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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів 
– 5 

Галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка 

(шифр і назва) Нормативна 
 

 
 

Модулів – 2 

Спеціальність  
(професійне 

спрямування): 
013 Початкова освіта 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 
2 

1-й 1-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 

завдання 
навчальний проєкт 

– 
«Кейс викладача 

ЗВО» 

Семестр 

Загальна кількість  
годин – 150 год. 

2-й 1 і 2-й 

Лекції 

Тижневих годин  
для денної форми  

навчання: 
аудиторних –  4 год. 
самостійної роботи  
студента –  6 год. 

 

Освітній  
рівень: магістр 

20 год. 4 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 4 год. 

Лабораторні 

20 год. 4 год. 

Самостійна робота 

80 год. 118 год. 

Індивідуальні завдання:  
проєкт – 20 год. 

Вид контролю: екзамен 
 
Передумови для вивчення дисципліни: «Педагогіка вищої школи», «Теорія і практика 

педагогічних комунікацій», «Технологія та організація наукових досліджень в освіті», 
«Гендерний підхід в освіті і вихованні» / «Інноваційні технології позашкільної освіти і 
виховання», «Технології вивчення у ЗВО окремих галузей». 
  



Програма курсу «Теорія та практика навчання педагогіки у ЗВО» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра у галузі знань 01 Освіта 
спеціальності 013 «Початкова освіта».  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Мета навчальної дисципліни – підготувати здобувачів вищої освіти до 

розуміння нових підходів у підготовці педагогічних кадрів для закладів освіти та 
засвоєння майбутніми професіоналами теоретичних основ методики навчання 
педагогіки/навчальних дисциплін у закладах вищої освіти, формування світогляду, 
педагогічної культури й критичного мислення; ознайомити із знаннями про особливості 
викладання дисциплін у ЗВО та професійної майстерності й педагогічної техніки 
викладача.  

2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
Методичні – ознайомити з основними тенденціями у сфері освіти; підвищити 

рівень теоретичної, психолого-педагогічної та методичної підготовки здобувачів вищої 
освіти до реалізації особистісно орієнтованого підходу та студентоцентризму в умовах 
ЗВО; сформувати відповідальне ставлення до ролі педагога, прагнення поповнювати свої 
знання, підвищувати  професійну майстерність. 

Пізнавальні – надати здобувачам вищої освіти наукові знання про закономірності й 
принципи навчання педагогіки, ключові поняття методології та методики викладання 
педагогіки/навчальних дисциплін, сутність педагогічних технологій, концепцій сучасної 
освіти й виховання, специфіку організації науково-дослідницької роботи з педагогіки; й 
механізми розв’язання педагогічних проблем. 

Практичні – застосовувати теоретичні положення з курсу у педагогічній практиці, 
науково-дослідницькій роботі та в процесі подальшої самоосвіти; використовувати 
організаційні форми й методи викладання педагогіки та технології організації 
позанавчальної роботи з педагогіки і виховної роботи у ЗЗСО, ЗВО.  

Виховні – виховувати в здобувачів вищої освіти відповідальне ставлення до своєї 
професії,  прагнення до самовдосконалення та подальшого професійного зростання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні 
бути здатними розв’язувати комплексні завдання. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти 
повинні бути компетентними у таких питаннях: 
 знання нормативно-правової документації з питань освіти й виховання в умовах 

реформування системи освіти; 
 сучасних тенденцій розвитку системи освіти України;  
 оволодіння теоретичним матеріалом із педагогіки/ навчальних дисциплін, теорії 

педагогічної діяльності на рівні готовності до його викладання у закладах вищої освіти; 
 структури і змісту навчального процесу у ЗВО; 
 змісту курсу педагогіки/фахових дисциплін у закладах вищої освіти, освітньо-

професійних /наукових програм, навчальних планів й програм, навчальних посібників; 
 дидактичних основ дистанційного навчання; 
 мети, завдань, напрямів, принципів навчання педагогіки/навчальних дисциплін в 

сучасній вищій школі; методику вивчення окремих курсів; 
  організації освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти; 
 сучасних форм і методів викладання в процесі вивчення педагогіки, інноваційних 

методик й освітньо-виховних технологій та специфіку їх впровадження в освітньо-
виховний процес ЗВО; різних форм організації навчання здобувачів освіти, активізації  
їхньої  пізнавальної діяльності; 
 сучасних методик проведення науково-педагогічних досліджень;  
 аналізу наукової і методичної літератури; 
 оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; 
 застосування правил, методів, принципів, законів у педагогічних ситуаціях; 
 аналізу і оцінювання фактів, подій, результатів діяльності та прогнозування очікуваних 

результатів від прийнятих рішень; 
 планування педагогічної діяльності, окреслення мети, змісту, форм, методів та видів 



діяльності;  
 планування, організації, проведення, аналізу та самоаналізу методичної роботи, 

самостійної та навчально-пошукової діяльності, різноманітних видів навчальних і 
позааудиторних занять;  
 креативної організації освітнього процесу з використанням авторських освітньо-

виховних систем вітчизняних та зарубіжних шкіл; 
 уміння працювати в інноваційному освітньому просторі ЗВО; 
 володіння технологічною культурою; 
 виконання розвиваючої, координуючої, управлінської функції викладача у ЗВО; 
 формування особистості майбутнього педагога, підготовленого до ефективної 

професійної діяльності; здійснення саморозвитку, самоосвіти, самовиховання, 
самоорганізації. 

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі освіти другого 
(магістерського) рівня вищої освіти повинні бути здатними розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі професійної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань /професійної практики. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів ECTS. 
 

Програмні результати навчання 
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 
професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 01 – оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 
спрямованими на формування системного професійного світогляду, професійної етики та 
загального культурного світогляду, набуття універсальних навичок учителя та викладача; 
ЗК 02 – уміння ефективно спілкуватися з широкою професійною спільнотою та 
громадськістю;  
ЗК 04 – оволодіння мовними компетентностями, достатніми для представлення та 
обговорення результатів своєї професійної роботи в усній та письмовій формі;  
ЗК 06 – соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень, 
відповідальність за навчання інших;  
ЗК 08 – здатність як до автономної, так і командної роботи під час реалізації проєктів, 
знання закономірностей психолого-педагогічних умов ефективності організації процесу 
навчання і виховання у вищій школі. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
СК01 – знання специфіки педагогіки та психології вищої школи як науки та галузі 
професійної діяльності; володіння понятійно-категоріальним апаратом інтегрованого 
навчального курсу;  
СК02 – знання принципів, методів, форм організації педагогічного процесу та науково-
педагогічної діяльності у ЗВО; особливостей управлінської діяльності у ЗВО;  
СК04 – володіння науково-теоретичними знаннями побудови інноваційних моделей 
навчання; знання різних освітніх технологій; здатність до інноваційної діяльності в 
сучасних соціально-педагогічних умовах, розширення меж професійної компетентності, 
мотиваційно-професійної спрямованості. 

Знання (Зн) 
ЗН01 – проблем навчання та/або професійної діяльності на межі предметних галузей;  
ЗН04 – галузевого законодавства та нормативно-інструктивних матеріалів у сфері 
педагогічної освіти;  
ЗН05 – сучасних тенденцій, закономірностей розвитку методик педагогічних дисциплін; 
ЗН06 – наукових, методологічних та педагогічних засад, на яких побудовано навчальні 
курси;  
ЗН07 – методики підготовки та проведення навчального процесу у вищій та початковій 
школі;  



ЗН08 – особливостей сучасних інноваційних технологій та методики їх втілення в 
навчальний процес; теоретико-методичних принципів педагогічної творчості та її 
компоненти;  
ЗН09 – організації наукової, методичної та навчальної діяльності викладача вищої школи 
та вчителя початкової школи; 

Уміння (Ум) 
Ум 01 – розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення та інтеграції 
знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог, 
впроваджувати дослідницьку та/або інноваційну діяльність;  
Ум 03 – поєднувати теорію і практику, а також уміння приймати рішення та виробляти 
стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських 
цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;  
Ум 04 – працювати як індивідуально, так і у складі команди;  
Ум 05 – використовувати навички, що були сформовані й розвинуті під час вивчення 
дисциплін професійної практичної підготовки;  
Ум 06 – розробляти документацію щодо навчання та наукової роботи викладача, 
матеріали занять та їх викладання відповідно до вимог вищої та початкової школи; 
 Ум 07 – організовувати самостійну та наукову роботу студентів, здійснювати 
співробітництво з батьками студентів, учнів та колегами в навчальній та позанавчальній 
роботі;  
Ум 09 – планувати свою професійну діяльність цілеспрямовано у логічній послідовності 

Комунікація (Ком) 
Ком 01 – зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, 
що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;  
Ком 02 – здійснення навчальної і виховної взаємодії зі студентами та учнями на рівні 
співробітництва;  
Ком 03 – використання навичок психолого-педагогічної імпровізації у спілкуванні зі 
студентами та учнями 

Автономія і відповідальність (АіВ) 
АіВ 01 – прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та прогнозування;  
АіВ 02 – відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 
стратегічного розвитку команди;  
АіВ 03 – здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 
самостійним 
 

Очікувані результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 
знати: основні засади теорії освіти і навчання; систему освіти України, її 

структуру; мету, завдання, зміст та структуру вищої освіти; пріоритетні напрями 
реформування та модернізації вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору; предмет і завдання педагогіки вищої школи як науки 
та зв’язок з іншими галузями знань; дидактичні основи педагогічного процесу; 
закономірності, принципи, методи, засоби навчання; особливості організації освітнього 
процесу у ЗВО; форми організації навчання; інноваційні педагогічні технології, сучасні 
форми і методи активізації навчання; особливості підготовки, планування, проведення, 
аналізу та самоаналізу різновидів аудиторних та позааудиторних занять, методичної 
роботи, самостійної та навчально-пошукової діяльності; особливості діяльності викладача 
та здобувачів освіти у процесі навчання;  контроль та оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти; вимоги та особливості науково-дослідницької діяльності 
здобувачів освіти; особливості організації практичної підготовки, самостійної та 
індивідуальної роботи майбутніх педагогів; значення, вимоги та провадження методичної 
роботи у ЗВО; особливості діяльності науково-педагогічних працівників ЗВО; обов’язки і 
права куратора академічної групи; форми і методи виховної роботи у ЗВО;  

вміти: планувати та організовувати педагогічну діяльність, визначати мету, зміст і 



відповідні форми й методи та види діяльності; провадити процес навчання відповідно до 
педагогічних закономірностей та дидактичних принципів; моделювати різновид 
аудиторних та позааудиторних занять у ЗВО; стимулювати й організовувати пізнавальну 
діяльність здобувачів вищої освіти; креативно організовувати освітній процесу з 
використанням інноваційних педагогічних технологій, сучасних форм і методів навчання 
й виховання; працювати в інноваційному освітньому просторі ЗВО; володіти 
технологічною культурою; укладати освітній контент, методичні рекомендації, вести 
документацію; планувати здійснення освітнього процесу у ЗВО; організовувати навчальну, 
методичну, самостійну, індивідуальну, науково-дослідницьку, виховну, наукову, 
організаційну роботи у ЗВО. 
 
