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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни “Педагогіка” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики 

підготовки здобувачів вищої освіти за ступенем «бакалавр» галузі знань 01 Освіта 

спеціальності (спеціалізації) 014.11 Середня освіта (Фізична культура)  та спеціальності 

017 Фізична культура і спорт. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасний педагогічний процес, що 

здійснюється у вітчизняних закладах освіти.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка» тісно пов’язана з науками, причетними 



 

  

до розв’язання проблем навчання і виховання особистості: психологією, філософією, 

соціологією, естетикою, анатомією, фізіологією, гігієною людини та ін.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких кредитів: 

   Кредит І. Загальні засади педагогіки.  

     Кредит ІІ. Дидактика - теорія освіти і навчання  

Кредит ІІІ. Теоретичні основи педагогічного процесу виховання особистості 

Кредит ІV. Історія зарубіжної класичної школи і педагогіки 

Кредит V. Розвиток освіти й педагогічної думки  в Україні 

 

Мета дисципліни «Педагогіка» є: ознайомлення студентів з системою 

педагогічних знань, підготовка майбутніх вчителів фізичної культури та спортивних 

педагогів до роботи у освітніх закладах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

1. Оволодіння теоретичними основами педагогічної науки як необхідної 

складової професійної підготовки. 

2. Розвиток педагогічного мислення, здатності до аналітичного розуміння 

педагогічної діяльності, навчання творчим підходам до визначення педагогічних дій у 

нестандартних педагогічних ситуаціях, вміння приймати оптимальні рішення відповідно 

до педагогічних закономірностей, принципів виховання та навчання. 

 3. Формування потреби професійного розвитку. Орієнтація студентів на нове 

педагогічне мислення, основою якого є гуманістична педагогіка. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні мати: 

загальні компетенції (ЗК): 
- Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо (ЗК 1.) 

- Здатність працювати в команді та автономно (ЗК 2.)   

- Здатність до самовдосконалення та саморозвитку (ЗК 6.)   

- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності (ЗК 9.) 

фахові компетенції (ФК): 
- Здатність формувати в учнів предметні компетентності з педагогіки, фізичного виховання, 

медико-біологічних та психологічних основ і технологій розвитку рухових умінь і навичок 

та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у сфері фізичної культури (ФК 

1.) 
- Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у фізичному 

вихованні  (ФК 2.) 

- Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної інформації з          

метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу з фізичного виховання 

(ФК 4.) 
 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  
- загальні засади педагогіки;  

- поняття методів науково-педагогічного дослідження;  

- фактори, що впливають на формування та розвиток особистості; 

- вікові особливості школярів; сутність процесу навчання, його рушійні сили та 

закономірності, принципи і методи;  

- зміст освіти;  

- форми організації навчання;   

- поняття уроку, етапів його проведення, підготовки вчителя до уроку;  

- систему оцінювання;  

- сутність, функції та види контролю знань учнів;  

- сутність процесу виховання, його закономірності, принципи та методи;  

- основи національного виховання;  



 

  

- напрями всебічного розвитку особистості;  

- сутність понять “особистість” і “колектив”, види колективів та етапи їх 

розвитку;  

- усвідомлювати взаємовплив народної та наукової педагогіки, джерела історії 

педагогіки; 

- історію становлення та освіти на різних історичних етапах в Україні та в 

Східній і Західній педагогічній думці; 

- історію виховання і педагогіки рідного народу; 

- педагогічну діяльність і погляди видатних просвітителів, освітніх діячів, 

учених; 

- історико-педагогічні факти, відомості, що стосуються рідного краю, різних 

регіонів України. 

вміти:  
- складати програму психолого-педагогічного дослідження учня;  

- визначати триєдину мету уроку; з 

- находити індивідуальний підхід до особистості школяра на основі розуміння 

його вікових та індивідуальних особливостей;  

- визначати рівень розвитку учнівського колективу та складати програму заходів 

по його розвитку;  

- аналізувати одержані результати і визначити наступну педагогічну діяльність по 

формуванню особистості учня; 

- працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну літературу, оперувати 

поняттями педагогіки, розкривати гуманістичні та демократичні засади розвитку 

національної школи і педагогіки у різні епохи розвитку української держави; 

- співвідносити історичний досвід виховання з потребами сучасної освіти; 

- виділяти найоптимальніші ідеї виховання зі спадщини минулого та творчо 

застосовувати їх у шкільній практиці сучасних шкіл. 

 

  

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

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

Кредит І. Загальні засади педагогіки.  

Тема 1. Предмет педагогіки, завдання навчального курсу 
Предмет і завдання педагогіки. Педагогіка як наука і мистецтво. Основні категорії 

педагогіки: навчання, виховання, освіта, розвиток, педагогічний процес. Джерела 

педагогіки. 

Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Напрями 

розвитку сучасної педагогіки: педагогіка співробітництва, педагогіка життєтворчості, 

педагогіка толерантності, особистісно-орієнтована педагогіка, педагогіка рефлексії, 

психопедагогіка особистості та ін. Завдання педагогіки на сучасному етапі. 

 

Тема 2. Методи науково-педагогічних дослідження 

Основні методи педагогічного дослідження: спостереження, експеримент, бесіда, 

інтерв’ювання, анкетування, вивчення продуктів діяльності та педагогічної документації, 

метод узагальнених незалежних характеристик,  психолого-педагогічне тестування. 

Характеристика окремих методів педагогічного дослідження. Вимоги до їх організації та 

проведення.  

 

Тема 3. Розвиток, формування та виховання особистості. 

Процес розвитку і формування особистості. Спадковість і розвиток. Вплив 



 

  

середовища на розвиток і формування особистості. Розвиток і виховання. Людина, особа, 

персона, індивід, особистість, індивідуальність. Технократична і натуралістична 

парадигми виховання. Діяльність як чинник розвитку особистості. Провідні види 

діяльності школярів. Роль активності у розвитку особистості. Основні теорії розвитку 

особистості: біогенетичні, соціогенетичні, взаємодії факторів, персоналістичні. Вікові 

періоди розвитку особистості та індивідуальні особливості учнів, їх врахування у 

навчально-виховному процесі. 

 

 Кредит ІІ. Дидактика - теорія освіти і навчання  

Тема 4. Поняття про дидактику, основні її категорії, проблеми. 

Дидактика – теорія освіти і навчання. Предмет дидактики. Виникнення і розвиток 

дидактики. Основні функції процесу навчання: освітня, виховна і розвивальна, їх єдність 

та шляхи реалізації. Цілі навчання.  

Сутність, етапи, структура і функції навчання. Рушійна сила навчального процесу. 

Психологічні основи процесу навчання: структура діяльності вчителя і діяльності учнів. 

Навчання  і пізнавальний розвиток особистості. Мотивація навчання. Пізнавальний 

інтерес, умови його розвитку в навчанні. Етапи та рівні засвоєння знань. Типологія 

навчання: догматичний, пояснювально-ілюстративний тип навчання, програмоване 

навчання,  проблемне навчання, модульне навчання, Формування понять. Формування 

вмінь і навичок. 

 

Тема 5. Зміст освіти в сучасній школі, тенденції його вдосконалення  
Загальна характеристика змісту освіти. Об’єктивні та суб’єктивні фактори 

визначення змісту освіти. Теорії змісту освіти: формальної освіти, матеріальної освіти, 

дидактичний утилітаризм, дидактичний екземпляризм. Педагогічні вимоги до змісту 

освіти в сучасній школі. Освітня система в Україні. Характеристика її складових ланок. 

Основні джерела змісту освіти: навчальний план, навчальна програма, підручники. 

Закон України “Про освіту”, Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ 

столітті, цільова комплексна програма “Вчитель” про основні напрями розвитку 

вітчизняної освіти. 

Тема 6. Процес навчання. Співвідношення закономірностей, принципів і правил 

дидактики. 
Поняття про закономірності навчання. Зовнішні і внутрішні закономірності 

навчання. Принципи навчання як категорія дидактики. Сутність понять “закон”, 

“закономірність”, “принципи”.   

Закон - необхідне, суттєве, стійке, повторюване відношення між явищами; 

внутрішній і необхідний, всезагальний і суттєвий зв’язок предметів і явищ об’єктивної 

дійсності; загальні, необхідні й суттєві зв’язки між предметами й процесами. 

Загальні закони навчання: закон соціальної обумовленості цілей, змісту, форм і 

методів навчання; закон взаємозв’язку самореалізації й освітнього середовища; закон 

взаємозв’язку навчання, виховання й розвитку; закон обумовленості результатів навчання 

характером освітньої діяльності учнів; закон цілісності і єдності освітнього процесу..  

Закономірності навчання –  об’єктивні, суттєві, стійкі, повторювані зв’язки між 

складовими частинами, компонентами процесу навчання. 

Принципи навчання – основні положення, що визначають зміст, організаційні 

форми та методи навчання відповідно до його цілей і закономірностей: науковості,  
систематичності й послідовності, свідомості, активності та самостійності у навчанні, 

наочності, ґрунтовності, зв’язку навчання з практичною діяльністю, доступності навчання 

та врахування індивідуальних особливостей учнів, емоційності навчання. 

 

Тема 7. Методи навчання, їх характеристика 

Поняття про метод навчання. Прийом навчання як елемент методу. Метод як 



 

  

багатофакторне явище. Різні підходи до характеристики методів навчання: методи 

навчання як способи залучення до безпосередньої практичної діяльності; як способи 

передачі навчальної інформації; як способи спільної діяльності вчителя і учнів із 

досягнення поставлених дидактичних завдань; як способи організації пізнавальної 

діяльності учнів; як способи стимулювання пізнавальної діяльності.  

Класифікація методів навчання. Різні підходи до класифікації: за джерелами 

передачі й сприйняття навчального матеріалу; за основними дидактичними завданнями; за 

характером пізнавальної діяльності учнів; за логікою передачі й сприймання навчальної 

інформації; за ступенем керівництва навчальною роботою учнів. 

Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів: словесні, 

наочні і практичні; індуктивні, дедуктивні; пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

частково-пошукові, дослідницькі, методи самостійної роботи і роботи під керівництвом 

учителя. 

Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів: методи 

стимулювання інтересу до навчання (пізнавальні та дидактичні ігри, навчальні дискусії 

тощо), методи стимулювання обов'язку і відповідальності (роз'яснення мети навчання, 

заохочення і покарання тощо). 

Контроль, його функції і види. Методи контролю: усний, письмовий, графічний, 

лабораторний, практичний, програмований. Методи самоконтролю. Тестування 

успішності. Види тестів. Вимоги до тестових завдань. Нетрадиційні методи контролю 

знань, умінь і навичок учнів. 

Бінарні методи навчання. 

Поняття про засоби навчання. Класифікація засобів навчання. Моделі і 

моделювання, наочні посібники. Візуальні, аудіальні, аудіовізуальні засоби навчання, 

організаційно-педагогічні умови їх застосування. Засоби масової інформації та їх 

використання у навчальному процесі. Комп'ютер як засіб навчання. 

Проблема вибору методів і засобів навчання та їх комплексного застосування. 

Технології навчання. Вибір методу і технології навчання залежно від дидактичних цілей, 

змісту навчального матеріалу, навчальних можливостей учнів, умов навчання і 

можливостей самого вчителя.  

Тема 8. Організаційні форми навчання. Урок як основна форма навчання. Нетрадиційні 

форми організації навчання.  

Поняття форми організації навчання. Генезис організаційних форм навчання: 

індивідуальна та індивідуально-групова форма навчання, групова форма навчання, 

класно-урочна система, белл-ланкастерська система, мангеймська система, план Трампа, 

дальтон-план, бригадно-лабораторна форма навчання,. Становлення та розвиток класно-

урочної системи. Форми навчання, їх розвиток в історії дидактики. Позаурочні форми 

навчання та їх характеристика. Семінари, їх функції,  особливості підготовки і 

проведення. Практикуми, їх місце у загальній системі навчальних занять. Факультативні 

заняття, їх види та специфіка проведення. Навчальні екскурсії, їх організація і  

проведення. Додаткові групові та індивідуальні консультації. Предметні гуртки. Домашня 

навчальна діяльність учня. Види домашніх завдань. Вимоги до домашніх завдань. 

Урок як основна форма організації навчання. Переваги та недоліки уроку. Основні 

вимоги до сучасного уроку: організаційні, дидактичні, психологічні, етичні, санітарно-

гігієнічні. Раціональна організація навчальної праці і формування навичок інтелектуальної 

діяльності учнів.  

Класифікація уроків. Типологія і структура уроку. Система уроків за дидактичними 

цілями: урок засвоєння нових знань; урок формування умінь і навичок; урок застосування 

умінь і навичок; урок узагальнення і систематизації знань; урок перевірки, оцінювання і 

корекції знань; комбінований урок.  

Організація навчальної діяльності учнів на уроці. Фронтальні, групові, колективні 

та індивідуальні форми організації навчальної діяльності учнів.  



 

  

Підготовка вчителя до уроку. Стадії (етапи) підготовки вчителя до навчального 

заняття. Тематичне і поурочне планування. Шляхи вдосконалення класно-урочної системи 

навчання. 

Нетрадиційні уроки, їх особливості. Характеристика різних типів нетрадиційних 

уроків (уроки-консиліуми, уроки-винаходи, уроки-заліки, уроки-змагання, театралізовані 

уроки, уроки-ділові ігри та ін.). Шляхи підвищення ефективності уроку.  

