведення 
модульного 
контролю 

Підсумковий контроль 

Підсумковий 
контроль 

Оцінювання 
програмних 
результатів 
навчання 

МО 4 10 Самостійна робота  МО6  5 Не більше 4 
днів після 
проведення 
модульного 
контролю 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами 
навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО2 –усне або письмове опитування  

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти;  

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  

МО10 –залік. 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до 
Інтернет для: 

- комунікації та опитувань 
- виконання домашніх завдань 
- виконання завдань самостійної роботи 
- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 
- виконання ІЕДЗ 

- виконання практичних та лабораторних робіт 

Робота з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності 
потребує використання загальновживаних програм і операційних систем. 



20 

 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань  і  умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти.  

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо виконання 
різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність під 
час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття. 

Присутність на заняттях не обов’язкова для здобувачів ступеня вищої освіти, які навчаються за 
дуальною формою навчання, офіційно працевлаштовані і мають дозвіл від деканату на вільне 
відвідування занять. 

Дозволяється користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час занять, окрім тих, де проводиться тестування чи самостійні або контрольні 
роботи. 

Несвоєчасне виконання завдань самостійної роботи та ІНДЗ не вітається: виставляються нульові 
бали без права перездачі.  

Завдання на самостійну підготовку, творчі завдання,  групові, практичні та лабораторні заняття є 
обов’язковими для виконання. Атмосфера аудиторії передбачає відкритість, доброзичливість, 
здатність до командної роботи, стимулює креативність здобувачів вищої освіти, сприяє формуванню 
професійних якостей. Під час виступів здобувачі вищої освіти дотримуються правил толерантності. 
Викладач вітає творчу активність студентів за тематикою курсу, виявлену при підготовці презентацій, 
у виступах на конференціях, диспутах, при написанні індивідуального науково-дослідного завдання. 
Це враховується у результатах підсумкового оцінювання за наявності звітного матеріалу (відео, 
збірник праць, сертифікат учасника конференції тощо). 

Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу  повинен дотримуватись 
політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої освіти 
він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

 

Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання курсу: відвідання лекцій (1 бал), активна участь в роботі на заняттях 
(2 бал), виконання завдань на практичні і лабораторні заняття (1 бал) / залік. 

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне опитування, 
письмовий контроль, тестовий контроль, модульний та підсумковий контроль. 

Форма контролю:  залік. 

Критерії оцінювання. В університеті діє накопичувальна кредитно-трансферна система 
оцінювання програмних результатів навчання студентів, що реалізується в ході виконання і захисту 
лабораторних робіт, виконання завдань для самостійної роботи та модульного контролю, для яких 
визначено мінімальну кількість балів, яку слід набрати для формування рейтингового балу студента та 
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виставлення його у залікову книжку і відомість успішності студентів з відповідними оцінками за 
національною та Європейською кредитно-трансферною системами на рівні 60% від запланованого.: 

 

 

 

Суми 
балів за 
100- 
бальною 
шкалою 

 
Оцін
к а в 
ЄКТ
С 

 
Значення 
оцінки ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень 
компетентн 
ості 

Оцінка за 
національною 
шкалою 

екзаме залік 

90-100 А Відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну інформацію, 
вміє використовувати набуті 
знання і вміння для прийняття 
рішень у нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні 
здібності 

Високий 
(творчий) відмінно 

зараховано 

82-89 В дуже добре 

здобувач вищої освіти вільно 
володіє теоретичним матеріалу, 
застосовує його на практиці, вільно 
розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені помилки, 

   Достатній 
(конструктив 
но- 
варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати,
 систематиз
увати інформацію під  
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, добирати 

   
 

64-73 D задовільно 

здобувач вищої освіти відтворює 
значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і 
розуміння основних положень, за 
допомогою  викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж 

     

Середній 
(репродуктив 

ний) 

задовіль 
но 

60-63 Е достатньо 

здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні 

35-59 FХ незадовільно 
(з можливістю 
повторного 
складання 
семестрового 
контролю) 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального 
матеріалу 

Низький 
(рецептивно- 
продуктивни 
й) 

незадові 
льно 

не зарахов 
ано 
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1-34 F незадовільно 
(з обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни) 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів 

Низький 
(рецептивно- 
продуктивни й) 

незадові 
льно не зарахов 

ано 

Залік виставляється по завершенню вивчення дисципліни «Основи педагогіки», як 
підсумкова (загальна) оцінка (бали) – сума балів, одержаних за окремі оцінювані форми 
навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу 
під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за 
виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; 
оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій 
тощо. 

Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться по 
завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 
«Основи педагогіки» 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 С.р. Підсум.кон. 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

8 15 100 10 8 6 8 6 7 6 8 6 

Модульний контроль 1 -6 Модульний контроль 2 – 6 
 

Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Виникнення педагогіки як науки. 
2. Вікова періодизація розвитку особистості. 
3. Вплив середовища на розвиток особистості 
4. Гуманістична спрямованість особистості 
5. Діяльність як фактор розвитку особистості 
6. Етапи педагогічного процесу 
7. Загальнонаукова та конкретно-наукова методологія педагогіки 
8. Закономірності педагогічного процесу 
9. Принципи педагогічного процесу 
10. Закономірності розвитку особистості. 
11. Рушійні сили розвитку особистості. 
12. Зародження та розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості 
13. Індивідуальні особливості учнів 
14. Компоненти педагогічного процесу 
15. Мета національного виховання в сучасній педагогіці 
16. Методи педагогічних досліджень. 
17. Міжпредметні зв’язки педагогіки. 
18. Об’єкт, предмет і функції педагогіки.  
19. Основні педагогічні категорії. 
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20. Особливості виховання учнів початкових класів 
21. Педагог демократичної школи 
22. Педагогічна і гуманітарна культура 
23. Поняття про методологію педагогіки та її рівні 
24. Поняття про особистість, її розвиток та формування 
25. Професійна компетентність 
26. Професійно значимі якості 
27. Роль виховання у розвитку особистості. 
28. Роль спадковості в розвитку особистості 
29. Рушійні сили педагогічного процесу 
30. Система педагогічних наук.  
31. Структура педагогічної діяльності 
32. Сутність мети виховання 
33. Сутність педагогічного процесу 
34. Суть педагогічної діяльності, основні види, специфіка 
35. Філософські основи педагогіки 

 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Основна   

1. Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. К. : Академвидав, 2012. 615 с 
2. Зайченко І.В. Педагогіка: підручник. Київ : Ліра-К, 2016. 607 с 
3. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. /за ред. І. С. 

Добронравової. Київ : Київський університет, 2018. 606 с 
4. Педагогіка: баз. підруч. для студентів ВНЗ III - IV рівнів акредитації / за ред. д-ра пед. 

наук, проф., акад. НАПН України І. Ф. Прокопенка. Харків : Фоліо, 2015. 571 с. 
5. Рацул А. Б. Педагогіка: інформативний виклад: навч. посіб. для студентів ВНЗ. Київ : 

Слово, 2016. 342с. 
6. Фізеші О.Й. Педагогіка: Основи педагогіки. Дидактика. Теорія та методика виховання. 

Школознавство: навчальний посібник. К.: Кондор-Видавництво, 2015. 390 с. 
7. Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник. К.: Академвидав, 2013. 559 с. 
8. Шулигіна Р. А. Педагогіка: навч.-метод. посіб. Суми : Університетська книга , 2017. 143 
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Додаткова 
9. Базалук О.О., Юхименко Н.Ф. Філософія освіти: навчально-методичний посібник. Київ: 

Кондор, 2010. 164 с. 
10. Гавриш Н., Ситник Г. Національне виховання учнівської молоді. К. : Шкільний світ, 

2011. 126 с. 
11. Марушкевич А. А. Педагогіка (у структурно-логічних схемах та таблицях): навч. посіб. 

Київ : Компринт, 2020. 90 с. 
12. Національно-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах: 

колект. монографія / під ред. А. М. Зубка, С. О. Моїсеєва]. Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. 
неперерв. освіти", 2017. 247 с.  

13. Павелків Р. В. Вікова психологія: підручник. К.: Кондор, 2011. 469 с 
14. Педагогіка: навч. посіб /уклад. І. В. Ковальчук. Чернівці : Рута, 2018. 427 с  
15. Педагогіка: Хрестоматія /уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко.К.: Знання-Прес, 

2003. 700 с. 
16. Петровська Т. В. Педагогіка. Дидактичні матеріали: [навч. посіб.]. Київ : Олімпійська 

література, 2019. 178 с 
17. Філософія освіти і науки: [навч. посіб.] / відп. ред.: І. С. Алексейчук, Л. І. Мозговий 

Слов'янськ : Вид-во Маторіна Б. І. , 2019. 365 сЩ  
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Інформаційні ресурси. 
18. http://www.nbuv.gov.ua/ 
19. http://www.metodkabinet.eu/Bibliopedagog.html 
20. http://dnpb.gov.ua/ua 
21. http://library.rshu.edu.ua 
22. https://mon.gov.ua/ 
23. http://hklib.npu.edu.ua/ 
24. http://www.osvita.org.ua/ 
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