  



 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
І - ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІКИ У ЗВО 
 

ЛЕКЦІЯ 1 
ТЕМА: СИСТЕМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Мета освіти. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої 
діяльності. Види освіти. Форми здобуття освіти. Мета, завдання та зміст вищої освіти в 
Україні. Освіта дорослих. Інклюзивне навчання. Структура вищої освіти, рівні підготовки 
спеціалістів, система вищих закладів освіти. Система освіти України, її структура. 
Національна рамка кваліфікацій. Характеристики освітньо-кваліфікаційихі рівнів вищої 
освіти. Стандарт освітньої діяльності. Стандарт вищої освіти. Пріоритетні напрями 
реформування та модернізації вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору. Болонський процес. Адаптація вищої освіти України 
до вимог Болонського процесу. 

 
ЛЕКЦІЯ 2 

ТЕМА: ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У 
СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Дидактичні основи педагогічного процесу. Принципи навчання. Зв'язок педагогіки 
вищої школи з іншими науками. Методологічні аспекти педагогіки вищої школи. 
Характеристика педагогічного процесу у ЗВО. Закономірності педагогічного процесу у 
ЗВО. Методи педагогіки вищої школи. Форми організації навчання. 

 
ЛЕКЦІЯ 3 

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ЗВО 

Навчально-методичний комплекс в системі підготовки педагогічних кадрів у ЗВО. 
Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівців. Навчальний план. Навчальна 
програма. Підручник. Навчальний посібник. Навчальний графік, робочі програми і 
тематичні плани у ЗВО. Силабус навчальної дисципліни. Організація аудиторної роботи зі 
здобувачами вищої освіти. Організація праці викладача ЗВО III—IV рівнів акредитації.  
Роль кафедри в управлінні освітнім процесом у ЗВО. Інститут кураторства у ЗВО. 
Обов’язки і права куратора академічної групи.  
 

 
 

ІІ- ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗВО 

 
ЛЕКЦІЯ 4 

ТЕМА: МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН НА 
ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМАХ НАВЧАННЯ У ЗВО 

Типи навчання (догматичний, пояснювально-ілюстративний, проблемний). 
Методика читання лекцій. Види академічних лекцій: вступна; інформаційна; оглядова; 
настановна; підсумкова. Підготовка до виступу на лекції. Підготовка до лекції. Читання 
лекції. Методика проведення лабораторних робіт. Класифікація лабораторних робіт: 
ознайомчі, експериментальні і проблемно-пошукові роботи. Методика проведення 
практичних і семінарських занять. Характер практичних занять. Форми проведення 
практичних занять. Підготовка студентів до практичного заняття. Методика підготовки і 
проведення семінарських занять. Алгоритм підготовки до семінарського заняття. Основні 
критерії оцінювання якості семінарського заняття. Модель семінарського заняття в 
активній формі (САФ). Порядок підготовки і проведення семінарів в активній формі 



(САФ). Індивідуальне навчальне заняття. Консультація. Колоквіум. Тьютор. Організаційні 
форми практичної підготовки. Організаційні форми самостійної роботи. Види самостійної 
роботи студентів. Організаційні форми контрольних заходів. 

 
ЛЕКЦІЯ 5 

ТЕМА: МЕТОДИКА КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Види контролю оцінювання навчальних досягнень в освітньому процесі в ЗВО. 
Функції процесу аналізу й оцінювання навчальної діяльності студентів: виховна, 
розвивальна, навчальна, діагностична, стимулювальна, коригувальна, прогностична, 
контрольна. Організація складання іспитів і заліків. Критерії оцінювання знань студентів 
на іспиті/заліку. Методичні основи організації тестового контролю знань. Основна мета 
тестового контролю (ТКЗ). Основні функції ТКЗ: діагностична; навчальна; організуюча; 
виховна. Етапи класичної процедури складання тестів варіантів закритих тестів. Вимоги 
до організації процесу тестового контролю знань. Оцінка при семестровому контролі.  

 
ЛЕКЦІЯ 6 

ТЕМА: МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ КУРСОВОГО Й ДИПЛОМНОГО 
ПРОЄКТУВАННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИК ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ 

Методика організації курсового й дипломного проєктування. Специфіка та 
структура курсового й дипломного проєктів.  Робота здобувача вищої освіти над 
дипломною роботою (проєктом). Організація практичної підготовки майбутніх педагогів. 
Виробнича та переддипломна практики. Функції керівника практики. Організація 
самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти. Форми самостійної роботи 
студентів. Форми індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти. 

 
ЛЕКЦІЯ 7 

ТЕМА: ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОУ ПРОЦЕСІ 
ЗВО 

Інноваційні педагогічні технології активізації навчання. Педагогічний процес. 
Алгоритмічний підхід до навчання. Методи та форми активізації освітнього процесу. 
Організація проблемного навчання. Дистанційна система освіти. Характерні риси 
модульного навчання. Принципи модульного навчання. Кредитно-модульна технологія 
навчання. 

 
ЛЕКЦІЯ 8 

ТЕМА: ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЮ 
ДІЯЛЬНІСТЮ 

Сутність поняття «творчість». Основні ознаки творчої особистості. Функції 
творчості: планування, організації, мотивації, аналізу, контролю, координації тощо. 
Основні етапи формування творчого досвіду. Система управління НТД. Педагогічний 
вплив на розвиток творчої особистості. Якості сучасного творчого педагога. 

 
ЛЕКЦІЯ 9 

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗВО 
Особливості діяльності викладача ЗВО. Науково-педагогічні працівники ЗВО. 

Класифікація стилів педагогічного спілкуваня за М. Таленом.  Педагогічне спілкування 
викладача. Структурні компоненти педагогічної майстерності: морально-духовні вартості, 
професійні знання, соціально-педагогічні якості, психолого-педагогічні уміння, 
педагогічну техніку. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ЗВО. 
Сутність і зміст основних психолого-педагогічних умінь викладача ЗВО. Педагогічна 
техніка викладача ЗВО. 

 
ЛЕКЦІЯ 10 



ТЕМА: МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ В ОСВІТНЬОМУ 
ПРОЦЕСІ ЗВО. 

Модель громадянина української державності. Форми і методи виховної роботи у 
ЗВО. Класифікація методів виховання. Сучасні форми і методи виховання студентської 
молоді. 

 
 

  



 
3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі усьог

о 
у тому числі 

л п лаб інд с.р.  л п лаб інд с. р.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 
ПЕДАГОГІКИ У ЗВО 

Тема 1. Система освіти в 
Україні  

10 2 1  1 6  2    20 

Тема 2. Дидактичні основи 
підготовки майбутніх 
педагогів у системі вищої 
освіти 

11 2 1 1 1 6      20 

Тема 3. Особливості 
організації освітнього процесу 
в системі підготовки 
майбутніх педагогів у ЗВО 

17 2 2 1 1 11      20 

Разом за змістовим модулем 
1 

38 6 4 2 3 23  2    60 

Змістовий модуль 2. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У 
ЗВО 

Тема 4. Методика викладання 
навчальних дисциплін на 
організаційних  формах 
навчання у ЗВО 
 

37 2 1 10 12 12  2    10 

Тема 5. Методика 
контрольних заходів 
оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів вищої 
освіти 
 

14 2 1 2 1 9   2   10 

Тема 6. Методика організації 
курсового й дипломного 
проєктування. Організація 
практик підготовки майбутніх 
педагогів 

14 2 1 2 1 9    2  10 

Тема 7. Інноваційні 
педагогічні технології в 
освітньому процесі 

14 2 1 2 1 9   2   10 

Тема 8. Дидактичні основи 
управління навчально-
творчою діяльністю 

5 2 1   2       

Тема 9. Особливості 
діяльності викладача ЗВО 

11 2 1  1 7    2  10 



Тема 10. Методика виховної 
роботи зі студентами в 
освітньому процесі ЗВО. 

 

14 2  2 1 9      8 

Разом за змістовим 
модулем 

112 14 6 18 17 74  2 4 4  58 

Усього годин  150 20 10 20 20 80        

Модуль 2 

ІНДЗ   — — 20 —   — — — 20 

Усього годин 150 20 10 20 20 80  4 4 4  150 

 
4. Теми практичних занять 

№  
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1.  Реформування системи освіти України. Характеристика вищої освіти та її 
складових як системи і процесу. 

2 

2.  Організація освітнього процесу в ЗВО. 2 

3.  Сучасні форми, методи й прийоми навчання та педагогічні технології у ЗВО. 2 

4. Контроль якості навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ЗВО. 2 

5. Професійно-педагогічна й особистісна характеристики викладача педагогічного 
закладу вищої освіти. 

2 

Разом: 10 
 

6. Теми лабораторних занять 

№  
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1 Методи та організаційні форми навчання у ЗВО. 2 

2 Методика підготовки та проведення лекції у ЗВО. 2 

3 Методика проведення практичних занять у ЗВО. Методика розв’язання 
педагогічних ситуацій на практичних заняттях у ЗВО. 

2 

4 Методика проведення лабораторних занять у ЗВО. 2 

5 Методика проведення різних видів занять з використанням інноваційних 
педагогічних технологій та активних методів навчання. 

2 

6 Методика організації та оцінювання навчальної і виробничої практик здобувачів 
вищої освіти у ЗВО. 

2 

7 Методика організації та оцінювання науково-дослідницької роботи здобувачів 
вищої освіти у ЗВО. 

2 



 
 

7. Самостійна робота 

№  
з/п Назва теми Кількість 

годин 

1.  Система освіти в Україні 6 

2.  Дидактичні основи підготовки майбутніх педагогів у системі вищої освіти 6 

3.  Особливості організації освітнього процесу в системі підготовки майбутніх 11 

4.  Методика викладання навчальних дисциплін на організаційних формах 
навчання у ЗВО 

12 

5.  Методика контрольних заходів оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів 
вищої освіти 

9 

6.  Методика організації курсового й дипломного проєктування. Організація 
практик підготовки майбутніх педагогів 

9 

7.  Інноваційні педагогічні технології в освітньому процесі 9 

8. Дидактичні основи управління навчально-творчою діяльністю 2 

9. Особливості діяльності викладача ЗВО 7 

10. Методика виховної роботи зі студентами в освітньому процесі ЗВО 9 

Разом: 80 год. 