Нестандартні уроки: уроки «занурення»; урок-ділова гра; уроки - прес-конференції; 

уроки типу КВК; театралізовані уроки; урок-консультація; комп'ютерні уроки; уроки з 

груповими формами роботи; уроки взаємо навчання учнів; уроки творчості; уроки-

аукціони; уроки, що ведуть учні; уроки-заліки; уроки сумніву; уроки-творчі звіти; уроки-

формули; уроки-конкурси; бінарні уроки; уроки-узагальнення; уроки-фантазії; уроки-

суди; уроки пошуку істини; уроки-лекції «Парадокси»; уроки-концерти; уроки-діалоги; 

уроки «Слідство ведуть знавці»; уроки - рольові ігри; уроки-конференції; уроки-семінари; 

інтегральні уроки; уроки «кругове тренування»; міжпредметні уроки; уроки-екскурсії; 

урок-гра «Поле чудес»;. 

Нестандартні уроки: уроки змістовної спрямованості; уроки на інтегративній 

основі; уроки міжпредметні; уроки-змагання; уроки суспільного огляду знань; уроки 

комунікативної спрямованості; уроки театралізовані; уроки-подорожування, уроки-

дослідження; уроки з різновіковим складом учнів; уроки-ділові, рольові ігри; уроки 

драматизації; уроки-психотренінги.  

Поняття «контроль»  у дидактиці - нагляд, спостереження і перевірка успішності 

учнів. Завдання, функції і види педагогічного контролю.  Завдання контролю:  виявлення 

якості засвоєння навчального матеріалу, ступеня відповідності отриманих умінь і навичок 

цілям і завданням навчального предмету; виявлення труднощів у засвоєнні учнями 

навчальної інформації та типових помилок з метою їх корекції та усунення;  визначення 

ефективності організаційних форм, методів і засобів навчання;  діагностування рівня 

готовності учнів до сприйняття нового матеріалу. Основні функції контролю за 

успішністю є: освітня; діагностична; виховна; розвиваюча; стимулююча; 

управлінська.  Види контролю: попередній, поточний, періодичний (тематичний); 

підсумковий; заключний. Екзамени (перевідні та випускні).   

Основні вимоги до перевірки і оцінки успішності: а) індивідуальний характер;        

б) систематичність; в) достатня кількість даних для оцінки: г) тематична спрямованість;   

д) об'єктивність, умотивованість оцінок; е) єдність вимог учителів; є) оптимальність;       

ж) всебічність. 

 

  

Кредит ІІІ. Теоретичні основи педагогічного процесу виховання особистості 

Тема 9. Сутність виховання як педагогічного процесу 

Теорія виховання як розділ педагогіки. Завдання та функції теорії виховання. 

Окремі теорії виховання: теорія національного виховання, теорія професійного виховання, 

теорія морального виховання. Поняття змісту виховання. Проблема змісту виховного 

процесу у сучасній школі.  Сутність та особливості  національної системи  виховання.  

Мета національного виховання.  

Виховання як педагогічне явище, його місце у цілісному педагогічному процесі. 

Поняття виховання, його специфіка, рушійні сили. Гуманний характер системи виховання 

в українській народній педагогіці. Сфери виховного впливу: свідомість, емоційно-

почуттєва сфера, навички і звички поведінки, переконання, потреби, здібності, характер. 

Етапи процесу виховання Види впливів у вихованні: цілеспрямований і стихійний; 

функціонально-рольовий та особистісно-орієнтований. Критерії вихованості дитини. 

Результати процесу виховання та методика їх виявлення. Шляхи підвищення ефективності 

процесу виховання.  

Самовиховання і перевиховання як складові процесу виховання. Самовиховання - 



 

  

вищий етап процесу виховання. Умови і фактори, що детермінують самовиховання учнів. 

Рушійні сили самовиховання. Організація самовиховання учнів. Педагогічне керівництво 

самовихованням учнів. 

Перевиховання, його функції, етапи, принципи. Категорії дітей і підлітків, які 

підлягають перевихованню. Педагогічно занедбані та важковиховувані діти. Причини 

педагогічної занедбаності і важко вихованості учнів, шляхи їх попередження і подолання. 

 

Тема 10 . Закономірності та принципи виховання 

Процес виховання як система взаємодії педагога й учня, що забезпечує розвиток 

особистості. Закономірності процесу виховання. Діяльність і спілкування як основа 

виховного процесу. Трансформація зовнішніх впливів у внутрішні процеси особистості. 

Основні компоненти виховного процесу: цільовий, змістовний, операційно-

діяльнісний, аналітико-результативний. Взаємозв’язок і взаємовплив компонентів 

виховного процесу. Особливості процесу виховання. 

Поняття про принципи виховання. Різні підходи до класифікації принципів 

виховання.  

Характеристика основних принципів виховання: цілеспрямованість, зв’язок з 

життям, єдність свідомості і поведінки, виховання у праці, виховання особистості у 

колективі, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів, 

повага до особистості вихованця у поєднанні з розумною вимогливістю до нього, 

індивідуально-особистий підхід у вихованні, наступність, єдність педагогічних вимог 

школи, сім’ї та громадськості, комплексний підхід у вихованні. Взаємозв'язок принципів 

виховного процесу. 

 Відображення принципів національної спрямованості, культуровідповідності, 

гуманізації виховного процесу, цілісності, превентивності, акмеологічного принципу, 

принципів суб’єкт-суб’єктної взаємодії, особистісної орієнтації  і технологізації виховного 

процесу у „Програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні”. 

Результати процесу виховання. Їх контроль та можливості виміру. Критерії 

ефективності виховного процесу. Педагогічна діагностика вихованості. Методи 

діагностики вихованості. 

Тема 11. Загальні методи виховання 

Поняття про методи, прийоми і засоби виховання. Різні підходи до класифікації 

методів виховання (класифікації Г.Щукіної, В.Сластьоніна, М.Ярмаченка та ін.). Система 

методів виховання. 

Методи формування суспільної свідомості. Розповідь, бесіда (групова та 

індивідуальна), диспут, лекція, їх характеристика, вимоги до їх використання. Приклад у 

вихованні, його різновидності, функції. Переконання і навіювання у виховному процесі. 

Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки. 

Формування громадської думки. Привчання і вправи у виробленні способів поведінки. 

Постановка педагогічних вимог до учнів. Доручення. Створення виховних ситуацій, 

використання спонтанних виховних ситуацій. 

Методи стимулювання позитивної поведінки і діяльності учнів. Змагання, 

заохочення і покарання, їх характеристика. Вимоги до їх застосування.  

Методи контролю й аналізу ефективності виховного процесу: педагогічне 

спостереження, анкетування, бесіда, аналіз результатів суспільно-корисної роботи, 

виконання доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки учнів. Орієнтовні 

програми вивчення особистості учня та учнівського колективу. 

Взаємозв'язок методів виховання, умови їх оптимального вибору та застосування. 

Сучасні технології виховання. 

Виховання учнів у процесі навчальних занять. Виховний потенціал уроку: його 

організація, особливості взаємодії між його учасниками, зміст навчальної праці учнів, 

психологічна атмосфера на уроці. 



 

  

Поняття позакласної і позашкільної роботи, їх завдання. Принципи організації 

позакласної і позашкільної роботи. Зміст позакласної та позашкільної роботи. Гурткова 

робота у школі. Основні позашкільні установи, завдання та зміст їх роботи. Спільна 

робота школи з позашкільними навчально-виховними закладами. Роль класного керівника 

в організації позакласної та позашкільної роботи з учнями. 

Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи, їх характеристика. 

Комплексні форми виховання. Взаємозв'язок різних форм позакласної і позашкільної 

роботи. 

Характеристика окремих форм виховної роботи: година класного керівника, 

тематичні вечори, вікторини, вечори запитань і відповідей, політичні інформації, 

фестивалі, конкурси, огляди, конференції, тижні з різних предметів, зустрічі з видатними 

людьми тощо. Традиції народної педагогіки у позакласній і позашкільній роботі з учнями. 

Пошуки нових форм позакласної виховної роботи у сучасній школі. 

 

Тема 12. Особистість і колектив. Виховання особистості в системі учнівського 

самоврядування. 

Загальне поняття про дитячий колектив, його ознаки, функції. Основні типи 

дитячих колективів. Структура колективу. Загальношкільний і первинний колектив, їх 

структура. Офіційна і неофіційна структура колективу. 

Гармонійне поєднання індивідуальних, колективних і масових форм роботи в 

процесі виховання особистості. А.С.Макаренко та В.О.Сухомлинський про виховання 

особистості в колективі. Структура, типи, динаміка розвитку колективу. Динаміка 

розвитку колективу. Стадії та механізми становлення виховного колективу. Закони життя 

колективу. Стиль і тон колективу. Закон паралельної педагогічної дії. А.Макаренко про 

етапи розвитку колективу. Роль традицій, звичаїв у згуртуванні колективу. 

Міжособистісні стосунки у колективі. Умови успішного виховання колективних взаємин. 

Роль учителя у формуванні здорового психологічного клімату в учнівському колективі. 

Методика колективних творчих справ. Педагогіка співробітництва про створення 

класного колективу. 

 

Тема 13. Основи сімейного виховання. Взаємодія школи і сім’ї. 

Характеристика типів сучасної сім’ї: повна сім’я, окрема сім’я, проста сім’я, 

нуклеарна сім’я, складна сім’я, велика сім’я, егалітарна сім’я, авторитарна сім’я, 

дітоцентрична сім’я, благополучна сім’я, стабільна сім’я, дезорганізована сім’я, 

нестабільна сім’я, студентська сім’я, дискантна сім’я. Сім’я та її соціальні функції:  

репродуктивна функція, матеріальна функція, культурологічна функція, виховна функція. 

Вимоги до батьків як вихователів. Умови успішного виховання дітей у сім’ї. А.Макаренко 

про умови сімейного виховання. Типові помилки сімейного виховання. Труднощі й 

суперечності у сімейному вихованні дітей. 

Поняття про зміст і напрями виховання у сім’ї. Розширення пізнавальних інтересів, 

формування духовної культури дітей. Виховання соціальної зрілості і сумлінного 

ставлення до праці. Формування здорового способу життя. 

Засоби і методи сімейного виховання. Організація життя дитини у сім’ї. Стосунки 

батьків і дітей як психолого-педагогічна проблема, її типові варіанти. Причини конфліктів 

між батьками і дітьми. Попередження конфліктів. Умови оптимізації стосунків батьків і 

дітей.  

Законодавство України про шлюб і сім’ю, права та обов’язки батьків щодо 

виховання дітей. 

Насилля в сім’ї. Шляхи профілактики та попередження насилля в сім’ї. 

Кредит ІV. Історія зарубіжної класичної школи і педагогіки 

Тема 14. Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві.  
Зародження виховання. Виділення виховання як виду соціальної діяльності, 



 

  

причини цього явища. Особливості виховання за часів матріархату та патріархату. Зміни у 

вихованні за часів розмежування. Сімейне виховання. 

      

Тема 15. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 

Причини виникнення відмінностей у виховних системах Спарти та Афін. Система 

виховання в Спарті. Зміст та методи військово-фізичного, морального, естетичного та 

розумового виховання у Спарті. Система виховання в Афінах. Етапи шкільного навчання. 

Методи морального виховання. Педагогічні ідеї давньогрецьких філософів Сократа, 

Платона, Аристотеля  педагогічні погляди Квінтіліана. 

 

 Тема 16. Педагогічна система Я. А. Коменського - засновника педагогічної науки та 

реформатора школи.  

   Основні етапи педагогічної діяльності Я.А.Коменського. Загальнопедагогічні ідеї 

Я.А.Коменського. Ідея природовідповідності виховання. Принципи побудови школи. 

Типи шкіл відповідно до вікової періодизації. ”Велика дидактика”, „Закони добре 

організованої школи”. Дидактичні принципи: свідомість і активність; наочність; 

послідовність і систематичність.  

Розробка теоретичних основ класно-урочної системи. Роль учителя. Кардинальні 

моральні чесноти та правила їх виховання. Шкільна дисципліна. 

 

Тема 17. Розвиток педагогічної думки у Західній Європі у XVII-XVIII ст. 

Джон Локк як класичний представник англійського просвітництва. Емірико-

сенсуаліcтичний характер його теорії. Теорія „чистої дошки”. 

Мета виховання   - виховання джентльмена. „Думки про виховання”. Засоби 

фізичного виховання. Дидактичні погляди Джона Локка. 

Педагогічні ідеї Джона Беллєрса. Поєднання навчання з промисловою та 

сільськогосподарською працею.  

Педагогічна творчість Ж-Ж.Руссо. Вікова періодизація Руссо. Шляхи здійснення 

фізичного виховання відповідно до принципів природності та свободи.  Сутність методу 

природних наслідків. Зміст та методи морального виховання. Виховання жінки. 

  

  Тема 18. Виховання, освіта та педагогічна думка у Західній Європі у XIX ст. 

(Й. Г. Песталоцці, Ф.-А. В. Дістервег,  Й. Ф. Гербарт). 

Основні етапи життєвого шляху та педагогічної діяльності. Ідеї розвиваючого 

навчання в педагогічній концепції Й.Г.Песталоцці. Природовідповідний, гармонійний 

розвиток троякого роду сил людської природи як мета виховання. 

Теорія елементарної освіти, розроблена Й.Г.Песталоцці. Розвиток природної 

любові до матері як першоелемент морального виховання. Володіння словом, числом і 

формою, як першоелементи розумового виховання. Розвиток рухів у суглобах як 

першоелемент фізичного виховання. 

Роман-трактат „Лінгард і Гертруда”, педагогічні статті Й.Г.Песталоцці про сутність 

його Методу. 

Педагогічна творчість А.Дістервега. Провідні загальнопедагогічні принципи його 

концепції: природовідповідність, культуровідповідність, самодіяльність. 