 
8. Індивідуальні завдання 

1. Опрацюйте  Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Рівні національної 
рамки кваліфікацій», випишіть базові поняття. 
2. Проаналізуйте нормативні документи, які визначають функціонування системи 
освіти України,  
3. Охарактеризуйте структуру освіти, зобразіть схему. 
4. Ознайомитися із Державним стандартом початкової освіти, навчальними планами, 
освітньо-професійними програмами. 
5. Охарактеризуйте дидактичні категорії та явища. 
6. Ознайомтеся з нормативно-правовими документами РДГУ: «Положення про 
організацію освітнього процесу РДГУ», «Положення про робочу програму навчальної 
дисципліни»,  «Положення про силабус»,  «Положення про навчальний план в РДГУ». 
7. Підготуйте доповідь на тему: 
- Відмінності національної системи освіти від Європейської. 
- Основні зміни та доповнення в Законі України «Про освіту», «Про вищу освіту». 
- Реформування вищої освіти України в контексті Болонського процесу. 

8 Методика організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 2 

9 Особливості вивчення дидактичного процесу у початковій школі. Методика 
вивчення української етнопедагогіки. Особливості вивчення історії педагогіки.  
 

2 

10 Методика організації виховної роботи у ЗВО. 2 

Разом: 20 



8. Напишіть критичне есе на тему: «Сутність та значення  теорії та практики навчання 
педагогіки у ЗВО» (зверніть увагу на дисциплінах за фахом).  
9. Проаналізуйте освітньо-професійну програму та навчальний план «Початкова 
освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти, подати свої пропозиції.  
10. Презентуйте модель організації освітнього процесу у ЗВО. 
11. Укладіть структурно-логічну схему «Класифікація методів навчання у ЗВО». 
12. Підготуйте наукове повідомлення про одну із форм організації навчання. 
13. Сформулюйте поради для педагога щодо вибору методів навчання. 
14. Проаналізуйте нормативні документи, які визначають організацію освітнього 
процесу у ЗВО. 
15. Ознайомтеся з положеннями щодо проведення контрольних заходів.  
16. Охарактеризуйте особливості контрольних заходів, зобразіть схему. 
17. Ознайомтеся із методичними рекомендаціями, нормативними документами та 
положеннями щодо написання курсових й дипломних робіт та проходження практики 
здобувачами вищої освіти. 
18. Проаналізуйте різновид педагогічних технологій, порівняйте їх. 
19. Проаналізуйте теорії учених за темою «Дидактичні основи управління навчально-
творчою діяльністю». 
20. Сформулюйте поради для педагогів щодо управління навчально-творчою 
діяльністю. 
21. Сформулюйте поради для молодого педагога ЗВО; випишіть цитати  із праць 
відомих педагогів за темою «Особливості діяльності викладача ЗВО». 
22. Укладіть структурно-логічну схему «Класифікація методів виховання у ЗВО». 
23. Підготуйте та проаналізуйте запропонований фрагмент заняття (за вибором форм, 
методів тощо). варіант підбору методів. 
24. Укладіть порівняльну таблицю «Педагогічні технології», проаналізувати зміст 
педагогічних технологій. 
25. Підготуйте презентацію «Освіта впродовж життя» та проведіть її захист. 
26. Підготуйте рекомендації щодо покращення організації контрольних заходів у ЗВО. 
27. Розробіть завдання тестового контролю знань здобувачів вищої освіти з навчальної 
дисципліни «Теорія та практика навчання педагогіки у ЗВО» (за вибором теми). 
28. Розробіть професіограму викладача педагогічного ЗВО та проведіть обговорення в 
студентській аудиторії. 
29. Складіть та продемонструйте «карту пам’яті» за темою «Творча особистість». 
30. Змоделюйте лекційне заняття (за вибором); вступну лекцію (за вибором); лекцію з 
елементами проблемного навчання (за вибором). Проаналізуйте презентовані фрагменти 
занять, надайте рекомендації. 
31. Змоделюйте практичне заняття у формі гри (за вибором); з використанням методик 
«мозкового штурму» тощо. 
32. Зробіть добірку педагогічних ситуацій та методичних рекомендацій щодо їх 
вирішення. 
33. Змоделюйте лабораторне заняття (за вибором). 
34. Змоделюйте семінарське заняття в активній формі (САФ); заняття у формі гри (за 
вибором). 
35. Проаналізуйте сутність основних етапів попередньої та безпосередньої підготовки 
педагога до проведення різних видів занять з використанням інноваційних педагогічних 
технологій та активних методів навчання. 
36. Ознайомтеся з положеннями про організацію практик у ЗВО та методичними 
рекомендаціями до них. 
37. Проаналізуйте сутність основних етапів попередньої та безпосередньої підготовки 
педагога до організації та оцінювання навчальної і виробничої практик здобувачів вищої 
освіти у ЗВО. 
38. Змоделюйте конференцію у ЗВО (за вибором). 



39. Проаналізуйте сутність основних етапів попередньої та безпосередньої підготовки 
педагога до організації та оцінювання науково-дослідницької роботи здобувачів вищої 
освіти у ЗВО. 
40. Підготуйте методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи здобувачів 
освіти на основі педагогічного досвіду, праць учених. 
41. Змоделюйте заняття з навчальних дисциплін: «Школознавство», «Українська 
етнопедагогіка», «Історія педагогіки». Підберіть народні прислів’я і приказки, у яких 
відображено означену тематику. 
42. Змоделюйте методики: «Акваріум»; «Відкритий мікрофон»; «Снігова куля»; 
«Веббінг»; «мозковий штурм»; рефлексивно-експліцитний метод; тренінгове заняття; 
колективну творчу справу (за вибором). 

 
 

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 тощо); 
МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 

 
Методи оцінювання. 

МО1 – екзамен; 
МО2 – усне або письмове 
опитування;  
МО3 – колоквіум, 
МО4 – тестування; 
МО5 – проєкти;  
МО6 – реферати, есе; 
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та 
досліджень;  
МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 
МО9 – захист лабораторних і практичних 
робіт.  

 
11. Засоби діагностики результатів навчання: 
екзамен; тести; проєкти; аналітичні звіти, реферати, есе; графічні роботи; презентації 
результатів виконаних завдань та досліджень; критичні есе. 

 
12. 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. 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Загальна 
кількість балів відповідає оцінці за шкалою оцінювання: національна та ЄКТС 



 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проєкту  

(роботи), практики 
для заліку 

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 

0–34 F незадовільно  
з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано  
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти   
 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко-
вий тест 
(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3  Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  
 

5 

 
 

40 

 
 

100 3 3 4  5 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль - 
5 

Модульний контроль - 5 

 
 
 

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, мультимедійні презентації, навчальні 
посібники, робоча програма навчальної дисципліни, силабус, комплект тестових і 
контрольних завдань для тематичного(модульного) оцінювання знань здобувачів вищої 
освіти. 

 
Питання для підготовки до підсумкового контролю: 

І 
1. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності. 
2. Мета та завдання освіти ХХІ століття. Види освіти. Форми здобуття освіти. 
3. Система освіти України, її структура. Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні. 
4. Структура вищої освіти. Характеристика рівнів підготовки спеціалістів. Система 
закладів вищої освіти. Стандарт вищої освіти, його складники. 
5. Пріоритетні напрями реформування та модернізації вищої освіти в Україні в контексті 
інтеграції до європейського освітнього простору.  
6. Болонський процес. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу.  
7. Ключові нормативно-правові документи, що регулюють та визначають діяльність 
ЗВО. 



8. Дидактичні основи педагогічного процесу у ЗВО. Структура педагогічної системи у 
ЗВО. 
9. Загальні положення, закономірності, принципи навчання властиві всім предметам 
педагогічного циклу.  
10. Методологічні аспекти педагогіки у ЗВО. 
11.  Характеристика педагогічного процесу у ЗВО. Закономірності педагогічного процесу 
у ЗВО. 
12. Методи викладання педагогіки вищої школи. Форми організації навчання педагогіки у 
ЗВО. Характеристика організаційних форм дидактичного процесу. 
13. Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу у ЗВО. 
14. Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівців. Навчальний план. Робоча 
програма навчальної дисципліни. Силабус. Індивідуальний навчальний план здобувача 
вищої освіти.  
15. Навчальний графік у ЗВО.  
16. Організація праці викладача педагогічних дисциплін у ЗВО III-IV рівнів акредитації. 
17. Організація аудиторної роботи зі студентами ЗВО. 
18. Роль кафедри в управлінні освітнім процесом у ЗВО. Інститут кураторства у ЗВО.  
19. Типи навчання педагогіки.  
20. Проблемне навчання педагогіки. 
21. Лекція з педагогіки як основна форма проведення навчальних занять у ЗВО.  
Характеристика різновиду лекцій. Підготовка до виступу на лекції у ЗВО. Методика 
читання лекцій. 
22. Лабораторні заняття з педагогіки у ЗВО. Структура лабораторних робіт та їхня 
класифікація. Методика проведення лабораторних робіт.  
23. Структура практичного заняття з педагогіки та класифікація їх за видами. 
24. Модель семінарського заняття з педагогіки в активній формі (САФ). 
25. Методика проведення практичних занять із педагогіки.  
26. Методика проведення семінарських занять із педагогіки. 
27. Навчальна конференція. Консультація. Індивідуальне навчальне заняття. 
28. Характеристика організаційних форм практичної підготовки. 
29. Характеристика організаційних форм самостійної роботи. Види самостійної роботи 
студентів. 
30. Характеристика організаційних форм контрольних заходів. 
31. Види контролю оцінювання навчальних досягнень в освітньому процесі в ЗВО. 
Педагогічні вимоги до контролю. 
32.  Функції процесу аналізу й оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої освіти 
у ЗВО. Організація складання іспитів і заліків у ЗВО. 
33. Методичні основи організації тестового контролю знань.  
34. Методика організації курсового проєктування з педагогіки.  
35.  Робота здобувача вищої освіти над дипломною роботою (проєктом) з педагогіки. 
Методика організації дипломного проєктування. 
36. Організація практичної підготовки майбутніх педагогів. 
37. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Організація індивідуальної 
роботи здобувачів вищої освіти. 
38. Соціологізаторська та біхевіористська педагогіка. Теорія поетапного формування 
розумових дій (за П. Я. Гальперіним, Н. Ф. Тализіною). Алгоритмічний підхід до навчання 
(за В. П. Беспалько). 



39. Сутність понять: «освітні технології», «педагогічні технології», «навчальні 
технології». Класифікація сучасних технологій навчання педагогіки у ЗВО. 
40. Методи та форми активізації освітнього процесу у ЗВО. 
41. Методика й етапи розроблення ділових ігор. Етапи підготовки і проведення ділової 
гри. 
42. Організація проблемного навчання. 
43. Організація дистанційної системи освіти. Освіта упродовж усього активного життя. 
44. Характерні властивості модульного навчання. Кредитно-модульна технологія 
навчання. 
45. Сутність поняття «творчість». Основні ознаки творчої особистості. Основні етапи 
формування творчого досвіду. 
46. Педагогічний вплив на розвиток творчої особистості. 
47. Викладач – ключова фігура з організації освітнього процесу у ЗВО. Науково-
педагогічні працівники ЗВО. Вимоги до викладача ЗВО. 
48. Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості викладача ЗВО. 
Класифікація стилів педагогічного спілкування за М. Таленом. Сутність, складові та зміст 
педагогічної культури викладача ЗВО. 
49. Модель громадянина української державності. 
50. Позааудиторна виховна робота у ЗВО. 
51. Форми виховної роботи у ЗВО. Класифікація методів виховання. 
52. Групи методів виховання з формування національно-культурної ідентичності 
майбутніх педагогів у ЗВО. Нетрадиційні форми і методи виховання у ЗВО. 
53. Сучасні форми і методи виховання студентської молоді. 
54. Рефлексивно-експліцитний метод: сутність, вимоги, особливості. 
55. Тренінг: сутність, функції, принципи, цілі, різновид, алгоритм дій, комплекс методів. 
56. Колективна творча справа: сутність, особливості організації та етапи проведення. 
57. Проєкт: сутність, особливості та алгоритм дій. 
58. Особливості вивчення школознавства.  
59. Методика вивчення української етнопедагогіки. 
60.  Особливості вивчення історії педагогіки.   