Мета виховання за Дістервегом: розвиток самодіяльності та служіння істині, добру, 

красі. Моральне виховання як мета діяльності школи. 

Провідні дидактичні принципи: посильності, активності і самостійності, наочності, 

послідовності. Виховуюче навчання. Ідеї формальної та матеріальної освіти. Методи 

розвиваючого навчання. Вимоги до вчителя. 

Педагогічна теорія Й.Ф.Гербарта як наукова система знань про виховання та освіту. 

Шляхи реалізації виховуючого навчання. 

Ідея багатостороннього інтересу. Структура процесу навчання. Зміст та засоби 



 

  

морального виховання та керування дітьми. 

 

Кредит V. Розвиток освіти й педагогічної думки  в Україні 

Тема 19. Становлення виховання та освіти в Україні з найдавніших часів до ХV ст. 

 Освіта, писемність у слов’ян у дохристиянські часи. Хрещення Русі та його 

вплив на зміни у вихованні та навчанні.  

Типи шкіл у Київській  Русі. Зміст освіти, навчальні книги.  

Розвиток церковних шкіл. Форми та методи навчання у монастирських школах. 

Майстри грамоти. Зміст та методи навчання у школах грамоти. Педагогічні пам’ятки 

давньоруської літератури. 

Соціально-політичні та економічні умови в Україні у XIII ст. Роль церкви та школи 

у визвольному русі української людності. Основні напрямки відродження українського 

шкільництва. Нові типи шкіл.  

Період військових завоювань українських  територій польськими та литовськими 

феодалами. Діяльність елементарних церковних шкіл, книжної справи, військової 

підготовки юнаків та ін. 

 Меценатство та книго писання як фактори розвитку освіти в поневоленій Україні 

 

Тема 20. Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху українського Відродження 

(XVI - XVIII ст.)  
Утворення Речі Посполитої та уніатської церкви, зростання агресивності в освітній 

політиці польської держави.  

Типи  освітніх закладів:  католицькі, протестантські  парафіяльні, мандрівних дяків, 

січові, полкові. Виникнення  слов’яно-греко-латинської школи. Острозький  триязичний 

ліцей-академія. Виникнення братських шкіл. Започаткування у їх діяльності основ класно-

урочної системи.  

Педагогічні погляди учителів братських шкіл І.Борецького, Л.Зизанія, П.Беренди, 

М.Смотрицького, Є.Славинецького. 

Особливості утворення Київської братської школи. Об’єднання братської та 

лаврської шкіл. Просвітня діяльність П.Могили. Києво-Могилянська колегія та ії вплив на 

розвиток науки і освіти на Україні.  

Тема 21. Розвиток педагогічної думки в Україні у другій половині ХІХ на 

початку  ХХ ст. Видатний вітчизняний педагог К. Д. Ушинський  
Громадсько-педагогічний рух в Україні 60-х років ХІХ ст. Політика царського 

уряду щодо освіти українців. Школа кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Освітньо-педагогічна діяльність М.Пирогова. Організаційна педагогічна діяльність 

М.Корфа. Просвітницько-педагогічна діяльність X.Алчевської. Теорія фізичного 

виховання особистості П.Лесгафта. Педагогічні ідеї у творчості українських просвітителів 

кінця ХІХ – початку ХХ століття (Б.Грінченко, М.Грушевський, М.Драгоманов, І.Франко, 

М.Коцюбинський, Леся Українка, Т.Лубенець). Особливості розвитку народної освіти в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на землях Західної України. 

 Життєвий шлях та творча спадщина К.Д.Ушинського. Принцип народності 

як методологічна основа педагогічної концепції Ушинського. Ушинський про шляхи 

побудови народної школи та зміст її діяльності. „Про народність у громадському 

вихованні”, „Рідне слово”, „Три елементи школи”. Антропологічні основи побудови 

педагогічної системи Ушинського. 

Людина – як предмет виховання. Досвід педагогічної антропології. Обґрунтування 

Ушинським необхідності праці в житті людини і суспільства. „Праця в її психічному та 

виховному значенні”. 

Дидактичні погляди К.Д.Ушинського. Формальна та матеріальна освіта. 

Визначення мети освіти. Дидактичні принципи та методи навчання. Удосконалення 

теоретичних основ класно-урочної системи. Вимоги до вчителя та його підготовки. 



 

  

 

Тема 22. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. Педагогічна теорія та 

практика А. С. Макаренка. 

Ліквідація неписемності, запровадження обов’язкової початкової освіти. 

Становлення системи радянської освіти. Основні принципи побудови нової школи. 

Особливості діяльності освітньої системи на Україні у 20-ті роки. 

Політика українізації (1923 –1933 роки) в освітній сфері. Пошуки нових форм та 

методів навчання, шляхів організації, змісту освіти. Комплексні програми. Відмова від 

класно-урочної системи навчання, запровадження бригадно-лабораторної та проектної 

форм навчання.  

Заснування нових типів шкіл, робфаків, шкіл у фабрично-заводського учнівства, 

фабрично-заводських семирічок, шкіл селянської молоді, шкіл 10-ти річок.  

Відмова від запровадження нових форм та методів навчання та початку 30-х років. 

Постанови „Про початкову та середню школу” (1931 р.), „Про навчальні програми та 

режим у початковій та середній школі” (1932 р.). Уніфікація структури загальноосвітньої 

школи в рамках усієї країни (1934 р.). Введення нових стабільних навчальних планів та 

підручників. 

Розробка радянськими педагогами питань мети виховання, його змісту, форм та 

методів; питань діяльності дитячих та юнацьких організацій в нових соціальних умовах. 

Розробка теорії та практики колективного виховання. 

Досягнення рівня обов’язкової неповної середньої освіти. Відмова від методичних 

пошуків 20-х років. Заборона педології. „Про педологічні перекручення у системі 

Наркомосів” (1936 р.).  

Основні етапи педагогічної діяльності А.С.Макаренка. провідні фактори 

формування Макаренка - педагога. 

Макаренко про мету виховання. Діалектика цілей та методів виховання. 

Принципи виховання. Трудова основа виховання. Шляхи проектування життя 

особистості і колективу. 

Теорія колективу. Провідні ознаки колективу. Етапи розвитку колективу, критерії, 

за якими вони визначаються. Закони розвитку, принципи, провідні умови розвитку 

колективу. Проблема співвідношення інтересів колективу і особистості. Самоврядування 

дитячого колективу. Принципи організації та діяльності дитячого самоврядування 

(„Методика організації виховного процесу”). 

Теорія та практика дисциплінування в педагогічній спадщині А.С.Макаренка 

(„Проблеми шкільного радянського виховання”, „З мого досвіду”). 

Проблеми сімейного виховання у творчості А.С.Макаренка („Книга для батьків”, 

„Лекції про виховання дітей”). Статеве виховання. 

Сучасні оцінки педагогічної спадщини А.С.Макаренка (Ю.П.Азаров, 

М.Ю.Красовицький, В.В.Кумарін, Г.Хілліг, М.Д.Ярмаченко). 

 

Тема 23. Стан розвитку школи, освіти і педагогічної думки в Україні у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст.  Видатний український педагог  

В.О.Сухомлинський 
Особливості стану освіти і педагогіки в Україні в період Великої Вітчизняної війни 

та в повоєнний період (1940-1955 рр.). Здобутки, пошуки в галузі освіти, комуністичного 

виховання і педагогіки в 50-80-х роках.  

Відродження національної освіти у період становлення незалежної України у кінці 

XX ст. Загальнодержавна Концепція середньої загальноосвітньої школи України (1991). 

Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI ст.) (1993). Закон України «Про 

загальну середню освіту» (1999). Створення різних типів навчальних закладів: гімназій, 

ліцеїв, коледжів. Національна доктрина розвитку освіти України ХХІ століття. 

Еволюція освітніх систем у найрозвиненіших країнах на рубежі XXI ст. Система 



 

  

освіти в США. Освітня система у Великобританії. Характеристика освітньої системи у 

Німеччині. Особливості освітньої системи Франції. Система освіти в Японії. 

Життя і педагогічна діяльність видатного радянського українського педагога 

В.О.Сухомлинського. 

 

3. Рекомендована література 

 Основна: 

1. Автомонов П.П. Дидактика вищої школи : підручник / П.П. Автомонов. – К. : ВПЦ 

«Київський університет», 2008. – 368 с. 

2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник / 

А.М.Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – С. 10-286. 

3. Бех І.Д. Виховання особистості: сходження до духовності / І.Д.Бех. – Київ : 

Либідь, 2006. – 272 с.  

4. Барильнік А. І. Громадянське виховання в умовах українського державотворення : (з 

досвіду роботи політико-правового клубу "Феміда") / А.І.Барильнік // Виховна робота 

в школі : наук.-метод. журн. – 2012. – № 5. – С. 25–29 : табл. – Бібліогр. : с. 29. 

5. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія Павлівна 

Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с. 

6. Галус О.М. Порівняльна педагогіка : навчальний посібник / О.М.Галус, 

Л.М.Шапошнікова – К. : Вища шк., 2006. – 215 с. 

7. Гадецький М.В. Організація навчального процесу в сучасній школі: Навчально-

методичний посібник для вчителів, керівників навчальних закладів, слухачів ІПО / 

М.В.Гадецький, Т.М. Хлєбнікова. – Харків: Веста: Ранок, 2003. – 136 с. 

8. Галус О.М. Порівняльна педагогіка : навчальний посібник / О.М.Галус, 

Л.М.Шапошнікова – К. : Вища шк., 2006. – 215 с. 

9. Горб Т. Й. Громадянське виховання: інструменти дотику до особистості / Т. Й. Горб // 

Історія в школі : наук.-метод. журн. – 2013. – № 2. – С. 16–17. 

10. Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка. Загальні основи педагогіки теорія освіти і 

навчання. У двох книгах. Книга 1: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Видання 2-е, доопрацьоване і доповнене. – Кам‘янець-

Подільський: Медобори-2006, 2014. – 218 с. 

11. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXІ століття). – Київ : 

Райдуга, 1994. – 61 с.  

12. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 

13. Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: монографія / І.А.Зязюн. – Черкаси : Вид.ЧНУ 

імені Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с. 

14. Кузьминський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-

Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). 

15. Левківський М.В. Історія педагогіки: навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К. 

: Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. 

16. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб, - Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2005. - 176 с. 

17. Педагог професійної школи: методичний посібник / Нестерова Л.В., Лузан П.Г., 

Манько В.М., Герлянд Т.М., Петрова М.Я., Романенко Л.В., Слатвінська О.А., 

Шевчук Л.І., Шимановський М.М. / Наукова редакція Нестерової Л.В., Герлянд Т.М. – 

К: ІПТО НАПН України, 2012. – 264 с. 

18. Педагогічна майстерність : підручник/ І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос та 

ін. ; за ред. І.А.Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 422 с. 

19. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для 

педагогів ринкової системи освіти / І.П.Підласий. — К.: Видавничий Дім «Слово», 

2004. — 616 с. 

http://ualibrarium.narod.ru/human/pedagogics/09/mosijashenko-ukrainian-ethnopedagogics.html
http://ualibrarium.narod.ru/human/pedagogics/09/mosijashenko-ukrainian-ethnopedagogics.html


 

  

20. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене /За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: 

Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. 

21. Шевчук С.С. Інноваційні підходи до навчання професії: метод. посібник / 

С.С.Шевчук. – Донецьк: ІПО ІПП УМО, 2009. – 120 с. 

 

Додаткова 

Макаренко А.С. Сочинения в семи томах. - М.: АПН, 1957. 

Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти томах. - К.; Рад. Школа., 1976. 

 

Інформаційні ресурси 

- Педагогіка (Конспект лекцій) books.br.com.ua/themes/259/261 

http://books.br.com.ua/themes/259/261 

- Фіцула М.М.. Педагогіка. pedagogy.webukr.net/підручники-з-педагогіки-онлайн/м-м-

фіцула-педагогіка/ 
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-

%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-
%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/ 

- Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка. Загальні основи педагогіки теорія освіти і 

навчання. У двох книгах. Книга 1: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. – Видання 2-е, доопрацьоване і доповнене. – Кам‘янець-Подільський: 

Медобори-2006, 2014. – 218 с. 
http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1238/1/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0
%B95%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA.pdf 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  іспит. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання:    

- індивідуальне і фронтальне опитування;  

- оцінювання письмових завдань;  

- самостійні роботи (перевіряються й оцінюються під час опитування та під час 

написання контрольних робіт, з урахуванням тем, які винесені на самостійну 

підготовку); 

- дидактичне тестування;  

- контрольні роботи; 

- перевірка індивідуальних дослідницьких завдань;   

- перевірка групових творчих завдань.    
 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

 

Кафедра педагогіки та інклюзивної освіти 

 

 

http://books.br.com.ua/themes/259/261
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
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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 

Нормативна 

 

спеціалізація  014 Середня 

освіта (Фізична культура)  

014.11 Середня освіта 

(Фізична культура). Фізична 

культура, спортивно-масова 

робота та туризм. Фізична 

культура та Захист Вітчизни 

 

спеціалізація  017 Фізична 

культура та спорт 

 (Фізична культура). Фізична 

культура і спорт: Тренер з 

видів спорту 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання - 1 
 

 

Рік підготовки:  

2 

Семестр 

Загальна кількість годин - ІІІ ІІІ 



 

  

150 Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента -5,5 

Ступінь 

бакалавра 

16 год 6 год 

Практичні, семінарські 

34 год. 8 год 

індивідуальні 

- - 

Самостійна робота 

100 год. 136 год 

Вид контролю: 

Іспит Іспит 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 150 год.: 50 год. – 

аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (33,6% / 67,4%). 

для заочної форми навчання –  150 год.: 14 год. – аудиторні заняття, 136 год. – 

самостійна робота (10%/90%). 
 

 

 

 

 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни «Педагогіка» є: ознайомлення студентів з системою 

педагогічних знань, підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до роботи у освітніх 

закладах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка» є:  

1. Оволодіння теоретичними основами педагогічної науки як необхідної 

складової професійної підготовки. 

2. Розвиток педагогічного мислення, здатності до аналітичного розуміння 

педагогічної діяльності, навчання творчим підходам до визначення педагогічних дій у 

нестандартних педагогічних ситуаціях, вміння приймати оптимальні рішення відповідно 

до педагогічних закономірностей, принципів виховання та навчання. 

3. Формування потреби професійного розвитку. Орієнтація студентів на нове 

педагогічне мислення, основою якого є гуманістична педагогіка. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні мати: 

загальні компетенції (ЗК): 
- Здатність діяти етично, соціально відповідально та свідомо (ЗК 1.) 

- Здатність працювати в команді та автономно (ЗК 2.)   

- Здатність до самовдосконалення та саморозвитку (ЗК 6.)   

- Здатність до адаптації та дії в новій ситуації на основі креативності (ЗК 9.) 

фахові компетенції (ФК): 
- Здатність формувати в учнів предметні компетентності з педагогіки, фізичного виховання, 

медико-біологічних та психологічних основ і технологій розвитку рухових умінь і навичок 

та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у сфері фізичної культури 

 (ФК 1.) 

- Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у фізичному 



 

  

вихованні  (ФК 2.) 

- Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної інформації з         
метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу з фізичного виховання 

(ФК 4.) 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  
- загальні засади педагогіки;  

- поняття методів науково-педагогічного дослідження;  

- фактори, що впливають на формування та розвиток особистості; 

- вікові особливості школярів; сутність процесу навчання, його рушійні сили та 

закономірності, принципи і методи;  

- зміст освіти;  

- форми організації навчання;   

- поняття уроку, етапів його проведення, підготовки вчителя до уроку;  

- систему оцінювання;  

- сутність, функції та види контролю знань учнів;  

- сутність процесу виховання, його закономірності, принципи та методи;  

- основи національного виховання;  

- напрями всебічного розвитку особистості;  

- сутність понять “особистість” і “колектив”, види колективів та етапи їх 

розвитку;  

- усвідомлювати взаємовплив народної та наукової педагогіки, джерела історії 

педагогіки; 

- історію становлення та освіти на різних історичних етапах в Україні та в 

Східній і Західній педагогічній думці; 

- історію виховання і педагогіки рідного народу; 

- педагогічну діяльність і погляди видатних просвітителів, освітніх діячів, 

учених; 

- історико-педагогічні факти, відомості, що стосуються рідного краю, різних 

регіонів України. 

вміти:  
- складати програму психолого-педагогічного дослідження учня;  

- визначати триєдину мету уроку; з 

- находити індивідуальний підхід до особистості школяра на основі розуміння 

його вікових та індивідуальних особливостей;  

- визначати рівень розвитку учнівського колективу та складати програму заходів 

по його розвитку;  

- аналізувати одержані результати і визначити наступну педагогічну діяльність по 

формуванню особистості учня; 

- працювати з першоджерелами, аналізувати педагогічну літературу, оперувати 

поняттями педагогіки, розкривати гуманістичні та демократичні засади розвитку 

національної школи і педагогіки у різні епохи розвитку української держави; 

- співвідносити історичний досвід виховання з потребами сучасної освіти; 

- виділяти найоптимальніші ідеї виховання зі спадщини минулого та творчо 

застосовувати їх у шкільній практиці сучасних шкіл. 

 

  

 

 

2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

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

 

 



 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит І. Загальні засади педагогіки.  

Тема 1. Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. 

Тема 2. Методи науково-педагогічного дослідження. 

Тема 3. Розвиток, формування та виховання особистості. 
 

   Кредит ІІ. Дидактика - теорія освіти і навчання  

Тема 4. Поняття про дидактику, основні її категорії, проблеми. 

Тема 5 . Зміст освіти в сучасній школі, тенденції його вдосконалення. 

Тема 6. Процес навчання. Співвідношення закономірностей, принципів і правил дидактики. 

Тема 7. Методи навчання, їх характеристика. 

Тема 8. Організаційні форми навчання. Урок як основна форма навчання. Нетрадиційні 

форми організації навчання.  

 

 

Кредит ІІІ. Теоретичні основи педагогічного процесу виховання особистості 

Тема 9. Сутність виховання як педагогічного процесу. 

Тема 10 . Закономірності та принципи виховання. 

Тема 11. Загальні методи виховання. 

Тема 12. Особистість і колектив. Виховання особистості в системі учнівського 

самоврядування. 

Тема 13. Основи сімейного виховання. Взаємодія школи і сім’ї. 

 

 

Кредит ІV. Історія зарубіжної класичної школи і педагогіки 

Тема 14. Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві.  

Тема 15. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 

Тема 16. Педагогічна система Я. А. Коменського - засновника педагогічної науки та 

реформатора школи.  

Тема 17. Розвиток педагогічної думки у Західній Європі у XVII-XVIII ст. 

Тема 18. Виховання, освіта та педагогічна думка у Західній Європі у XIX ст. 

(Й. Г. Песталоцці, Ф.-А. В. Дістервег,  Й. Ф. Гербарт). 

 

 

Кредит V. Розвиток освіти й педагогічної думки  в Україні 

Тема 19. Становлення виховання та освіти в Україні з найдавніших часів до ХV ст. 

Тема 20. Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху українського Відродження (XVI - 

XVIII ст.) 

Тема 21. Розвиток педагогічної думки в Україні у другій половині ХІХ на початку  ХХ ст. 

Видатний вітчизняний педагог К. Д. Ушинський 

Тема 22. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. Педагогічна теорія та 

практика А. С. Макаренка. 

Тема 23. Стан розвитку школи, освіти і педагогічної думки в Україні у другій половині 

ХХ – на початку ХХІ ст.  Видатний український педагог  В. О. Сухомлинський 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

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

Кредит І. Загальні засади педагогіки.  

Тема 1. Предмет педагогіки, 

завдання навчального курсу. 
10 2 2 - - 6 10 2 2 - - 6 

Тема 2. Методи науково –

педагогічного дослідження 
10 - 2 - - 8 10 - - - - 10 

Тема 3. Розвиток, формування та 

виховання особистості  
10 - 2 - - 8 10 - - - - 10 

за І кредит 30 2 6 - - 22 30 2 2 - - 26 

Кредит ІІ. Дидактика - теорія освіти і навчання 

Тема 4. Поняття про дидактику, 

основні її категорії, проблеми. 
6 1 2 - - 3 6 - - - - 6 

Тема 5. Зміст освіти в сучасній 

школі, тенденції його 

вдосконалення. 
6 1 2 - - 3 6 - - - - 6 

Тема 6. Процес навчання. 

Співвідношення закономірностей, 

принципів і правил дидактики. 
6 - 2 - - 4 6 - - - - 6 

Тема 7. Методи навчання, їх 

характеристика. 
6 2 2 - - 2 6 2 - - - 4 

Тема 8. Організаційні форми 

навчання. Урок як основна форма 

навчання. Нетрадиційні форми 

організації навчання. 

6 2 2 - - 2 6 - 2 - - 4 

за ІІ кредит 30 6 10 - - 14 30 2 2 - - 26 

            Кредит ІІІ. Теоретичні основи педагогічного процесу виховання особистості 

Тема 9. Сутність виховання як 

педагогічного процесу. 
6 - 2 - - 4 6 2 - - - 4 

Тема 10. Закономірності та 

принципи виховання. 
6 1 - - - 5 6 - - - - 6 

Тема 11. Загальні методи 

виховання. 
6 1 2 - - 3 6 - 2 - - 4 

Тема 12. Особистість і колектив. 

Виховання особистості в системі 

учнівського самоврядування. 
6 - 2 - - 4 6 - - - - 6 

Тема 13. Основи сімейного 

виховання. Взаємодія школи і 

сім’ї. 
6 - 2 - - 4 6 - - - - 6 

за ІІІ кредит 30 2 8 - - 20 30 2 2 - - 26 

Кредит ІV. Історія зарубіжної класичної школи і педагогіки. 

Тема 14. Виникнення виховання. 

Виховання в первісному 

суспільстві.  
6 - - - - 6 6 - - - - 6 

Тема 15. Виховання і школа в 

Давній Греції та Давньому Римі. 
6 - - - - 6 6 - - - - 6 



 

  

Тема 16. Педагогічна система 

Я. А. Коменського - засновника 

педагогічної науки та 

реформатора школи.  

6 2 2   2 6 - - - - 6 

Тема 17. Розвиток педагогічної 

думки у Західній Європі у XVII-

XVIII ст. 
6 - - - - 6 6 - - - - 6 

Тема 18. Виховання, освіта та 

педагогічна думка у Західній 

Європі у XIX ст. 

(Й.Г.Песталоцці,  

Ф.-А.В.Дістервег,  Й.Ф.Гербарт). 

6 2 2 - - 2 6 - - - - 6 

за ІV кредит 30 4 4 - - 22 30 - - - - 30 

Кредит V. Розвиток освіти й педагогічної думки  в Україні 

Тема 19. Становлення виховання 

та освіти в Україні з найдавніших 

часів до ХV ст. 
6 - - - - 6 6 - - - - 6 

Тема 20. Становлення і розвиток 

національної системи виховання 

та освіти в епоху Українського 

Відродження (XVI - XVIII ст.) 

6 - - - - 6 6 - - - - 6 

Тема 21. Розвиток пед. думки в 

Україні у др. пол. ХІХ на поч. ХХ 

ст.  Видатний вітчизняний 

педагог К. Д. Ушинський 

6 - 2 - - 4 6 - - - - 6 

Тема 22. Школа і педагогічна 

думка в 20-30-х роках ХХ ст. 

Педагогічна теорія та практика 

А. С. Макаренка. 

6 - 2 - - 4 6 - - - - 6 

Тема 23. Стан розвитку школи, 

освіти і педагогічної думки в 

Україні у другій половині ХХ – 

на початку  

ХХІ ст. Видатний український 

педагог В.О.Сухомлинський 

6 2 2 - - 2 6 - 2 - - 4 

за V кредит 30 2 6 - - 22 30 - 2 - - 28 

Разом:  150 16 34 0 0 100 150 6 8 0 0 136 
 

5. Назви лекційних занять. 

№ 

теми 
Назва теми 

Кіл-сть годин 

денна заочна 

1 Лекція  № 1.  Предмет  та завдання педагогіки. 2 2 

2 
Лекція  № 2.  Поняття про дидактику, основні її категорії, проблеми. 

Зміст освіти в сучасній школі. 
2 - 

3 Лекція  № 3.  Методи навчання, їх характеристика. 2 2 

4 
Лекція  № 4.  Різні підходи до навчання, форми організації 

навчання. Урок як основна форма навчання. 
2 - 

5 Лекція № 5. Закономірності, принципи,  методи виховання. 2 2 

6 
Лекція № 6. Педагогічна система Яна Амоса Коменського – 

засновника педагогічної науки та реформатора школи. 
2 - 

7 
Лекція № 7. Виховання, освіта та педагогічна думка у Західній 

Європі у XIX ст. (Й.Г.Песталоцці, Ф.-А.В.Дістервег,  Й.Ф.Гербарт) 
2 - 

8 
Лекція № 8. Стан розвитку школи, освіти і педагогічної думки в 

Україні у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 
2 - 

 В с ь о г о : 16 6 



 

  

6. Теми практичних занять. 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 
Тема 1. Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. 

Практичне заняття № 1.  Предмет  педагогіки, завдання навчального курсу 
2 2 

2 
 Тема 2. Методи науково –педагогічного дослідження 

Практичне заняття  № 2. Методи науково-педагогічних досліджень. 
2  

3 
Тема 3. Розвиток, формування та виховання особистості  

Практичне заняття  № 3. Розвиток, виховання  і  формування  особистості 
2  

4 
Тема 4. Поняття про дидактику, основні її категорії, проблеми. 

Практичне заняття  № 4. Сутність процесу навчання 
2  

5 
Тема 5. Зміст освіти в сучасній школі, тенденції його вдосконалення. 

Практичне заняття № 5. Зміст шкільної освіти. 
2  

6 

Тема 6. Процес навчання. Співвідношення закономірностей, принципів і 

правил дидактики. 

Практичне заняття  № 6. Процес навчання.  співвідношення 

закономірностей, принципів і правил навчання 

2  

7 
Тема 7. Методи навчання, їх характеристика. 

Практичне заняття № 7. Методи і засоби навчання, їх характеристика 
2  

8 

Тема 8. Організаційні форми навчання. Урок як основна форма навчання. 

Нетрадиційні форми організації навчання. 

Практичне заняття  № 8. Різні підходи до навчання.  Форми організації 

навчання. 

2 2 

9 
Тема 9. Сутність виховання як педагогічного процесу. 

Практичне заняття № 9. Процес виховання, його сутність.  
2  

10 
Тема 11. Загальні методи виховання 

Практичне заняття № 10. Методи, прийоми, засоби виховання. 
2 2 

11 

Тема 12. Особистість і колектив. Виховання особистості в системі 

учнівського самоврядування. 

Практичне заняття № 11. Особистість і колектив. 
2  

12 
Тема 13. Основи сімейного виховання. Взаємодія школи і сім’ї. 