ІІ 
1. Змоделювати лекційне заняття з педагогіки (за вибором). 
2. Змоделювати вступну лекцію з педагогіки (за вибором). 
3. Змоделювати лекцію з педагогіки  з елементами проблемного навчання (за вибором). 
4. Змоделювати практичне заняття з педагогіки  з використанням методики «мозкового 
штурму». 
5. Змоделювати лабораторне заняття з педагогіки (за вибором). 
6. Змоделювати семінарське заняття в активній формі (САФ). 
7. Укласти професіограму викладача педагогіки ЗВО.  
8. Змоделювати методику «Акваріум» (за вибором). 
9. Змоделювати методику «Відкритого мікрофону» (за вибором). 
10. Змоделювати методику «Снігова куля» (за вибором). 
11. Змоделювати методику «Веббінг» (за вибором). 
12. Змоделювати заняття з педагогіки у формі гри (за вибором). 
13. Змоделювати «мозковий штурм» (за вибором). 
14. Змоделювати рефлексивно-експліцитний метод (за вибором). 
15. Змоделювати тренінгове заняття (за вибором). 
16. Змоделювати колективну творчу справу (за вибором). 



17. Змоделювати практичне заняття у формі гри (за вибором). 
18. Змоделювати конференцію з педагогіки у ЗВО (за вибором). 
19. Змоделювати заняття з навчальної дисципліни «Дидактичний процес у початковій 
школі» (за вибором). 
20. Змоделювати заняття з навчальної дисципліни «Українська етнопедагогіка» (за 
вибором). 
21. Змоделювати заняття з навчальної дисципліни «Історія педагогіки» (за вибором). 

 
 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси  
Основна література: 
1. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. 2014.   
416 с. 
2. Дзюба П.А. Посібник до вивчення дисципліни «Методика викладання фахових 
дисциплін в вищій школі» [Текст]: посіб. Дніпро: Ліра. 2015. 24 с. 
3. Дубасенюк О.А., Антонова О.Є. Методика викладання педагогіки: Навчальний 
посібник: Вид. 2-ге, доп. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 375 с. 
4. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. В. В Каплінський. 
Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015. 224 с. 
5. Лутаєва Т. В. Педагогіка та методика викладання у вищій школі : метод. рек. для 
магістрантів спец. 8.12010007 «Лабораторна діагностика». Харків: НФаУ, 2014. 68 с. 
6. Методика викладання у вищій школі : навчально-методичний посібник /Уклад. : 
В. І. Кобаль. Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. 203 с. 
7. Теорія і методика викладання в вищій школі. Конспект лекцій з навчальної 
дисципліни [Електронний ресурс]: навч. посіб. для підготовки докторів філософії очної 
форми навчання, які навчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» / 
КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І.О. Казак. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,37 
Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 116 с. 

 
Допоміжна література:  
1. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти : [навч.-метод. посіб.] / Кам’янець-
Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Каф. педагогіки і методик дошк. та початк. освіти; [уклад. 
: М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова]. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 
2014. 151 с.  
2. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою 
системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 
384 с. 
3. Грабовська Т.І., Талапканич М.І., Химинець В.В. Інноваційний розвиток освіти: 
особливості, тенденції, перспективи. Ужгород, 2006. 232 
4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [відповід. ред. Василь Григорович 
Кремень.] Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с. 
5. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач 
Н.П. Наволокова. Харків: Вид. група «Основа», 2009. 176 с. (Серія «Золота педагогічна 
скарбниця»). 
6. Курсова робота: методичні рекомендації до написання курсових робіт із основ педагогіки 
та дидактики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 013 
«Початкова освіта». / Рівненський державний гуманітарний університет: уклад.: Р.Л. Сойчук, 
З.М. Шевців, О.А. Гудовсек, Т.Є. Колупаєва, О.В. Боровець, Т.В. Яковишина, А.П. Веремчук, 
О.М. Міщеня, С.Б. Бричок, О.М. Третяк, Л.В. Іскра. Рівне: РДГУ, 2019.  37 с. 
7. Мартиненко С. М. Вивчення особистості молодшого школяра засобами педагогічної 
діагностики [навч.-метод. посіб.]: рек. Вченою радою Київського університету імені 
Бориса Грінченка / С.М. Мартиненко, М.Д. Осколова; рецензент: В.І. Бондар, Н.М. Бібік. 
Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. 144 с.  



8. Нагаєв В. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. Київ: Центр 
учбової літератури, 2007. 232 с. 
9. Організація самостійної роботи студентів. В.О. Ушкаренко, Н.Д. Смолієнко, І.В. 
Осадчук, Т.І. Виноградова. Херсон: Айлант, 2005. 96 с. 
10. Ортинський В. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. Київ: Центр учбової 
літератури, 2009. 472 с. 
11. Положення про дипломні роботи: методичні рекомендації щодо написання та 
оформлення дипломних робіт здобувачами ступеня вищої освіти «бакалавр» і «магістр» на 
педагогічному факультеті РДГУ / Гудовсек О.А., Дичківська І.М., Петренко О.Б., Сілков В.В., 
Сіранчук Н.М., Сойчук Р.Л., Яковишина Т.В. Рівне: РДГУ, 2019. 40 с. 
12. Резван О. Методика викладання у вищій школі. Харків, ХНАДУ: «Міськдрук», 2012. 
152 с. 
13. Сисоєва С. О. Методологія науково-педагогічних досліджень: підруч. для магістрів 
спец. «Педагогіка вищ. школи» / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук; М-во освіти і науки 
України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Рівне: Волин. обереги, 2013. 359 с. 
14. Стинська В.В. Методика викладання у вищій школі. Методичні рекомендації. Івано-
Франківськ, 2016. 65 с. 
15. Туркот Т. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів. Київ: Кондор, 2011. 628 с. 

 
Нормативно-правові документи: 
1. Закон України «Про освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-
19  
2. Закон України «Про вищу освіту». Режим доступу:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
3. Методичні рекомендації ООІУВ. Режим доступу:  http://ooiuv.odessaedu.net. 
4. Нормативно-правова база з питань патріотичного виховання. Режим доступу 
:C:/Documents%20and%20Settings/1/Рабочий%20стол/АПОВ%20кафедра/Нормативно-
правова%20база%20з%20питань%20патріотичного%20виховання.html 
5. Рівні Національної раки кваліфікацій: [Електронний ресурс] Режим доступу:  
https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij 
 
16. Інформаційні (інтернет) ресурси 
1. Сайт бібліотеки РДГУ: www.rshu.edu.ua/naukova-biblioteka 
2. Сайт кафедри педагогіки початкової освіти РДГУ. http://kppo-rdgu.do.am/ 
3. Сайт Міністерства освіти і науки України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/  
4. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ 
5. http://ibib.ltd.ua/neravnomernost-razvitiya-26112.html. 
6. http://metodportal.com/node/595">  
7. http://educat.at.ua/ 
8. Робоча програма навчальної дисципліни. Силабус. Тексти лекцій в друкованому і 

електронному варіантах. Питання до контрольних робіт та заліку. Завдання та 
методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів. Пакети 
візуального супроводу дисципліни. Перелік рекомендованої літератури з дисципліни.  

9. Дидактичний матеріал (тексти педагогічних диктантів, тести, завдання). 
10. Завдання для здобувачів вищої освіти, що перебувають на індивідуальному плані 

навчання. 
  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://ooiuv.odessaedu.net/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij
http://www.rshu.edu.ua/naukova-biblioteka
http://kppo-rdgu.do.am/
http://www.mon.gov.ua/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
http://ibib.ltd.ua/neravnomernost-razvitiya-26112.html
http://educat.at.ua/
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Інститут психології та педагогіки 

Педагогічний факультет 
Кафедра педагогіки початкової освіти 

 
 
 
 

Назва дисципліни Теорія та практика навчання педагогіки в ЗВО 

Викладач (і) Сойчук Руслана Леонідівна,  
Колупаєва Тетяна Євстафіївна, 
Яковишина Тетяна В’ячеславівна 
 
 

 

Профайл викладача 
(ів) на сайті кафедри 

http://kppo-rdgu.do.am/ 

E-mail викладача: ruslanasoichuk@gmail.com 
kolupaeva.tatyana@gmail.com 
yakovushunat@gmail.com 

Посилання на 
освітній контент 
дисципліни в CMS 
Moodle (за наявності) 
або на іншому ресурсі 

 

Консультації Очні консультації: 3 год.  
Середа 10.00 – 13.00 
Онлайнконсультації: 3 год. 
Четвер 14.00 –17.00 
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Анотація дисципліни 
 
Навчальний курс «Теорія та практика навчання педагогіки у ЗВО» 

спрямований на підготовку здобувачів вищої освіти щодо розуміння нових 

підходів у підготовці педагогічних кадрів для закладів освіти та засвоєння 

майбутніми професіоналами теоретичних основ методики навчання 

педагогіки/навчальних дисциплін у закладах вищої освіти, формування 

світогляду, педагогічної культури й критичного мислення; ознайомлення із 

знаннями про особливості викладання дисциплін у ЗВО та професійної 

майстерності й педагогічної техніки викладача. 

Курс «Теорія та практика навчання педагогіки у ЗВО» є 

фундаментальним у процесі фахової підготовки майбутнього педагога вищої 

школи, основне призначення якого – ознайомити майбутніх викладачів 

спеціальності «Початкова освіта» з теоретичними основами організації 

освітнього процесу ЗВО; розкрити особливості діяльності педагога й 

здобувачів освіти у цьому процесі; поглибити знання студентів про зміст 

освіти, зокрема вищої освіти, особливості дидактичного процесу у ЗВО, типи 

навчання, сучасні форми й методи навчання і виховання, педагогічні 

технології та методики, особливості контролю й оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти; набути практичні навички планування та 

моделювання дидактичного процесу із застосуванням інноваційних 

технологій та методик, організації різних форм навчання здобувачів освіти, 

активізації  їхньої  пізнавальної діяльності; вміння визначати цілі та 

структуру дидактичного процесу, працювати в інноваційному освітньому 

просторі ЗВО. 