Практичне заняття № 12. Основи сімейного виховання. 
2  

13 

Тема 16. Педагогічна система Я. А. Коменського - засновника педагогічної 

науки та реформатора школи. 

Практичне заняття № 13. Педагогічна система Я. А. Коменського - 

засновника педагогічної науки та реформатора школи. 

2  

14 

Тема 18. Виховання, освіта та педагогічна думка у Західній Європі у XIX 

ст. (Й.Г.Песталоцці, Ф.-А.В.Дістервег,  Й.Ф.Гербарт). 

Практичне заняття № 14. Виховання, освіта та педагогічна думка у Західній 

Європі у XIX ст. (Й.Г.Песталоцці, Ф.-А.В.Дістервег,  Й.Ф.Гербарт). 

2  

15 

Тема 21. Розвиток педагогічної думки в Україні у другій половині ХІХ на 

початку  ХХ ст. Видатний вітчизняний педагог К.Д.Ушинський  

Практичне заняття № 15. Видатний вітчизняний педагог      

К. Д. Ушинський 

2  

16 

Тема 22. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. 

Педагогічна теорія та практика А. С. Макаренка Практичне заняття № 16. 

Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. Педагогічна теорія 

та практика А.С.Макаренка. 

2  

17 

Тема 23. Стан розвитку школи, освіти і педагогічної думки в Україні у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.  Видатний український педагог  

В. О. Сухомлинський  

Практичне заняття № 17. Основні ідеї радянської педагогіки (40-80 рр. ХХ 

ст.). Видатний український педагог В.О. Сухомлинський 

2 2 

 В с ь о г о : 34 8 

 



 

  

8. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

 денна заочна 

1 Тема 1. Предмет педагогіки, завдання навчального курсу. 6 6 

2 Тема 2. Методи науково-педагогічного дослідження. 8 10 

3 Тема 3. Розвиток, формування та виховання особистості. 8 10 

4 Тема 4. Поняття про дидактику, основні її категорії, проблеми. 3 6 

5 Тема 5 . Зміст освіти в сучасній школі, тенденції його вдосконалення. 3 6 

6 
Тема 6. Процес навчання. Співвідношення закономірностей, принципів і 

правил дидактики. 
4 6 

7 Тема 7. Методи навчання, їх характеристика. 2 4 

8 
Тема 8. Організаційні форми навчання. Урок як основна форма навчання. 

Нетрадиційні форми організації навчання.  
2 4 

9 Тема 9. Сутність виховання як педагогічного процесу. 4 4 

10 Тема 10 . Закономірності та принципи виховання. 5 6 

11 Тема 11. Загальні методи виховання. 3 4 

12 
Тема 12. Особистість і колектив. Виховання особистості в системі 

учнівського самоврядування. 
4 6 

13 Тема 13. Основи сімейного виховання. Взаємодія школи і сім’ї. 4 6 

14 Тема 14. Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві.  6 6 

15 Тема 15. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі. 6 6 

16 
Тема 16. Педагогічна система Я. А. Коменського - засновника 

педагогічної науки та реформатора школи.  
2 6 

17 Тема 17. Розвиток педагогічної думки у Західній Європі у XVII-XVIII ст. 6 6 

18 
Тема 18. Виховання, освіта та педагогічна думка у Західній Європі у 

XIX ст. (Й. Г. Песталоцці, Ф.А. В. Дістервег,  Й. Ф. Гербарт). 
2 6 

19 
Тема 19. Становлення виховання та освіти в Україні з найдавніших часів 

до ХV ст. 
6 6 

20 
Тема 20. Розвиток освіти педагогічної думки в епоху українського 

Відродження (XVI - XVIII ст.) 
6 6 

21 
Тема 21. Розвиток педагогічної думки в Україні у другій половині ХІХ на 

початку  ХХ ст. Видатний вітчизняний педагог К. Д. Ушинський 
4 6 

22 
Тема 22. Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст. 

Педагогічна теорія та практика А. С. Макаренка 
4 6 

23 
Тема 23. Стан розвитку школи, освіти і педагогічної думки в Україні у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.  Видатний український педагог  

В. О. Сухомлинський 
2 4 

 Разом: 100 136 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання – складання характеристики на учня та на 

клас. 

                        

10. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1) За джерелом інформації:  



 

  

• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – Презентація), семінари, пояснення, 

розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: педагогічні ситуації.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.  

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності:  

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 

пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).  

 

11. Методи контролю 

Контрольні роботи, усне опитування, творчі роботи; перевірка конспектування 

першоджерел, виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, захист рефератів. 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Кредит І.  

Загальні засади 

педагогіки.  

1 6 8 

5 

4     

2 6 8 4     

3 6 9 4     

 ∑ 18 25 5 12     

Кредит ІІ. 

Дидактика - теорія 

освіти і навчання 

4 6 3 

5 

     

5 6 3      

6 6 3      

7 6 3      

8 6 3  10    

 ∑ 30 15 5  10    

Кредит ІІІ. 

Теоретичні основи 

педагогічного 

процесу виховання 

особистості 

9 6 3 

5 

     

10 - 4      

11 6 3      

12 6 3      

13 6 3      

 ∑ 24 16 5  10 5   

Кредит ІV.  

Історія зарубіжної 

класичної школи і 

педагогіки 

 

14 - 5 

5 

4     

15 - 5 4     

16 6 4 4     

17 - 5 4     

18 6 4 4     

 ∑ 12 23 5 20     

Кредит V.  

Розвиток освіти й 

19 - 5 
5 

     

20 - 5 5     



 

  

педагогічної думки  

в Україні 

 

21 6 4      

22 6 4      

23 6 4      

 ∑ 18 22 5 5 10    

Аудиторна робота  - 102 бали Самостійна робота -198 балів 
200 500 

300 

 

Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів 

навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

а) контроль засвоєння теоретичних знань (6 х 17 = 102 бали); 

б) контроль самостійної роботи у робочих зошитах студентів (5 х 15 =75 балів); 

в) контроль виконання індивідуального завдання (5  балів); 

г)  контрольні роботи студентів (3 х 10 =30 балів); 

д) реферативні доповіді або презентації (5 х 5 = 25 балів); 

є) тестування (5  балів); 

ж) іспит (200 балів). 

               60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, 40% балів студенти набирають на іспиті. 

За семестр студент може отримати максимально 500 балів.              

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному 

рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у 

стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

Співвідношення оцінок знань і вмінь студентів у національній та рейтинговій 

системах оцінювання наступне: 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

A 90 - 100  відмінно    

 

зараховано 
B 80 - 89  

добре  
C 65 - 79  

D 55 - 64  
задовільно  

E 50 - 54  

FX 35 - 49  
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з мож-

ливістю повторного 

складання 

 



 

  

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

 Основна: 

1. Автомонов П.П. Дидактика вищої школи : підручник / П.П. Автомонов. – К. : ВПЦ 

«Київський університет», 2008. – 368 с. 

2. Бех І.Д. Виховання особистості: сходження до духовності / І.Д.Бех. – Київ : 

Либідь, 2006. – 272 с.  

3. Барильнік А. І. Громадянське виховання в умовах українського державотворення : 

(з досвіду роботи політико-правового клубу "Феміда") / А.І.Барильнік // Виховна 

робота в школі : наук.-метод. журн. – 2012. – № 5. – С. 25–29 : табл. – Бібліогр. : с. 

29. 

4. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія 

Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с. 

5. Галус О.М. Порівняльна педагогіка : навчальний посібник / О.М.Галус, 

Л.М.Шапошнікова – К. : Вища шк., 2006. – 215 с. 

6. Гадецький М.В. Організація навчального процесу в сучасній школі: Навчально-

методичний посібник для вчителів, керівників навчальних закладів, слухачів ІПО / 

М.В.Гадецький, Т.М. Хлєбнікова. – Харків: Веста: Ранок, 2003. – 136 с. 

7. Галус О.М. Порівняльна педагогіка : навчальний посібник / О.М.Галус, 

Л.М.Шапошнікова – К. : Вища шк., 2006. – 215 с. 

8. Горб Т. Й.Громадянське виховання: інструменти дотику до особистості / Т. Й. Горб 

// Історія в школі : наук.-метод. журн. – 2013. – № 2. – С. 16–17. 

9. Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка. Загальні основи педагогіки теорія освіти 

і навчання. У двох книгах. Книга 1: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Видання 2-е, доопрацьоване і доповнене. – Кам‘янець-

Подільський: Медобори-2006, 2014. – 218 с. 

10. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXІ століття). – Київ : 

Райдуга, 1994. – 61 с. 

11. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене / За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. 

держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. – [Електронний песурс. ] – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

12. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 

13. Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: монографія / І.А.Зязюн. – Черкаси : 

Вид.ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 608 с. 

14. Кузьминський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: 

Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). 

15. Левківський М.В. Історія педагогіки: навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – 

К. : Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. 

16. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб, - Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2005. - 176 с. 

17. Педагог професійної школи: методичний посібник / Нестерова Л.В., Лузан П.Г., 

Манько В.М., Герлянд Т.М., Петрова М.Я., Романенко Л.В., Слатвінська О.А., 

Шевчук Л.І., Шимановський М.М. / Наукова редакція Нестерової Л.В., Герлянд 

Т.М. – К: ІПТО НАПН України, 2012. – 264 с. 

18. Педагогічна майстерність : підручник/ І.А.Зязюн, Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос 

та ін. ; за ред. І.А.Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Вища шк., 2004. – 422 

с. 

http://ualibrarium.narod.ru/human/pedagogics/09/mosijashenko-ukrainian-ethnopedagogics.html
http://ualibrarium.narod.ru/human/pedagogics/09/mosijashenko-ukrainian-ethnopedagogics.html


 

  

19. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник 

для педагогів ринкової системи освіти / І.П.Підласий. — К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2004. — 616 с. 

 

Додаткова 

Макаренко А.С. Сочинения в семи томах. - М.: АПН, 1957. 

Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти томах. - К.; Рад. Школа., 1976. 

 

15. Інформаційні ресурси 
1. Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка. Загальні основи педагогіки теорія освіти і 

навчання. У двох книгах. Книга 1: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Видання 2-е, доопрацьоване і доповнене. – Кам‘янець-

Подільський: Медобори-2006, 2014. – 218 с. – [Електронний песурс. ] – Режим 

доступу: 

http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1238/1/%D0%93%D1%83%D

1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B95%D0%B4%D1%80%D1%83%D

0%BA.pdf  

2. Педагогіка (Конспект лекцій). – [Електронний песурс. ] – Режим доступу: 

books.br.com.ua/themes/259/261 http://books.br.com.ua/themes/259/261 

3. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене / 

За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т, 

2002. – 482 с. – [Електронний песурс. ] – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

4. Фіцула М.М.. Педагогіка. pedagogy.webukr.net/підручники-з-педагогіки-онлайн/м-м-

фіцула-педагогіка/ 
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-

%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-

%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-
%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція № 1. ПРЕДМЕТ та ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІКИ. 

 

Мета: сприяти засвоєнню студентами теоретико-методологічних підходів до вивчення 

педагогічних наук предмета, основних понять та категорій педагогіки; навчити їх здійснювати категорійний 

аналіз базових понять; сприяти розвитку педагогічного мислення майбутніх учителів.  

Обладнання: логічна опорна схема основних понять курсу педагогіки. 

Основні поняття теми: педагогіка, народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка, 

предмет педагогіки, виховання, навчання, освіта, система педагогічних наук, міжпредметні зв’язки 

педагогіки, напрями і течії зарубіжної педагогіки. 

 

План 

1. Педагогіка як наука, її становлення і розвиток. 

http://books.br.com.ua/themes/259/261
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/
http://pedagogy.webukr.net/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%BC-%D0%BC-%D1%84%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0/


 

  

2. Предмет педагогіки та її головні функції. 

3. Основні категорії педагогіки.  

4. Система педагогічних наук. Зв'язок педагогіки з іншими науками.      Завдання педагогіки.  

5. Різноманітність течій зарубіжної педагогіки. 

 

 Література:  

1. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія 

Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с. 

2. Галус О.М. Порівняльна педагогіка : навчальний посібник / О.М.Галус, 

Л.М.Шапошнікова – К. : Вища шк., 2006. – 215 с. 

3. Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка. Загальні основи педагогіки теорія освіти 

і навчання. У двох книгах. Книга 1: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Видання 2-е, доопрацьоване і доповнене. – Кам‘янець-

Подільський: Медобори-2006, 2014. – 218 с. 

4. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник 

для педагогів ринкової системи освіти / І.П.Підласий. — К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2004. — 616 с. 

5. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене /За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. 

держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. 

 
  

ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ 

 

Педагогіка 
Наука про закономірності, принципи, форми і методи виховання, 

освіти і навчання людини на всіх етапах її вікового розвитку 

Стадії розвитку 

педагогіки  

Народна педагогіка - галузь педагогічних знань і досвіду народу, 

що виявляється в домінуючих у нього поглядах на мету, завдання, 

засоби і методи виховання та навчання. 

Духовна педагогіка - галузь педагогічних знань і досвіду з 

виховання і навчання особистості засобами релігії. 

Світська педагогіка 

Джерела 

педагогіки 

1. Педагогічну спадщину минулого. Чимало положень 

вищезазначених видатних педагогів минулого і нині є 

злободенними. 

2. Сучасні педагогічні дослідження. Вони збагачують педагогічну 

думку новими ідеями. 

3. Передовий педагогічний досвід. Різнобічне вивчення та 

узагальнення педагогічного досвіду дає змогу визначити певні 

закономірності, закони, що живлять нові теорії, концепції, 

прогнози. Отже, здобуте в процесі вивчення педагогічного досвіду 

знання стає джерелом існування та розвитку педагогічних наук. 

Предмет 

педагогічної 

науки 

Вивчення закономірностей, принципів, форм і методів виховання, 

освіти і навчання людини на всіх етапах її вікового розвитку 

Основні 

поняття 

(категорії) 

 

розвиток    

           

             виховання                                           самовиховання 

             освіта                                                   самоосвіта 

             навчання                                            самонавчання,  

                                                                           саморозвиток 

 

виховні відносини 



 

  

Галузі 

педагогіки 

 

Історія педагогіки. 

Загальнопедагогічні науки: вікова педагогіка (дошкільна 

педагогіка, педагогіка школи, педагогіка вищої школи тощо); 

спеціальна педагогіка (тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка, 

логопедія); соціальна педагогіка; сімейна педагогіка; 

етнопедагогіка. 

Функціональні педагогічні науки: професійна педагогіка; галузеві 

педагогіки (авіаційна, військова, медична, культуро-освітня тощо); 

педагогіка підвищення кваліфікації і перекваліфікації спеціалістів; 

часткові або предметні методики викладання. 

Порівняльна педагогіка. 

Головні 

педагогічні 

функції 

- обов'язкове засвоєння підростаючим поколінням соціального 

досвіду старших поколінь як необхідна умова входження в 

суспільне життя, спадкоємності поколінь, життєзабезпечення 

суспільства, окремого індивіда і розвитку сил кожної особистості;  

- відповідність змісту, форм, методів навчання і виховання 

вимогам розвитку виробничих сил суспільства;  

- неминучі виховні наслідки у результаті взаємодії дітей зі світом у 

життєвих ситуаціях, подіях, процесах, конфліктах;  

 - формування сутності дитячої особистості через її активний 

самовияв і самоствердження в діяльності, спілкуванні, стосунках.  

Основні 

завдання 

сучасної 

педагогіки 

 

1. Дослідження і розробка теоретичних основ процесів освіти, 

навчання та виховання. 

2. Вивчення змісту освіти, навчання і виховання. 

3. Розробка і впровадження у практику найбільш ефективних форм 

і методів, сучасних технологій виховання, освіти і навчання. 

4. Реалізація завдань розумового, морального, трудового, 

естетичного і фізичного виховання. 

5. Розробка проблем виховання і підготовки висококваліфікованих 

працівників. 

 
Запитання для самоперевірки знань студентів 

1. Чим обумовлюється виникнення, становлення і розвиток педагогіки як науки? 

2. Які стадії і чому пройшла педагогіка у своєму розвитку? 

3. Які Вам відомі шляхи і засоби виховання в народній педагогіці? 

4. Який внесок у розвиток педагогіки зробили українські просвітителі, письменники і педагоги? 

5. Опишіть основні джерела педагогіки. 

6. Охарактеризуйте предмет педагогіки. 

7. Які функції педагогіки? 

8. Назвіть і охарактеризуйте основні категорії педагогіки. 

9. Охарактеризуйте систему педагогічних наук. 

10. З якими науками і як саме зв’язана педагогіка? 

11. Охарактеризуйте завдання педагогіки на сучасному етапі. 

12. Опишіть основні напрями і течії зарубіжної педагогіки. 

 

ЛЕКЦІЯ 2. ДИДАКТИКА, ЇЇ ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ,  ПРОБЛЕМИ (1 год.) 

ЗМІСТ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ (1 год). 

 

Мета: сформувати у студентів розуміння понять “методологічні основи процесу навчання”, 

“сутність та структура процесу навчання”, “принципи та закономірності процесу навчання”; навчити 

студентів аналізувати логіку діяльності вчителя (викладання) та діяльності учнів (учіння), психологічні 

основи діяльності учнів у процесі навчання; ознайомити студентів з різними підходами до процесу навчання 

і підготувати їх до свідомого, оптимального вибору необхідних засобів і методів навчання з урахуванням 

конкретних умов. 

Обладнання: логічна схема основних понять процесу навчання. 

Ключові поняття: процес навчання; методологічні основи процесу навчання; функції процесу 



 

  

навчання; викладання та учіння як сторони процесу навчання; засвоєння як психологічна основа процесу 

навчання. 

 

ПЛАН. 

1. Дидактика як галузь педагогічних знань. 

2. Сутність процесу навчання, його методологічні основи та рушійні сили. 

3. Функції процесу навчання, зв’язок між ними. 

4. Структура процесу навчання. 

5. Сторони процесу навчання. Структура діяльності вчителя. Процес учіння та його основні 

компоненти. 

6. Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання. Структура процесу засвоєння знань.  

7. Загальна характеристика змісту освіти. Принципи визначення змісту освіти в сучасних умовах. 

8. Освітня система України. Структура загальної середньої освіти. 

 

 Література:  

6. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Наталія 

Павлівна Волкова. – [2-ге вид., перероб., доп.]. – К. : Академвидав, 2007. – 616 с. 

7. Галус О.М. Порівняльна педагогіка : навчальний посібник / О.М.Галус, 

Л.М.Шапошнікова – К. : Вища шк., 2006. – 215 с. 

8. Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка. Загальні основи педагогіки теорія освіти 

і навчання. У двох книгах. Книга 1: навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – Видання 2-е, доопрацьоване і доповнене. – Кам‘янець-

Подільський: Медобори-2006, 2014. – 218 с. 

9. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник 

для педагогів ринкової системи освіти / І.П.Підласий. — К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2004. — 616 с. 

10. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене /За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. 

держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. 

 
Опорний конспект 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 
Запитання для самоперевірки знань студентів 

1. Назвіть категорійні ознаки (ключові слова) поняття “процес навчання”. 

Відповідь обґрунтуйте. 

2. Розкрийте сутність поняття “структура навчання”. Проаналізуйте елементи 

структури процесу навчання і знайдіть зв’язки, що існують між ними. 

3. У логічній схемі основних понять процесу навчання подається структура 

діяльності вчителя. Базуючись на цій схемі, розкрийте особливості структури діяльності 

учня. 

4. Поясніть, користуючись логічною схемою, зв’язок між поняттями “процес 

навчання” “ учіння” “засвоєння”. 

5. Дайте порівняльну характеристику пояснювально-ілюстративного, проблемного, 

програмованого підходів до процесу навчання, спираючись при цьому на переваги та 

недоліки кожного з них. 

6. Назвіть елементи змісту освіти. 

7. Розкрийте структуру загальної середньої освіти 

 



 

  

 

Лекція № 3   Методи навчання, їх характеристика (2 год.)  

 
Мета: усвідомлення студентами сутності понять “закономірності навчання”,  “принципи навчання”, 

“правила навчання”,   “методи”, “прийоми”, “засоби” навчання, їх взаємозв’язок; засвоєння студентами 

різних підходів до класифікації методів навчання та вироблення у них уміння свідомого оптимального 

вибору методів навчання з урахуванням конкретних умов навчальної діяльності. 

Обладнання: опорні схеми основних понять теми. 

Ключові поняття: принципи навчання; правила навчання; принцип науковості, принцип 

систематичності й послідовності, принцип свідомості, принципи активності та самостійності у навчанні, 

принцип наочності, принцип ґрунтовності, принцип зв’язку навчання з практичною діяльністю, принцип 

доступності навчання та врахування індивідуальних особливостей учнів, принцип емоційності навчання; 

метод навчання; функція методу; засіб навчання; прийом навчальної діяльності; класифікація методів 

навчання; методи організації навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання навчально-

пізнавальної діяльності; методи контролю та самоконтролю у навчанні; мотив; стимул. 

 

План 

1. Закономірності, принципи і правила навчання. 

2. Принципи навчання. 

3. Методи і засоби навчання. 
Рекомендована література 

1. Алексюк А.Н. Общие методы обучения в школе. – К.: Радянська школа, 1981. – 

206 с. 

2. Волков И.П. Учим творчеству: Опыт работы учителя труда и рисования в школе 

№ 2. – М.: Педагогика, 1986. 

3. Ильин Е.И. Путь к ученику. – М.: Просвещение, 1988. 

4. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. – К.: Вища шк., 1993. – Ч. ІІІ, розд. 

4. 

5. Педагогика /Под ред. Ю.К.Бабанского. – М., 1988. – Гл. 22. 

6. Педагогіка /За ред. М.Д.Ярмаченка. – К., 1986. – Розд.8. 

7. Педагогический поиск /Сост.И.Н.Баженова. – М., 1988. – 472 с. 

8. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед вузов: В 2 кн. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. 

– 576 с. 

9. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих 

педагогічних закладів освіти. – К., 2000. – С. 121-149. 

10. Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается. – М. : Педагогика, 1989. 

 
 



 

  

 

 

 

 

Опорні схеми лекції 

 
 

 

 

Рис. 1. Структура принципів навчання 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

Методи навчання за характером логіки пізнання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Запитання для самоперевірки 

1. Від яких критеріїв залежить доступність навчальною матеріалу? 

2. Що таке система й системність засвоєння знань?            

3. Які існують вимоги до реалізації принципу систематичного навчання?          

4. Які чинники впливають на оптимізацію навчального процесу? 

5. Назвіть головний принцип наочного навчання.  

6.  Яка сутність принципу пізнавальної активності учнів? 

7. За яких міркувань учнів можна вважати, що в них пробудився пізнавальний інтерес до навчальної теми? 

 

 

 



 

  

8.  Якими засобами можна сформувати стійкі пізнавальні інтереси у школярів?  

9. Що розуміють під «індивідуалізацією навчання»? 

10. Реалізація принципу індивідуального підходу через глибоке вивчення особистості дитини. 

 

 

Лекція 4. Різні підходи до навчання, форми організації навчання.  Урок як основна форма 

навчання. 

Мета: свідомо засвоїти педагогічне поняття “Форми організації навчання”, встановити спільне і 

відмінне різних форм навчання, сформувати діагностичні уміння (аналізувати, виділяти головне, 

порівнювати, класифікувати). 

Обладнання: таблиці, матеріали про передовий педагогічний досвід, кодоскоп, слайди. 

Ключові поняття: форма організації навчання; урок; класно-урочна система навчання; лекція; 

семінар; лабораторна робота; екскурсія; домашня робота; факультатив; лекційно-семінарська система 

навчання; індивідуальне навчання; індивідуально-групове навчання; белл-ланкастерська система; Дальтон-

план; мангеймська система; індивідуальна, групова та фронтальна форми організації навчальної діяльності; 

парна робота школярів. 

 

План 

1. Сутність поняття форма організації навчання. 

2. З історії розвитку форм організації навчання. 

3. Форми організації навчання класно-урочної системи. 

4. Урок - основна форма організація навчання. Нестандартні уроки. 

5. Шляхи вдосконалення класно-урочної системи навчання. 

 

 

1.  

СХЕМА-ПЛАН УРОКУ ЗАСВОЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ 

Клас__________ Дата_________ №_____уроку 

Тема:_________________________________________________ 

Мета: розвивальна 

освітня 

виховна 

Обладнання:___________________________________ 

Хід уроку 

1. Активізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів: 

а) методом бесіди (розробка питань до бесіди): 

 а)............. 

б)............. 

в)............. 

б) виконання письмового завдання:  

а).............. 

б).............. 

в)............... 

2. Мотивація учіння школярів. 

А. На етапі первинного засвоєння знань: 

а)............................... 

б).............................. 

в).............................. 

Б. На етапі осмислення знань: 

а).......................... 

б).......................... 

в)........................... 

3. Повідомлення теми, мети, задач уроку. 

4. Первинне сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу. 

А. Проблемний виклад питань: 



 

  

а)............................................ 

б)............................................ 

в)............................................ 

Б. Самостійна робота з підручником при виконанні проблемних завдань: 

а)........................................ 

б)........................................ 

в)........................................ 

5. Осмислення знань. 

А. Методом бесіди: 

а)......................................... 

б)......................................... 

в).......................................... 

Б. Методом виконання пізнавальних завдань або задач: 

а)......................................... 

б)......................................... 

в)......................................... 

6. Узагальнення і систематизація знань. 

А. Методом бесіди: питання 

а).........................…………. 

б)..........................………… 

в)......................................... 

7. Підсумки уроку: 

а) стислий виклад основних моментів уроку; 

б) бесіда; 

в) оцінювання відповідей; 

8. Домашнє завдання: 

а) запис на дошці і в щоденниках змісту роботи; 

б) перевірка розуміння учнями змісту і способів виконання завдання. 

 

Висновки: Урок – це основна форма навчання у сучасній школі, що пройшла випробування на 

протязі кількох століть, яка має сприятливі можливості для сполучення фронтальної, групової та 

індивідуальної роботи; дозволяє вчителю систематично й послідовно викладати матеріал, керувати 

розвитком пізнавальних здібностей і формувати науковий світогляд учнів; стимулює інші види діяльності 

школярів, у тому числі позакласну та домашню; на уроці учні опановують не тільки систему знань, умінь і 

навичок, а й сам метод пізнавальної діяльності; урок дозволяє ефективно вирішувати виховні задачі через 

зміст і методи педагогічної діяльності. Актуальним залишається проблема розробки вимог до сучасного 

уроку. 

  

 

 

 



 

  

 
  

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Назвіть і розкрийте основні вимоги до сучасного уроку. 

2. Розкрийте основні вимоги до організації домашніх завдань. 

3. Назвіть та схарактеризуйте основні позаурочні форми навчання. 

4. Визначте основні ознаки, що характеризують форму організації навчання. 5. Дайте 

означення поняття "форма організації навчання". 

6. Проаналізуйте фактори, що впливають на вибір організаційних форм навчання. 

7. Охарактеризуйте особливості класно-урочної системи навчання, її переваги і недоліки. 