Упродовж підготовки майбутнього викладача ЗВО звернуто увагу на 

такі аспекти: професійна поведінка педагога; характеристика морально-

етичних норм вчинків викладача, куратора; роль викладача ЗВО в реалізації 

прав і свобод студентської молоді; особливості морально-етичної поведінки 

педагога вищої школи в різних педагогічних ситуаціях освітнього характеру. 
 
 

  



Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка  

(шифр і назва) Нормативна 
  

 

Модулів – 2 

Спеціальність  
(професійне спрямування): 

013 «Початкова освіта» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання 

навчальний проєкт – 
«Кейс викладача ЗВО» 

Семестр 

Загальна кількість  
годин – 150 год. 

2-й 1 і 2-й 

Лекції 

Тижневих годин  
для денної форми  

навчання: 
аудиторних – 4 год. 
самостійної роботи  

студента – 6 год. 
 

Освітній  
рівень: магістр 

20 год.  4 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 4 год. 

Лабораторні 

20 год. 4 год. 

Самостійна робота 

80 год. 118 год. 

Індивідуальні завдання:  
20 год. проєкт 

Вид контролю: екзамен  

 
Передумови 

Передумови для вивчення дисципліни: «Педагогіка вищої школи», «Теорія і практика 
педагогічних комунікацій», «Технологія та організація наукових досліджень в освіті», 
«Гендерний підхід в освіті і вихованні» / «Інноваційні технології позашкільної освіти і 
виховання», «Технології вивчення у ЗВО окремих галузей». 

 
Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Мета навчальної дисципліни – підготувати здобувачів вищої освіти до 
розуміння нових підходів у підготовці педагогічних кадрів для закладів освіти та 
засвоєння майбутніми професіоналами теоретичних основ методики навчання 
педагогіки/навчальних дисциплін у закладах вищої освіти, формування світогляду, 
педагогічної культури й критичного мислення; ознайомити із знаннями про особливості 
викладання дисциплін у ЗВО та професійної майстерності й педагогічної техніки 



викладача.  
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
Методичні – ознайомити з основними тенденціями у сфері освіти; підвищити 

рівень теоретичної, психолого-педагогічної та методичної підготовки здобувачів вищої 
освіти до реалізації особистісно орієнтованого підходу та студентоцентризму в умовах 
ЗВО; сформувати відповідальне ставлення до ролі педагога, прагнення поповнювати свої 
знання, підвищувати  професійну майстерність. 

Пізнавальні – надати здобувачам вищої освіти наукові знання про закономірності й 
принципи навчання педагогіки, ключові поняття методології та методики викладання 
педагогіки/навчальних дисциплін, сутність педагогічних технологій, концепцій сучасної 
освіти й виховання, специфіку організації науково-дослідницької роботи з педагогіки; й 
механізми розв’язання педагогічних проблем. 

Практичні – застосовувати теоретичні положення з курсу у педагогічній практиці, 
науково-дослідницькій роботі та в процесі подальшої самоосвіти; використовувати 
організаційні форми й методи викладання педагогіки та технології організації 
позанавчальної роботи з педагогіки і виховної роботи у ЗЗСО, ЗВО.  

Виховні – виховувати в здобувачів вищої освіти відповідальне ставлення до своєї 
професії,  прагнення до самовдосконалення та подальшого професійного зростання. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні 
бути здатними розв’язувати комплексні завдання. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні бути 
компетентними у таких питаннях: 
 знання нормативно-правової документації з питань освіти й виховання в умовах 
реформування системи освіти; 
 сучасних тенденцій розвитку системи педагогічної освіти України; 
 оволодіння теоретичним матеріалом із педагогіки/ навчальних дисциплін, теорії 
педагогічної діяльності на рівні готовності до його викладання у закладах вищої освіти; 
 структури і змісту навчального процесу у ЗВО; 
 змісту курсу педагогіки/фахових дисциплін у закладах вищої освіти, освітньо-
професійних /наукових програм, навчальних планів й програм, навчальних посібників; 
 дидактичних основ дистанційного навчання; 
 мети, завдань, напрямів, принципів навчання педагогіки/навчальних дисциплін в 
сучасній вищій школі; методику вивчення окремих курсів; 
  організації освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти; 
 сучасних форм і методів викладання в процесі вивчення педагогіки, інноваційних 
методик й освітньо-виховних технологій та специфіку їх впровадження в освітньо-
виховний процес ЗВО; різних форм організації навчання здобувачів освіти, активізації  
їхньої  пізнавальної діяльності; 
 сучасних методик проведення науково-педагогічних досліджень;  
 аналізу наукової і методичної літератури; 
 оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; 
 застосування правил, методів, принципів, законів у педагогічних ситуаціях; 
 аналізу і оцінювання фактів, подій, результатів діяльності та прогнозування очікуваних 
результатів від прийнятих рішень; 
 планування педагогічної діяльності, окреслення мети, змісту, форм, методів та видів 
діяльності;  
 планування, організації, проведення, аналізу та самоаналізу методичної роботи, 
самостійної та навчально-пошукової діяльності, різноманітних видів навчальних і 
позааудиторних занять;  
 креативної організації освітнього процесу з використанням авторських освітньо-
виховних систем вітчизняних та зарубіжних шкіл; 
 уміння працювати в інноваційному освітньому просторі ЗВО; 



 володіння технологічною культурою; 
 виконання розвиваючої, координуючої, управлінської функції викладача у ЗВО; 
 формування особистості майбутнього педагога, підготовленого до ефективної 
професійної діяльності; здійснення саморозвитку, самоосвіти, самовиховання, 
самоорганізації. 

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі освіти другого 
(магістерського) рівня вищої освіти повинні бути здатними розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі професійної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань /професійної практики. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години / 5 кредитів ECTS. 
 
 

Програмні результати навчання 
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 
професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 
та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 01 – оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 
спрямованими на формування системного професійного світогляду, професійної етики та 
загального культурного світогляду, набуття універсальних навичок учителя та викладача; 
ЗК 02 – уміння ефективно спілкуватися з широкою професійною спільнотою та 
громадськістю;  
ЗК 04 – оволодіння мовними компетентностями, достатніми для представлення та 
обговорення результатів своєї професійної роботи в усній та письмовій формі;  
ЗК 06 – соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень, 
відповідальність за навчання інших;  
ЗК 08 – здатність як до автономної, так і командної роботи під час реалізації проєктів, 
знання закономірностей психолого-педагогічних умов ефективності організації процесу 
навчання і виховання у вищій школі. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
СК01 – знання специфіки педагогіки та психології вищої школи як науки та галузі 
професійної діяльності; володіння понятійно-категоріальним апаратом інтегрованого 
навчального курсу;  
СК02 – знання принципів, методів, форм організації педагогічного процесу та науково-
педагогічної діяльності у ЗВО; особливостей управлінської діяльності у ЗВО;  
СК04 – володіння науково-теоретичними знаннями побудови інноваційних моделей 
навчання; знання різних освітніх технологій; здатність до інноваційної діяльності в 
сучасних соціально-педагогічних умовах, розширення меж професійної компетентності, 
мотиваційно-професійної спрямованості. 

Знання (Зн) 
ЗН01 – проблем навчання та/або професійної діяльності на межі предметних галузей;  
ЗН04 – галузевого законодавства та нормативно-інструктивних матеріалів у сфері 
педагогічної освіти;  
ЗН05 – сучасних тенденцій, закономірностей розвитку методик педагогічних дисциплін; 
ЗН06 – наукових, методологічних та педагогічних засад, на яких побудовано навчальні 
курси;  
ЗН07 – методики підготовки та проведення навчального процесу у вищій та початковій 
школі;  
ЗН08 – особливостей сучасних інноваційних технологій та методики їх втілення в 
навчальний процес; теоретико-методичних принципів педагогічної творчості та її 
компоненти;  
ЗН09 – організації наукової, методичної та навчальної діяльності викладача вищої школи 
та вчителя початкової школи; 

Уміння (Ум) 



Ум 01 – розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення та інтеграції 
знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог, 
впроваджувати дослідницьку та/або інноваційну діяльність;  
Ум 03 – поєднувати теорію і практику, а також уміння приймати рішення та виробляти 
стратегію діяльності для вирішення завдань спеціалізації з урахуванням загальнолюдських 
цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів;  
Ум 04 – працювати як індивідуально, так і у складі команди;  
Ум 05 – використовувати навички, що були сформовані й розвинуті під час вивчення 
дисциплін професійної практичної підготовки;  
Ум 06 – розробляти документацію щодо навчання та наукової роботи викладача, 
матеріали занять та їх викладання відповідно до вимог вищої та початкової школи; 
 Ум 07 – організовувати самостійну та наукову роботу студентів, здійснювати 
співробітництво з батьками студентів, учнів та колегами в навчальній та позанавчальній 
роботі;  
Ум 09 – планувати свою професійну діяльність цілеспрямовано у логічній послідовності. 

Комунікація (Ком) 
Ком 01 – зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, 
що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються;  
Ком 02 – здійснення навчальної і виховної взаємодії зі студентами та учнями на рівні 
співробітництва;  
Ком 03 – використання навичок психолого-педагогічної імпровізації у спілкуванні зі 
студентами та учнями; 

 
Автономія і відповідальність (АіВ) 

АіВ 01 – прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та прогнозування;  
АіВ 02 – відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 
стратегічного розвитку команди;  
АіВ 03 – здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 
самостійним 

 
Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 
знати: основні засади теорії освіти і навчання; систему освіти України, її 

структуру; мету, завдання, зміст та структуру вищої освіти; пріоритетні напрями 
реформування та модернізації вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до 
європейського освітнього простору; предмет і завдання педагогіки вищої школи як науки 
та зв’язок з іншими галузями знань; дидактичні основи педагогічного процесу; 
закономірності, принципи, методи, засоби навчання; особливості організації освітнього 
процесу у ЗВО; форми організації навчання; інноваційні педагогічні технології, сучасні 
форми і методи активізації навчання; особливості підготовки, планування, проведення, 
аналізу та самоаналізу різновидів аудиторних та позааудиторних занять, методичної 
роботи, самостійної та навчально-пошукової діяльності; особливості діяльності викладача 
та здобувачів освіти у процесі навчання;  контроль та оцінювання навчальних досягнень 
здобувачів вищої освіти; вимоги та особливості науково-дослідницької діяльності 
здобувачів освіти; особливості організації практичної підготовки, самостійної та 
індивідуальної роботи майбутніх педагогів; значення, вимоги та провадження методичної 
роботи у ЗВО; особливості діяльності науково-педагогічних працівників ЗВО; обов’язки і 
права куратора академічної групи; форми і методи виховної роботи у ЗВО;  

вміти: планувати та організовувати педагогічну діяльність, визначати мету, зміст і 
відповідні форми й методи та види діяльності; провадити процес навчання відповідно до 
педагогічних закономірностей та дидактичних принципів; моделювати різновид 
аудиторних та позааудиторних занять у ЗВО; стимулювати й організовувати пізнавальну 
діяльність здобувачів вищої освіти; креативно організовувати освітній процесу з 
використанням інноваційних педагогічних технологій, сучасних форм і методів навчання 



й виховання; працювати в інноваційному освітньому просторі ЗВО; володіти 
технологічною культурою; укладати освітній контент, методичні рекомендації, вести 
документацію; планувати здійснення освітнього процесу у ЗВО; організовувати навчальну, 
методичну, самостійну, індивідуальну, науково-дослідницьку, виховну, наукову, 
організаційну роботи у ЗВО. 