8. Розкрийте особливості маннгеймської системи, Дальтон-плану, плану Трампа.  

 

 

 

 

 



 

  

Лекція 5. Закономірності, принципи, методи виховання. 

 

 

Виховання... — це багатогранний процес постійного 

духовного збагачення і оновлення тих, хто виховується, і 

тих, хто виховує...  

                                                              В. О. Сухомлинсъкий 

 

Мета: сформувати у студентів поняття про виховання, самовиховання, сутність 

процесу виховання, закономірності, принципи та методи процесу виховання; ознайомити з 

різними підходами до розуміння сутності виховання як педагогічного процесу; закріпити 

уміння робити категорійний аналіз педагогічних понять на прикладі категорії 

“виховання”. 

Обладнання: логічна схема основних понять процесу виховання. 

Ключові поняття: виховання у широкому та вузькому розумінні; мета виховання; 

закономірності, принципи та методи процесу виховання; діяльнісно-особистісна 

концепція виховання; суб’єкт-суб’єктні виховні відносини. 

 

План 

1. Виховання як спеціально організований i свідомо здійснюваний педагогічний 

процес. 

2. Зміст i результат виховання. Діяльнісно-особистісна концепція виховання. 

3. Поняття “виховання” у широкому та вузькому розумінні. 

4. 3акoномipнocтi процесу виховання. 

5. Принципи виховання. 

6. Поняття методу, прийому і засобу виховання. 

7. Класифікація методів виховання. 

 

 

Рекомендована література 

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. 

2. Дубасенюк О.А. Виховна діяльність педагога: соціально-історичний та психолого-

педагогічний аспекти: Монографія. – Житомир, 1997. – 175 с. 

3. Закон України “Про освіту”. - Голос України, 1996.- 25 квітня. - С.1-3. 

4. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. - К., 1997. 

5. Макаренко А.С. О воспитании. - М., 1988. - С.36-70. 

6. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. - К., 1993. - Ч.1. 

7. Кондрашова Л.В. Сборник педагогических задач. - М., 1987. 

8. Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти //Освіта. – К.,1996. 

- 7 серпня. 

9. Основи національного виховання / За ред. В.Г.Кузя. - К., 1993. 

10. Педагогіка /За ред. М.Д. Ярмаченка. - К., 1986. - Розд. 1. 

11. Подласый В.И. Педагогика. Новый курс. - В 2-х кн. - Кн. 1. “Общие основы”. 

12. Фіцула М.М. Педагогіка. – К., 2000.- С.218-246. 
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Таблиця 1 



 

  

Ідеал і мета виховання на різних етапах розвитку суспільства 

№

з/

п 

Суспільно- 

економічна 

формація 

Класи 
Ідеал виховання 

особистості 

Мета виховання 

 

1 Первісно – 

общинна 

 

Відсутні Сильний, спритний, хитрий, 

мужній мисливець і воїн; 

сильна, здорова господиня 

(“хранителька вогнища”). 

Озброєння людини 

досвідом виживання. 

 

2 Рабовласни-

цька 

(на прикладі 

Давньої 

Греції) 

 

Рабовлас-

ники 

 

 
 

 

Раби 

 

Фізично і морально 

досконала, 

гармонійна людина 
 
 

 

Сильний, здоровий, 

покірливий працівник. 

Гармонійна єдність 

внутрішнього і зовнішнього, 

духовного і фізичного 

(“калокагатія”). 
 

Підготовка до виконання 

наказів, підкорення, фізичної 

праці. 

3 а) Епоха 
Середньовіччя 
 

Феодали 

 
 

Феодально-

залежні 

селяни 

Мешканці 

міст 

 

Аскетичний, 

фізично-досконалий воїн. 
 

Працьовитий, фізично 

здоровий працівник. 

 

Спритний, 

розумний майстер 

своєї справи. 

Оволодіння сімома лицар- 

ськими доброчесностями. 
 

Оволодіння навичками і 

знаннями ведення сільського 

господарства. 

Оволодіння трудовими 

навичками і знаннями, 

розумовими операціями. 

 б) Епоха 
Відродження 
 

Ті ж самі Відродження античного ідеалу 

гармонійної людини, 

збагачення його ідеєю 

“всебічності” розвитку. 

Виникнення цілісної концепції 

ідеалу всебічно і гармонійно 

розвиненої особистості. 

Всебічний і гармонійний 

розвиток особистості. 

 

4 Капіталістичн

а 

 

Буржуазія 

 

 

 

 

Робітники 

 

Прагматичний, освічений, 

морально і фізично 

розвинений “господар життя”. 

 

 

Здоровий, сильний, морально 

підготовлений 

кваліфікований робітник. 

Формування тих якостей, які 

потрібні у суспільному житті; 

оволодіння не обхідною базою 

знань у привілейованих 

закладах освіти. 

Одержання робітничої квалі-

фікації і необхідного 

мінімуму 

знань у спеціалізованих 

закладах освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблиця 2 

Загальні закономірності і принципи виховання 



 

  

Загальні закономірності виховання Загальні принципи виховання 

1. Мета, характер і зміст виховання 

зумовлюються об’єктивними 

потребами суспільства, інтересами 

держави і панівних класів, соціокультурними 

і етнічними нормами і традиціями. 

1. Принцип суспільної спрямованості 

виховання. 

2. Принцип суб’єктності – розвиток 

здатності дитини усвідомлювати своє 

“Я”. 

2. Результати виховання зумовлюються 

узгодженістю виховних впливів; впливу 

об’єктивних і суб’єктивних чинників. 

1. Принцип єдності виховних впливів 

сім’ї, освітніх закладів, колективу, 

громадських організацій. 

2. Принцип врахування індивідуальних і 

вікових особливостей, особистісних 

характеристик і можливостей дитини. 

3. Принцип узгодженості прямих і 

паралельних педагогічних впливів. 

3. Позитивна реакція особистості на 

педагогічні впливи зумовлена  врахуванням її 

потреб, інтересів і можливостей, вимогливим 

і шанобливим до неї ставленням, опорою на 

позитивне, створенням оптимістичних 

перспектив особистісного розвитку. 

1. Принцип особистісно-орієнтованого 

підходу у вихованні. 

2. Принцип гуманістичної спрямованості 

виховання. 

3. Принцип опори на позитивне. 

 
4. Ефективність виховання визначається 

ступенем власної активності особистості, 

змістом і способами організації діяльності, до 

якої вона включена, мотивами участі у 

діяльності, характером педагогічного 

керівництва діяльністю дітей. 

 

1. Принцип діяльнісного підходу. 

2. Принцип стимулювання активності 

особистості, її участь у соціально 

корисній і значущій діяльності. 

3. Принцип узгодженості 

педагогічного керівництва діяльністю і 

розвитку ініціативи та самостійності 

вихованців. 

4. Принцип варіативності діяльності, 

відповідність її змісту змінюваним 

потребам, інтересам, можливостям 

особистості. 

5. Ефективність виховання зумовлена 

визнанням особистості як цілісності і 

відповідною організацією виховних впливів і 

взаємостосунків. 

 

1. Принцип цілісного підходу у 

вихованні. 

2. Принцип орієнтації педагогічної 

діяльності і взаємодії на формування 

свідомості і досвіду діяльності. 

3. Принцип естетизації дитячого життя. 

6. Ефективність виховання у підлітковому і 

юнацькому віці обумовлена здатністю 

вихователів зрозуміти прагнення юної 

людини до самостійності і незалежності та 

відмовитися від прямих способів 

педагогічного впливу. 

1. Принцип співробітництва, 

партнерства у виховних відносинах. 

2. Принцип активізації морально- 

вольових сил дитини і пробудження 

безпосереднього інтересу до справи. 

 

 



 

  

 

 

  

 

Вимога-прохання    Умовна вимога 

Вимога-довіра 

Непрямі 

вимоги 

Вимога в ігровому 

оформленні 

Вимога-схвалення Вимога-осуд 
  

Вимога-порада Вимога-недовіра 

Вимога-натяк  Вимога-погроза 

Рис. 2 Види непрямих вимог 
 

 

Методи організації діяльності і формування поведінки 
     

Вправи  Привчання 

   Багаторазове 

повторення одних і тих 

самих дій 

   

Свідоме 

виконання 

  3 деяким 

примусом    

 
 



 

  

 
 

 

 

Запитання для самоперевірки: 

1. Назвіть категорійні ознаки (ключові слова) у визначенні поняття “виховання”. Поясніть 

свій вибір. 

2. У чому полягає сутність процесу виховання, якщо виходити з того, що особистість 

розвивається завдяки привласненню накопиченого у суспільстві 

досвіду? 

3. У чому полягає сутність діяльнісно-особистісної концепції виховання? 

4. Проаналізуйте розуміння поняття “виховання” у широкому й вузькому значенні. 

5. Що слід розуміти під закономірностями виховання? Розкрийте сутність i дайте їx 

наукове обгрунтування. 

6. Які принципи виховання виводяться з його закономірностей? 

7. Що слід розуміти під методами виховання? 

8. Як співвідносяться поняття метод, прийом і засіб виховання? 

9. На основі чого здійснюється класифікація методів виховання?  

10. Що таке класифікація методів виховання? 

11. Які фактори визначають вибір методів виховання? 

12. Які методи належать до групи методів формування свідомості? 

13. У чому суть методу розповіді? 

14. Чим відрізняється бесіда від диспуту? 

13. У чому суть методу прикладу? 

14. У чому суть педагогічної вимоги? 

15.  Назвіть чотири групи методів виховання. 

 
 

 

 



 

  

Лекція № 6. 

Тема: Педагогічна система Яна Амоса Коменського – засновника 

педагогічної науки та реформатора школи (2 год).  

План 

1. Життєвий шлях Я.А.Коменського. 

2. Світогляд Я.А.Коменського.  

3. Загальнопедагогічні ідеї Я. А. Коменського. Обґрунтування педагогіки 

як окремої науки  

                                           Література : 

1. Історія педагогіки : курс лекцій /навч. Посібник. –К., 2014. – 171 с. 

http://pedmir.at.ua/publ/pedagogika/istorija_pedagogiki_kurs_lekcij/8-1-0-66 

2. Коменский Я.А. Избранные  педагогические сочинения: В 2-х томах. – М., 1982. 

3. Коменский Я.А. Антология гуманной педагогики . – М .,1996. 

4. Кузьминський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-

Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). 

5. Левківський М.В. Історія педагогіки: навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К. : 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. 

 

ВИСНОВКИ 

Ян Амос Коменський (1592—1670) належить до видатних людей 

минулого, імена яких із вдячністю і глибокою пошаною зберігає в пам'яті все 

прогресивне людство. Мислитель і засновник нової прогресивної 

педагогічної системи Я. А. Коменський є славою і гордістю не тільки 

чеського народу, але й великої сім'ї слов'янських народів і всього людства. 

Він жив у епоху бурхливих історичних подій, коли визрівав новий клас 

— буржуазія, займав виразно демократичну позицію в складних умовах 

класової боротьби того часу, відстоював прогресивні ідеї і все своє життя 

боровся проти соціального і духовного рабства. Коменський високо підніс 

традиції гуманістичного руху, невичерпного оптимізму і великої любові до 

людини: «Людина є не що інше, — писав він, — як гармонія як щодо тіла, 

так і щодо душі». У своїх творах Я. А. Коменський надзвичайно виразно 

окреслив прогресивні для свого часу вимоги в галузі освіти й виховання, 



 

  

зобразив ідею народоправства та рівності. 

Я. А. Коменський вчився в братській, потім у латинській школах, у двох 

університетах, став учителем у 22 роки, окрім того, був проповідником, 

керівником школи. У 1627 р. почав писати «Чеську дидактику», пізніше жив 

у Польщі, викладав у гімназії, там видав у 1633—1638 pp. «Велику 

дидактику». Окрім того, писав підручники, видав першу в історії книгу для 

батьків про сімейне виховання «Материнська школа». 

Нові ідеї і практику навчання Я. А. Коменський геніально синтезував, 

створивши педагогічну систему, яка була новим, вищим етапом у розвитку 

педагогічної науки, підсумком і теоретичним обґрунтуванням усього 

позитивного досвіду свого часу. 

Твори великого чеського педагога й досі не втратили свого значення. 

Правильною є думка про те, що Я. А. Коменський — не лише історія, а 

значною мірою і сучасність прогресивного людства. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте роль шкільної дисципліни у працях Коменського. 

2. Розкрийте основи світогляду.А. Коменського. 

3. У чому полягає новаторство дидактичної системи поглядів великого 

чеського педагога? 

4. Обґрунтуйте принцип природовідповідності за Я.А. Коменським 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Лекція 7: Виховання, освіта та педагогічна думка у Західній Європі 

у XIX ст. (Й.Г.Песталоцці, Ф.-А.В.Дістервег,  Й.Ф.Гербарт) (2 год).  

План 

1. Суспільно – політичні умови у країнах Європи ХVІІІ –ХІХ століть. 

2. Педагогічні погляди і діяльність Йогана Генріха Песталоцці. 

3. Педагогічна система Фрiдрiха Вільгельма Адольфа Дiстервега. 

4. Педагогічні погляди  Йогана-Фрідріха Гербарта (1776 – 1841).    

Література: 

1. Історія педагогіки : курс лекцій /навч. Посібник. –К., 2014. – 171 с. 

http://pedmir.at.ua/publ/pedagogika/istorija_pedagogiki_kurs_lekcij/8-1-0-66 

2. Левківський М.В. Історія педагогіки: навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. 

Навч. пос. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. 

3. Дистервег А.  Избранные педагогические сочинения. – М., 1956. 