 
  



 
Дидактична карта дисципліни 

Тема заняття, 
кількість годин 

Форма 
діяль- 
ності 

Методи 
навчання 

і 
оцінюва 

ння 

Оціню
вання 
аудито

рної 
робот

и 

Завдання самостійної і домашньої 
роботи, години 

Література, 
інформаційні 
ресурси 

Оціню
вання 
самос- 

тій 
ної, 

домаш
ньої 

 

Термін 
виконання 
самостій- 

ної роботи 

Змістовий модуль 1.  
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІКИ У ЗВО 

Система освіти 
в Україні, 2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН5 

 
МО2 

- Опрацюйте Закон України 
«Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Рівні національної 
рамки кваліфікацій», випишіть 
базові поняття. 

Проаналізуйте нормативні 
документи, які визначають 
функціонування системи освіти 
України,  

Охарактеризуйте структуру 
освіти, зобразіть схему, 

2 год. 
 

 

1,5,6, 7 
 

2,3,4,5,10,1
1,12,13 

 
1,2,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Дидактичні 
основи підготовки 

майбутніх 
педагогів у системі 

вищої освіти, 
2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН4, 

МН5 
 

МО2 

- Ознайомитися із Державним 
стандартом початкової освіти, 
навчальними планами, освітньо-
професійними програмами. 

Охарактеризуйте дидактичні 
категорії та явища, 

2 год. 
МО2 

1,5,6,7 
 

1, 
2,3,4,5,10,11,1

2,13 
 

1,2,5 
 

1,2,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Особливості 
організації 
освітнього 

процесу в системі 
підготовки 
майбутніх 

педагогів у ЗВО, 
2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН4, 
МН5 

 
МО2 

- Ознайомтеся з нормативно-
правовими документами РДГУ: 
«Положення про організацію 
освітнього процесу РДГУ», 
«Положення про робочу 
програму навчальної 
дисципліни»,  «Положення про 
силабус»,  «Положення про 
навчальний план в РДГУ». 

 4 год. 
МО7 

1,3,4,5,6,7 
 

2,4,8,9,10,1
1,12,14,15 

 
1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 



Реформування 
системи освіти 

України. 
Характеристика 

вищої освіти та її 
складових як 

системи і процесу,. 
2 год. 

Практи
чне 

заняття 
 

МН1, 
МН2, 
МН4, 
МН5 

 
МО2, 
МО4, 
МО6 

1 Підготуйте доповідь на тему: 
- Відмінності національної 

системи освіти від 
Європейської. 

- Основні зміни та 
доповнення в Законі України 
«Про освіту», «Про вищу 
освіту». 

- Реформування вищої освіти 
України в контексті 
Болонського процесу. 

3. Напишіть критичне есе на 
тему: «Сутність та значення  
теорії та практики навчання 

і   ЗВО  ( і  
      

  
 

1,5,6, 7 
 

1,2,3,4,5,10
,11,12,13 

 
1,2,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Організація 
освітнього 

процесу в ЗВО. 
2 год. 

Практи
чне 

заняття 
 

 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5 

 
МО2 

1 Проаналізуйте освітньо-
професійну програму та 
навчальний план «Початкова 
освіта» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти, подати свої 
пропозиції. Проаналізуйте 
нормативно-правові документи 
РДГУ: «Положення про 
організацію освітнього процесу 
РДГУ», «Положення про робочу 
програму навчальної 
дисципліни»,  «Положення про 
силабус»,  «Положення про 
навчальний план в РДГУ». 

Презентуйте модель 
    

  
 

1,5,6, 7 
 

1,2,3,4,5,10
,11,12,13 

 
1,2,5 

 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Методи та 
організаційні 

форми навчання у 
ЗВО. 

2 год. 

Лабора-
торне 

заняття 
 

МН1, 
МН2, 
МН4, 

МН5 
МО2, 
МО4, 
МО6, 
МО7 

1 Укладіть структурно-логічну 
схему «Класифікація методів 
навчання у ЗВО». 

Підготуйте наукове 
повідомлення про одну із форм 
організації навчання. 

Сформулюйте поради для 
педагога щодо вибору методів 
навчання. 1 год./5год. 

 

1,3,4,5,6,7 
 

2,4,8,9,10,1
1,12,14,15 

 
1,2,3,4,5 

2 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Змістовий 
модульний 
контроль 

Оціню 
вання 
програ 
мних 

резуль 
татів 

навчан
ня 

МО2 
(модульна 
контроль-
на робота) 

 

5 балів Додаткові завдання  
Підготувати доповідь на 
одну із запропонованих 

тем 

МО8 
 

 2бали Не більше 
5 днів 
після 

проведен- 
ня 

модульно- 
го 

контролю 
 
 

Змістовий модуль 2.  
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗВО 

Методика 
викладання 
навчальних 

дисциплін на 
організаційних  

формах навчання у 
ЗВО, 
2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН5 

 
МО2 

- Проаналізуйте нормативні 
документи, які визначають 
організацію освітнього процесу 
у ЗВО, 4 год. 

МО2 

1,3,4,5,6,7 
 

2,4,8,9,10,1
1,12,14,15 

 
1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 



Методика 
контрольних заходів 

оцінювання 
навчальних 

досягнень здобувачів 
вищої освіти 

2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН4, 

МН5 
 

МО2 

- Ознайомтеся з положеннями 
щодо проведення контрольних 
заходів.  

Охарактеризуйте 
особливості контрольних 
заходів, зобразіть схему,  4 год. 

 

1,3,4,5,6,7 
 

2,4,8,9,10,1
1,12,14,15 

 
1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Методика організації 
курсового й 
дипломного 

проєктування. 
Організація практик 

підготовки 
майбутніх педагогів, 

2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН4, 

МН5 
 

МО2 

- Ознайомтеся із методичними 
рекомендаціями, нормативними 
документами та положеннями 
щодо написання курсових й 
дипломних робіт та 
проходження практики 
здобувачами вищої освіти,  

4 год. 
 

1,3,4,5,6,7 
 

2,4,8,9,10,1
1,12,13,14,15 

 
1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Інноваційні 
педагогічні 
технології в 
освітньому 

процесі, 
2 год. 

Лекці
я 

МН1, 
МН4, 

МН5 
 

МО2 

- Проаналізуйте різновид 
педагогічних технологій, 
порівняйте їх, 4 год. 

МО2 

1,3,4,5,6,7 
 

2, 
4,5,7,8,9,10,12,

14,15 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Дидактичні 
основи управління 

навчально-
творчою 

діяльністю, 

2 год. 

Лекці
я 

МН1, 
МН4, 

МН5 
 

МО2 

- Проаналізуйте теорії учених 
за темою лекції. Сформулюйте 
поради для педагогів щодо 
управління навчально-творчою 
діяльністю, 1 год. 

МО2 

1,3,4,5,6,7 
 

2, 
4,5,7,8,9,10,12,

14,15 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Особливості 
діяльності 

викладача ЗВО, 

2 год. 

Лекці
я 

МН1, 
МН4, 

МН5, 
МО2 

 

- Сформулюйте поради для 
молодого педагога ЗВО; 
випишіть цитати  із праць 
відомих педагогів за темою 
заняття,  

3 год. 
 

1,3,4,5,6,7 
 

2, 
4,5,7,8,9,10,12,

14,15 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Методика 
виховної роботи зі 

студентами в 
освітньому 

процесі ЗВО, 
2 год. 

Лекці
я 

МН1, 
МН4, 

МН5 
 

МО2 

- Укладіть структурно-логічну 
схему «Класифікація методів 
виховання у ЗВО». 

4 год. 
МО2 
МО7  

1,3,4,5,6,7 
 

2, 
4,5,7,8,9,10,12,

14,15 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Сучасні 
форми, 

методи й 
прийоми 
навчання 

та 
педагогічн

і 
технології 

у ЗВО, 
2 год. 

Прак
тичне 

занят
тя 

МН1, 
МН2, 

МН3, 
МН4, 
МН5 

 
МО2, 
МО4, 
МО7 

1 Підготуйте та проаналізуйте 
запропонований фрагмент 
заняття (за вибором форм, 
методів тощо), варіант підбору 
методів. 

Укладіть порівняльну 
таблицю «Педагогічні 
технології», проаналізувати 
зміст педагогічних технологій. 

Підготуйте презентацію 
«Освіта впродовж життя» та 

      
 

 
 

1,3,4,5,6,7 
 

2, 
3,4,5,7,8,9,10,1

2,14,15 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 



Контроль 
якості 

навчальни
х 

досягнень 
здобувачів 

вищої 
освіти у 

ЗВО. 
2 год. 

 
 
 

Прак
тичне 

занят
тя 

МН1, 
МН2, 
МН4, 
МН6 

 
МО2, 
МО7 

1 Підготуйте рекомендації 
щодо покращення організації 
контрольних заходів у ЗВО. 

Розробіть завдання тестового 
контролю знань здобувачів 
вищої освіти з навчальної 
дисципліни «Теорія та практика 
навчання педагогіки у ЗВО» (за 
вибором теми). 

   
  
 

1,3,4,5,6,7 
 

2,4,8,9,10,1
1,12,14,15 

 
1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Професійн
о-

педагогічн
а й 

особистісн
а 

характери
стики 

викладача 
і
 

 
 
 

  

Прак
тичне 

занят
тя 

МН1, 
МН2, 
МН4, 
МН6 

 
МО2, 
МО7 

1 Розробіть професіограму 
викладача педагогічного ЗВО та 
проведіть обговорення в 
студентській аудиторії. 

Складіть та продемонструйте 
«карту пам’яті» за темою 
«Творча особистість». 

1 год./4 год, 
   

 
 
 

1,3,4,5,6,7 
 

2, 
4,5,7,8,9,10,12,

14,15 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Методика 
підготовк

и та 
проведенн
я лекції у 

ЗВО. 
2 год. 

 
 

Лабо
ра-торне 

занят
тя 

МН1, 
МН2, 

МН4, 
МН5 

 
МО2, 
МО7 

1 Змоделюйте лекційне заняття 
(за вибором); вступну лекцію (за 
вибором); лекцію з елементами 
проблемного навчання (за 
вибором). Проаналізуйте 
презентовані фрагменти занять, 
надайте рекомендації. 
3год./4 год. 
МО5, МО7 
 
 

 
 

  
 

 
1,2,3,4,5,6,

7 
 

2,4,8,9,10,1
1,12,14,15 

 
1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Методика 
проведенн

я 
практични
х занять у 

ЗВО. 
Методика 
розв’язанн

я 
педагогічн

 
 

 

  
  
  

 
 
 

Лабо
ра-торне 

занят
тя 

МН1, 
МН2, 

МН4, 
МН5 
МО2, 
МО7 

1 Змоделюйте практичне 
заняття у формі гри (за 
вибором); з використанням 
методик «мозкового штурму» 
тощо. 
Зробіть добірку педагогічних 
ситуацій та методичних 
рекомендацій щодо їх 
вирішення. 

3 /4  
  

1,2,3,4,5,6,
7 

 
2,4,8,9,10,1

1,12,14,15 
 

1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Методика 
проведенн

я 
лаборатор
них занять 

у ЗВО. 
2 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лабо
ра-торне 

занят
тя 

МН1, 
МН2, 
МН4, 
МН5, 
МН6 

 
МО2, 
МО7 

1 Змоделюйте лабораторне 
заняття (за вибором). 

3год. 
4 год. 

Сформулюйте рекомендації 
молодому педагогу, як 
підготувати ефективне заняття, 

МО2, МО7 

1,2,3,4,5,6,
7 

 
2,4,8,9,10,1

1,12,14,15 
 

1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 



Методика 
проведенн

я різних 
видів 

занять з 
використа

нням 
інновацій

них 
педагогічн

их 
технологі

й та 
активних 

 
 

  
 
 

Лабо
ра-торне 

занят
тя 

МН1, 
МН2, 
МН4, 
МН5, 
МН6 

 
МО2, 
МО5 
МО7 

1 Змоделюйте семінарське заняття 
в активній формі (САФ); заняття 
у формі гри (за вибором). 

Проаналізуйте сутність 
основних етапів 
попередньої та 
безпосередньої 
підготовки педагога до 
проведення різних видів 
занять з використанням 
інноваційних 
педагогічних 
технологій та активних 
методів навчання  

  
  

 
 

1,2,3,4,5,6,
7 

 
2,4,8,9,10,1

1,12,14,15 
 

1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Методика 
організації 

та 
оцінюванн

я 
навчально

ї і 
виробничо
ї практик 

здобувачів 
вищої 

освіти у 
 

  

Лабо
ра-торне 

занят
тя 

МН1, 
МН2, 
МН4, 
МН5, 
МН6 

 
МО2, 
МО7 

1 Ознайомтеся з положеннями 
про організацію практик у ЗВО 
та методичними 
рекомендаціями до них. 

Проаналізуйте сутність 
основних етапів попередньої та 
безпосередньої підготовки 
педагога до організації та 
оцінювання навчальної і 
виробничої практик здобувачів 

     
  

1,3,4,5,6,7 
 

2,4,8,9,10,1
1,12,13,14,15 

 
1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Методика 
організації 

та 
оцінюванн
я науково-
дослідниц

ької 
роботи 

здобувачів 
вищої 

освіти у 
 

  

Лабо
ра-торне 

занят
тя 

МН1, 
МН2, 
МН4, 
МН5, 
МН6 

 
МО2, 
МО7 

1 Змоделюйте конференцію у ЗВО 
(за вибором). 

Проаналізуйте сутність 
основних етапів 
попередньої та 
безпосередньої 
підготовки педагога до 
організації та 
оцінювання науково-
дослідницької роботи 
здобувачів вищої освіти 
  

  
  

 

1,3,4,5,6,7 
 

2,4,8,9,10,1
1,12,13,14,15 

 
1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Методика 
організації 
самостійн
ої роботи 

здобувачів 
вищої 
освіти. 
2 год. 

Лабо
ра-торне 

занят
тя 

МН1, 
МН2, 
МН4, 
МН5, 
МН6 
МО2, 
МО7 

1 Підготуйте методичні 
рекомендації щодо організації 
самостійної роботи здобувачів 
освіти на основі педагогічного 
досвіду, праць учених. 

1год./4 год., 
МО2  МО7 

1,2,3,4,5,6,
7 

 
2,4,8,9,10,1

1,12,14,15 
 

1 2 3 4 5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Особливості 
вивчення 

школознавства. 
Методика 
вивчення 

української 
етнопедагогіки. 

Особливості 
вивчення історії 

педагогіки. 
  

Лабо
ра-торне 

занят
тя 

МН1, 
МН2, 
МН4, 
МН5, 
МН6 

 
МО2, 
МО7 

1 Змоделюйте заняття з 
навчальних дисциплін:  
«Дидактичний процес у 
початковій школі», «Українська 
етнопедагогіка», «Історія 
педагогіки». Підберіть народні 
прислів’я і приказки, у яких 
відображено означену тематику. 
 1год./4 год., 
МО2, МО7 

1,3,4,5,6,7 
 

2,4,8,9,10,1
1,12,14,15 

 
1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 

Методика 
організації 
виховної 
роботи у 

ЗВО. 
2 год. 

Лабо
ра-торне 

занят
тя 

МН1, 
МН2, 
МН4, 
МН5, 
МН6 

 
МО2, 
МО7 

 

1 Змоделюйте методики 
«Акваріум»; «Відкритий 
мікрофон»; «Снігова куля»; 
«Веббінг»; «мозковий штурм»; 
рефлексивно-експліцитний 
метод;  тренінгове заняття ; 
колективну творчу справу (за 
вибором). 
1год./6 год., 

МО2, МО7, МО9 

1,3,4,5,6,7 
 

2,4,8,9,10,1
1,12,14,15 

 
1,2,3,4,5 

1 до 
проведення 
наступного 

аудиторного 
заняття 



Змістовий 
модульний 
контроль 

Оціню 
вання 
програ 
мних 

резуль 
татів 

навчан 
ня 

МО2 
(модульна 
контрольн
а робота) 

 

5 балів Додаткові завдання  
Підготувати доповідь на 
одну із запропонованих 

тем 

МО8 
 

 5 балів Не більше 
5 днів 
після 

проведенн
я 

модульног
о 

контролю 

Підсумковий 
контроль 

екзамен МО1 40 балів Виконання ІНДЗ Захист ІНДЗ 5 
балів  

 

Згідно з  
розкла- 
дом 

 
  



 
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 

МО1 – екзамени; 
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, мобільний телефон з підключенням до Інтернет, мультимедійний 
проектор, екран для: 
- комунікації та опитувань 
- виконання домашніх завдань 
- виконання завдань самостійної роботи 
- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 
- унаочнення лекційних занять. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 
передбачених видів освітньої діяльності 

 
Політика 

дисципліни 
Під час 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; недопустимість 
пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 
чи іншими мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання 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 
Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. 

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

Форма контролю: екзамен. 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може 

бути різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують 
здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно з 
Положенням про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими 
рівнями та критеріями: 

 
Суми 

балів за 
100- 

бальною 
шкалою 

 
Оцін-
ка в 

ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень 

компетент-
ності 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен 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, кількість яких незначна 

 
 
 
 
 

Достатній 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

74-81 

 
 
 
 

С 

 
 
 
 

добре 

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

(конструктив 
но- 

варіативний) 

 
добре 

 
 
 

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 яких є 
значна кількість суттєвих 

 
 
 
 

Середній 
(репродуктив 

ний) 

 
 
 
 
 

задовільно 

 
 

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 

незадовіль 
но з 

можливі-
стю 

повторно-
го 

складання 
семестро- 

вого 
контролю 

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

 
 
 

Низький 
(рецептивно- 
продуктив-

ний) 

 
 
 
 

незадовіль
но 

 
 
 

не 
зарахо- 

вано 

 
1-34 

 
F 

незадовіль 
но з 

обов'язко- 
вим 

повтор- 
ним 

вивченням 
 

 

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

Низький 
(рецептивно- 
продуктив- 

ний) 

 
незадовіль

но 

не 
зарахо- 

вано 

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових 

оцінок (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. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 
підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного 
контролю) за графіком екзаменаційної сесії. 
 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти під час  вивчення 

дисципліни «Теорія та практика навчання педагогіки у ЗВО»  
 

Змістовий модуль І - ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 
ПЕДАГОГІКИ У ЗВО. 
Змістовий модуль ІІ - МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗВО. 

 



Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3  Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  
 

5 

 
 

40 

 
 

100 3 3 4  5 5 5 5 5 5 5 

Модульний 
контроль - 5 

Модульний контроль - 5 

 

 
Питання для підготовки до підсумкового контролю 

І 
1. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності. 
2. Мета та завдання освіти ХХІ століття. Види освіти. Форми здобуття освіти. 
3. Система освіти України, її структура. Мета, завдання та зміст вищої освіти в 

Україні. 
4. Структура вищої освіти. Характеристика рівнів підготовки спеціалістів. Система 

закладів вищої освіти. Стандарт вищої освіти, його складники. 
5. Пріоритетні напрями реформування та модернізації вищої освіти в Україні в 

контексті інтеграції до європейського освітнього простору.  
6. Болонський процес. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського 

процесу.  
7. Ключові нормативно-правові документи, що регулюють та визначають діяльність 

ЗВО. 
8. Дидактичні основи педагогічного процесу у ЗВО. Структура педагогічної системи 

у ЗВО. 
9. Загальні положення, закономірності, принципи навчання властиві всім предметам 

педагогічного циклу.  
10. Методологічні аспекти педагогіки у ЗВО. 
11.  Характеристика педагогічного процесу у ЗВО. Закономірності педагогічного 

процесу у ЗВО. 
12. Методи викладання педагогіки вищої школи. Форми організації навчання 

педагогіки у ЗВО. Характеристика організаційних форм дидактичного процесу. 
13. Організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу у ЗВО. 
14. Освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівців. Навчальний план. 

Робоча програма навчальної дисципліни. Силабус. Індивідуальний навчальний 
план здобувача вищої освіти.  

15. Навчальний графік у ЗВО.  
16. Організація праці викладача педагогічних дисциплін у ЗВО III-IV рівнів 

акредитації. 
17. Організація аудиторної роботи зі студентами ЗВО. 
18. Роль кафедри в управлінні освітнім процесом у ЗВО. Інститут кураторства у ЗВО.  
19. Типи навчання педагогіки.  
20. Проблемне навчання педагогіки. 
21. Лекція з педагогіки як основна форма проведення навчальних занять у ЗВО.  

Характеристика різновиду лекцій. Підготовка до виступу на лекції у ЗВО. 
Методика читання лекцій. 

22. Лабораторні заняття з педагогіки у ЗВО. Структура лабораторних робіт та їхня 
класифікація. Методика проведення лабораторних робіт.  

23. Структура практичного заняття з педагогіки та класифікація їх за видами. 
24. Модель семінарського заняття з педагогіки в активній формі (САФ). 
25. Методика проведення практичних занять із педагогіки.  
26. Методика проведення семінарських занять із педагогіки. 
27. Навчальна конференція. Консультація. Індивідуальне навчальне заняття. 
28. Характеристика організаційних форм практичної підготовки. 



29. Характеристика організаційних форм самостійної роботи. Види самостійної роботи 
студентів. 

30. Характеристика організаційних форм контрольних заходів. 
31. Види контролю оцінювання навчальних досягнень в освітньому процесі в ЗВО. 

Педагогічні вимоги до контролю. 
32.  Функції процесу аналізу й оцінювання навчальної діяльності здобувачів вищої 

освіти у ЗВО. Організація складання іспитів і заліків у ЗВО. 
33. Методичні основи організації тестового контролю знань.  
34. Методика організації курсового проєктування з педагогіки.  
35.  Робота здобувача вищої освіти над дипломною роботою (проєктом) з педагогіки. 

Методика організації дипломного проєктування. 
36. Організація практичної підготовки майбутніх педагогів. 
37. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Організація 

індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти. 
38. Соціологізаторська та біхевіористська педагогіка. Теорія поетапного формування 

розумових дій (за П. Я. Гальперіним, Н. Ф. Тализіною). Алгоритмічний підхід до 
навчання (за В. П. Беспалько). 

39. Сутність понять: «освітні технології», «педагогічні технології», «навчальні 
технології». Класифікація сучасних технологій навчання педагогіки у ЗВО. 

40. Методи та форми активізації освітнього процесу у ЗВО. 
41. Методика й етапи розроблення ділових ігор. Етапи підготовки і проведення ділової 

гри. 
42. Організація проблемного навчання. 
43. Організація дистанційної системи освіти. Освіта упродовж усього активного життя. 
44. Характерні властивості модульного навчання. Кредитно-модульна технологія 

навчання. 
45. Сутність поняття «творчість». Основні ознаки творчої особистості. Основні етапи 

формування творчого досвіду. 
46. Педагогічний вплив на розвиток творчої особистості. 
47. Викладач – ключова фігура з організації освітнього процесу у ЗВО. Науково-

педагогічні працівники ЗВО. Вимоги до викладача ЗВО. 
48. Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості викладача ЗВО. 

Класифікація стилів педагогічного спілкування за М. Таленом. Сутність, складові 
та зміст педагогічної культури викладача ЗВО. 

49. Модель громадянина української державності. 
50. Позааудиторна виховна робота у ЗВО. 
51. Форми виховної роботи у ЗВО. Класифікація методів виховання. 
52. Групи методів виховання з формування національно-культурної ідентичності 

майбутніх педагогів у ЗВО. Нетрадиційні форми і методи виховання у ЗВО. 
53. Сучасні форми і методи виховання студентської молоді. 
54. Рефлексивно-експліцитний метод: сутність, вимоги, особливості. 
55. Тренінг: сутність, функції, принципи, цілі, різновид, алгоритм дій, комплекс 

методів. 
56. Колективна творча справа: сутність, особливості організації та етапи проведення. 
57. Проєкт: сутність, особливості та алгоритм дій. 
58. Особливості вивчення школознавства.  
59. Методика вивчення української етнопедагогіки. 
60.  Особливості вивчення історії педагогіки.   

 
ІІ 

1. Змоделювати лекційне заняття з педагогіки (за вибором). 
2. Змоделювати вступну лекцію з педагогіки (за вибором). 
3. Змоделювати лекцію з педагогіки  з елементами проблемного навчання (за 

вибором). 
4. Змоделювати практичне заняття з педагогіки  з використанням методики 



«мозкового штурму». 
5. Змоделювати лабораторне заняття з педагогіки (за вибором). 
6. Змоделювати семінарське заняття в активній формі (САФ). 
7. Укласти професіограму викладача педагогіки ЗВО.  
8. Змоделювати методику «Акваріум» (за вибором). 
9. Змоделювати методику «Відкритого мікрофону» (за вибором). 
10. Змоделювати методику «Снігова куля» (за вибором). 
11. Змоделювати методику «Веббінг» (за вибором). 
12. Змоделювати заняття з педагогіки у формі гри (за вибором). 
13. Змоделювати «мозковий штурм» (за вибором). 
14. Змоделювати рефлексивно-експліцитний метод (за вибором). 
15. Змоделювати тренінгове заняття (за вибором). 
16. Змоделювати колективну творчу справу (за вибором). 
17. Змоделювати практичне заняття у формі гри (за вибором). 
18. Змоделювати конференцію з педагогіки у ЗВО (за вибором). 
19. Змоделювати заняття з навчальної дисципліни «Дидактичний процес у початковій 

школі» (за вибором). 
20. Змоделювати заняття з навчальної дисципліни «Українська етнопедагогіка» (за 

вибором). 
21. Змоделювати заняття з навчальної дисципліни «Історія педагогіки» (за вибором). 

 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Основна література: 
1. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. 2014. 416 

с. 
2. Дзюба П.А. Посібник до вивчення дисципліни «Методика викладання фахових 

дисциплін в вищій школі» [Текст]: посіб. Дніпро: Ліра. 2015. 24 с. 
3. Дубасенюк О.А., Антонова О.Є. Методика викладання педагогіки: Навчальний 

посібник: Вид. 2-ге, доп. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 375 с. 
4. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. За ред. В. В Каплінського. 

Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015. 224 с. 
5. Лутаєва Т. В. Педагогіка та методика викладання у вищій школі : метод. рек. для 

магістрантів спец. 8.12010007 «Лабораторна діагностика». Харків: НФаУ, 2014. 68 с. 
6. Методика викладання у вищій школі : навчально-методичний посібник /Уклад. : В.І. 

Кобаль. Мукачево: Вид-во МДУ, 2016. 203 с. 
7. Теорія і методика викладання в вищій школі. Конспект лекцій з навчальної дисципліни 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. для підготовки докторів філософії очної форми 
навчання, які навчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» / КПІ 
ім. Ігоря Сікорського; уклад.: І. О. Казак.  Електронні текстові данні (1 файл: 1,37 
Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 116 с. 

 
 
Допоміжна література:  

1. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти: [навч.-метод. посіб.] / Кам’янець-
Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Каф. педагогіки і методик дошк. та початк. освіти; 
[уклад.: М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова]. Кам’янець-Подільський: 
Зволейко Д. Г., 2014. 151 с.  

2. Вітвицька С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою 
системою навчання для студентів магістратури. Київ: Центр навчальної літератури, 
2006. 384 с. 

3. Грабовська Т.І., Талапканич М.І., Химинець В.В. Інноваційний розвиток освіти: 
особливості, тенденції, перспективи. Ужгород, 2006. 232 



4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [відповід. ред. Василь Григорович 
Кремень.] Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с. 

5. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач 
Н. П. Наволокова. Харків: Вид. група «Основа», 2009. 176 с. (Серія «Золота 
педагогічна скарбниця»). 

6. Курсова робота: методичні рекомендації до написання курсових робіт із основ педагогіки 
та дидактики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальністю 013 
«Початкова освіта». / Рівненський державний гуманітарний університет: уклад.: Р.Л. 
Сойчук, З.М. Шевців, О.А. Гудовсек, Т.Є. Колупаєва, О.В.Боровець, Т.В. Яковишина, А.П. 
Веремчук, О.М. Міщеня, С.Б. Бричок, О.М. Третяк, Л.В. Іскра. Рівне: РДГУ, 2019.  37 с. 

7. Мартиненко С. М. Вивчення особистості молодшого школяра засобами педагогічної 
діагностики [навч.-метод. посіб.]: рек. Вченою радою Київського університету імені 
Бориса Грінченка / С.М. Мартиненко, М.Д. Осколова; рецензент: В.І. Бондар, 
Н.М. Бібік. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. 144 с.  

8. Нагаєв В. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. Київ: Центр 
учбової літератури, 2007. 232 с. 

9. Організація самостійної роботи студентів. В.О. Ушкаренко, Н.Д. Смолієнко, 
І.В.Осадчук, Т.І.Виноградова. Херсон: Айлант, 2005. 96 с. 

10. Ортинський В. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. Київ: Центр учбової 
літератури, 2009. 472 с. 

11. Положення про дипломні роботи: методичні рекомендації щодо написання та оформлення 
дипломних робіт здобувачами ступеня вищої освіти «бакалавр» і «магістр» на 
педагогічному факультеті РДГУ / Гудовсек О.А., Дичківська І.М., Петренко О.Б., Сілков 
В.В., Сіранчук Н.М., Сойчук Р.Л., Яковишина Т.В. Рівне: РДГУ, 2019. 40 с. 

12. Резван О. Методика викладання у вищій школі. Харків, ХНАДУ: «Міськдрук», 2012. 
152 с. 

13. Сисоєва С. О. Методологія науково-педагогічних досліджень: підруч. для магістрів 
спец. «Педагогіка вищ. школи» / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук; М-во освіти і 
науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Рівне: Волин. обереги, 2013. 359 с. 

14. Стинська В.В. Методика викладання у вищій школі. Методичні рекомендації. Івано-
Франківськ, 2016. 65 с. 

15. Туркот Т. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих 
навчальних закладів. Київ: Кондор, 2011. 628 с. 

 
Нормативно-правові документи: 

1. Закон України «Про освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-
19  

2. Закон України «Про вищу освіту». Режим доступу:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. Методичні рекомендації ООІУВ. Режим доступу:  http://ooiuv.odessaedu.net. 
4. Нормативно-правова база з питань патріотичного виховання. Режим доступу 

:C:/Documents%20and%20Settings/1/Рабочий%20стол/АПОВ%20кафедра/Нормативно-
правова%20база%20з%20питань%20патріотичного%20виховання.html 

5. Рівні Національної раки кваліфікацій: [Електронний ресурс] Режим доступу:  
https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-
kvalifikacij 

 
16. Інформаційні (інтернет) ресурси: 
11. Сайт бібліотеки РДГУ: www.rshu.edu.ua/naukova-biblioteka 
12. Сайт кафедри педагогіки початкової освіти РДГУ. http://kppo-rdgu.do.am/ 
13. Сайт Міністерства освіти і науки України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/  
14. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ 
15. http://ibib.ltd.ua/neravnomernost-razvitiya-26112.html. 
16. http://metodportal.com/node/595">  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://ooiuv.odessaedu.net/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij
https://mon.gov.ua/ua/osvita/nacionalna-ramka-kvalifikacij/rivni-nacionalnoyi-ramki-kvalifikacij
http://www.rshu.edu.ua/naukova-biblioteka
http://kppo-rdgu.do.am/
http://www.mon.gov.ua/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
http://ibib.ltd.ua/neravnomernost-razvitiya-26112.html


17. http://educat.at.ua/ 
18. Робоча програма навчальної дисципліни. Силабус. Тексти лекцій в друкованому і 

електронному варіантах. Питання до контрольних робіт та заліку. Завдання та 
методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи студентів. Пакети 
візуального супроводу дисципліни. Перелік рекомендованої літератури з дисципліни.  

19. Дидактичний матеріал (тексти педагогічних диктантів, тести, завдання). 
20. Завдання для здобувачів вищої освіти, що перебувають на індивідуальному плані 

навчання. 
 

http://educat.at.ua/
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