4. Песталоцци И. Избранные педагогические сочинения в 2 – ох томах. – М., 

1981. 

5. Гербарт Ф.   Избранные педагогические сочинения. – М., 1940. 

 

     

Питання для самоконтролю: 

1. Зробіть порівняльний аналіз сутності природовідповідності у теорії 

Ж.Ж.Руссо та Я.А.Коменського. 

2. Зробіть порівняльний аналіз дидактичних поглядів  

    Й.-Ф. Гербарта та Ф.-В. -А. Дістервега. 

3. Проаналізуйте проблеми виховання, що порушують педагоги-класики 

зарубіжної педагогічної думки. 

 

 

 

 

 



 

  

 

Лекція 8: Стан розвитку школи, освіти і педагогічної думки в Україні у 

другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.   

План 

1. Стан розвитку школи, освіти і педагогіки на Україні в 40 – 80-і роки.  

2. Життя та педагогічні погляди В.О.Сухомлинського 

3. Основні напрями нової освітньої політики України на порозі XXI ст.  

Література: 

2. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / за ред.. М.Д.Ярмаченко. – К., 

1991. 

3. Сухомлинська О.В. Біографія В.О.Сухомлинського у світті наукового аналізу // 

Рідна школа. – 1993. – № 8. 

4. Сухомлинський В.О. Моя педагогічна система // Рідна школа. – 1988. – №№ 6, 7, 

8, 9. 

5. Сухомлинський В.О. Вибрані твори у 5-ти томах: 

 - “Серце віддію дітям”; 

 - “Народження громадянина“; 

 - “Бачити себе“; 

 - “Батьківська педагогіка“. 

6. Шегута М. А., Плєтньов М. В. ОСВІТА ХХІ століття: сучасні реалії, проблеми, 

перспективи //  Вісник Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка Електронний ресурс : http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18512-

osvita-xxi-stolittya-suchasni-reali%D1%97-problemi-perspektivi.html 

 
 

Питання для самоконтролю 

1. У чому полягає глибокий гуманізм педагогіки В.Сухомлинського?  

2. Які основні етапи педагогічної діяльності В.Сухомлинського?  

3. Якими нагородами відзначена невтомна праця В.Сухомлинського?  

4. Як ставився В.Сухомлинський до народної педагогіки? Яке місце 

зайняла народна педагогіка у творчій спадщині педагога?  

5. Яке місце у навчанні та вихованні учнів В.Сухомлинський відводив 

культурно-історичним традиціям рідного народу?  

6. Які шляхи виховання творчої особистості рекомендує 

В.Сухомлинський? 

7. Назвіть проблеми освіти на сучасному етапі в Україні. 

 

http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18512-osvita-xxi-stolittya-suchasni-reali%D1%97-problemi-perspektivi.html
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104/18512-osvita-xxi-stolittya-suchasni-reali%D1%97-problemi-perspektivi.html
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104.html
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/104.html


 

  

 

 

 

 

 

Зміст практичних занять навчальної дисципліни «Педагогіка» 

   

КРЕДИТ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ.  

 

Практичне заняття № 1.  Предмет  педагогіки, завдання навчального курсу (2 год.) 

МЕТА: ознайомити студентів з етапами становлення та розвитку педагогіки як 

науки, з її видатними діячами; визначити систему педагогічних наук та її зв´язок з іншими 

науками; досягти засвоєння основних категорій педагогіки; сприяти розвитку 

педагогічного мислення майбутніх вчителів. 

ПЛАН 

1. Педагогіка як наука. Предмет педагогіки, основні педагогічні категорії (виховання, 

освіта, навчання). 

2. Виникнення і розвиток педагогічної науки. Видатні педагоги. 

3. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

4. Мікродискусія. Як ви розумієте слова К.Д. Ушинського "Педагогіка - не наука, а 

мистецтво, - найширше, складне, найвище і найнеобхідніше з усіх мистецтв"? 

ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ ТЕМИ: педагогіка, виховання, освіта, навчання, розвиток, 

народна педагогіка, етнопедагогіка, світська педагогіка, педологія, дефектологія, 

сурдопедагогіка, логопедія, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка. 

ТЕМИ   РЕФЕРАТІВ 

1. Я.А.Коменський – основоположник педагогічної науки. 

2. В.О.Сухомлинський – видатний педагог-гуманіст двадцятого століття. 

3. Педагогіка як наука і мистецтво. 

4. Значення зв’язків педагогіки з іншими науками (на вибір студента – на прикладі 

філософії, психології, математики тощо). 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.:Академія. – 2003. – Розділи 1.1,1.2. 

2. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка. – К.:Вища шк. – 1986. – С. 4–16. 

3. Педагогіка / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця. – 2001. – С. 6–14 

4. Педагогіка / За ред. Ярмаченка М.Д. – К.: Вища шк. – 1986. – С. 5–38. 

5. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К. :Освіта. – 1985. 

6. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія. – 2002. – Розділи 1.1, 1.2. 

 

 

 

Практичне заняття  № 2. Методи науково-педагогічних досліджень (2 год.). 

МЕТА: ознайомити студентів з методами педагогічних досліджень; сформувати 

уміння користуватися цими методами у своїй практичній діяльності; сприяти розвитку 

педагогічного мислення майбутніх вчителів. 

ПЛАН 

1. Поняття про науково-педагогічне дослідження – особливості, критерії 

ефективності та вимоги. 

2. Методологічні основи педагогіки 

3. Методи емпіричного дослідження в педагогіці та їх характеристика 

4. Мікровиступи студентів з актуальних проблем педагогіки (за матеріалами 

періодичної преси). 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: науково-педагогічне дослідження; методи та 

методика науково-педагогічних досліджень;спостереження, бесіда, інтерв’ю, анкетування, 



 

  

тестування, вивчення продуктів діяльності, соціометрія, психолого-педагогічний 

експеримент; етапи науково-педагогічного дослідження. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Вікова та педагогічна психологія / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук. 

– К.:Просвіта. – 2001. – С. 40–61. 

2. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.:Академія. – 2003. – С. 34–88. 

3. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене 

/ За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 

2002. – 482 с. –  С. 31-41. – [Електронний ресурс. ] – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

4. Педагогіка / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця. – 2001. – С.14–30. 

5. Фіцула М.М.Педагогіка. – К.:Академія. – 2002. – С. 44–62. 

 

 

Практичне заняття  № 3. Розвиток, виховання  і  формування  особистості (2 год.) 

 МЕТА: сформувати у студентів уміння виявляти та аналізувати потенційні 

можливості розвитку учня, проектувати, конструювати процес розвитку особистості, 

налагоджувати спілкування з дітьми, організовувати навчально-розвиваючу діяльність. 

ПЛАН 

1. Процес розвитку і формування особистості. Спадковість і розвиток. Вплив 

середовища на розвиток і формування особистості. 

2. Розвиток і виховання. Технократична і натуралістична парадигми виховання. 

5. Діяльність як чинник розвитку особистості. Провідні види діяльності школярів. 

Роль активності у розвитку особистості. 

6. Основні теорії розвитку особистості: біогенетичні, соціогенетичні, взаємодії 

факторів, персоналістичні. 

7. Вікові періоди розвитку особистості та індивідуальні особливості учнів, їх 

врахування у навчально-виховному процесі. 

  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: розвиток, види розвитку, формування, виховання, 

людина, особа, персона, індивід, особистість, індивідуальність, спадковість, гени, 

задатки, успадкування біологічне, успадкування соціальне, соціалізація, розвиток 

людини, формування особистості, рушійні сили розвитку, діяльність, спілкування. 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Основні виховні проблеми підліткового віку. 

2. Старші школярі та особливості їх виховання. 

3. Поняття «акселерація» і «ретардація». 

4. Провідні види діяльності школярів. 

5. Основні види діяльності, в яких формується творча особистість. 

6. Міжособистісні відносини в процесі основних видів людської діяльності.  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Вікова та педагогічна психологія / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, 

З.В.Огороднійчук. – К.: Просвіта. – 2001. – С. 40–61. 

2. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академія. – 2003. – С. 34–88. 

3. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене / За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. 

держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. –  С. 108-122. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

4. Педагогіка / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця. – 2001. – С.14–

30 

5. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія. – 2002. – С. 44–62. 

   

 



 

  

 

 

 

 

КРЕДИТ ІІ. ДИДАКТИКА - ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ.  

 Практичне заняття  № 4. Сутність процесу навчання (2 год.) 

 МЕТА: домогтися засвоєння студентами понять «методологічні основи, структура, 

сутність, функції навчання», ознайомити їх з різними підходами до визначення структури 

навчання, розвивати гностичні вміння (аналізувати, порівнювати, виділяти головне). 

ПЛАН 

1. Сутність, етапи, структура і функції навчання.  

2. Психологічні основи процесу навчання: структура діяльності вчителя і діяльності 

учнів. 

3. Навчання  і пізнавальний розвиток особистості. 

4. Мотивація навчання. Пізнавальний інтерес, умови його розвитку в навчанні. 

5. Етапи та рівні засвоєння знань. Формування понять. Формування вмінь і навичок. 

 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: методологічна основа процесу навчання, функції 

навчання, рушійна сила навчального процесу, логіка навчального процесу, мотиви 

навчання, структура процесу навчання, учіння, викладання, типологія навчання: 

догматичний, пояснювально-ілюстративний тип навчання, програмоване навчання,  

проблемне навчання, модульне навчання, закономірності навчання, оптимізація та 

інтенсифікація процесу навчання. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Волкова Н.П.Педагогіка. – К.:Академія,2003. – С. 261-269. 

2. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене 

/ За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 

2002. – 482 с. –  С. 31-41. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

3. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. – К.:Знання-Прес,2003. – С. 64-78. 

4. Педагогіка/ В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця,2001. – С. 50-59. 

5. Теорія освіти і навчання(дидактика) / За ред. Грицая Ю.О. – Миколаїв, 1993. – С. 6-57. 

6. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія,2002. – С. 75-90. 

7. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища шк..,2002. – С. 36-42. 

 

 

Практичне заняття № 5. Зміст шкільної освіти (2 год.) 

МЕТА: визначати особливості змісту освіти в сучасній загальноосвітній школі; 

аналізувати навчальні плани та навчальні програми для школи; обґрунтовувати характерні 

особливості побудови підручників для загальноосвітньої школи. 

ПЛАН 
1. Поняття змісту освіти, його історичний характер.  

2. Теорії формування змісту освіти.  

3. Фактори, що детермінують формування змісту освіти.  

4. Принципи та критерії відбору змісту освіти.  

5. Шляхи оновлення змісту освіти в сучасних умовах розбудови загальноосвітньої 

школи.  

6. Нормативні документи, що визначають зміст освіти.  

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: зміст освіти; теорія формальної освіти; теорія 

матеріальної освіти; прагматична освіта; національний компонент змісту освіти; 

навчальний план; навчальна програма; навчальний предмет. 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 



 

  

1. Зміст освіти в сучасній загальноосвітній школі. 

2. Взаємозв’язок загальної, політехнічної і професійної освіти. 

3. Зміст освіти зарубіжної школи. 

4. Підручник учора, сьогодні, завтра. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.:Академія, 2003.  

2. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене 

/ За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 

2002. – 482 с. –  С. 123-130. – [Електронний ресурс. ] – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

3. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. – К.:Знання-Прес,2003.  

4. Педагогіка/ В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця,2001.  

5. Теорія освіти і навчання(дидактика) / За ред. Грицая Ю.О. – Миколаїв, 1993. 

6. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія,2002.  

7. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища шк..,2002.  

 

 

 

Практичне заняття № 6. Процес навчання. Співвідношення закономірностей, 

принципів і правил навчання (2 год.) 

МЕТА: Ознайомити студентів із системою принципів навчання у сучасній 

дидактиці. Формувати уміння аналізувати навчальний процес з точки зору реалізації 

дидактичних принципів. 

ПЛАН 

1. Філософська суть понять «закон», «закономірність», «принцип», їх 

взаємозв’язок. 

2. Зовнішні і внутрішні закономірності навчання. 

3. Реалізація принципів навчання у навчальному процесі. 

4. Поняття про правила навчання. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: закон, закономірність, принцип, правила, принципи 

навчання, зовнішні і внутрішні закономірності навчання. 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Принцип наочності – як золоте правило дидактики. 

2. Значення принципу свідомості й активності у процесі навчання. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бондар В.І. Дидактика. – К. : Либідь, 2005. – С.63-75.  

2. Волкова Н.П. Педагогіка : Навч. посіб. Вид. 2-е, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. 

– С.314-319.  

3. Зайченко І.В.Педагогіка. Навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів, 2-е вид. – 

К., Освіта України; КНТ, 2008. – С.116.  

4. Закони України: „Про освіту”; „Про загальну середню освіту”.  

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посіб. 5-е вид., доп. і перероб. – К., 2007. – С.247-266.  

6. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене / 

За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 

482 с. – [Електронний ресурс.] – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

7. Фіцула М. М. Педагогіка: Навч. посіб. для студентів вищ. пед.. закладів освіти. – 

Тернопіль : Навчальна книга “Богдан”, 2008. – C.147-150.  

 

 



 

  

 

Практичне заняття № 7. Методи і засоби навчання, їх характеристика (2 год.) 

МЕТА: усвідомлення студентами сутності понять “методи”, “прийоми”, “засоби” 

навчання, їх взаємозв’язок; засвоєння студентами різних підходів до класифікації методів 

навчання та вироблення у них уміння свідомого оптимального вибору методів навчання з 

урахуванням конкретних умов навчальної діяльності.  

ПЛАН 

1. Поняття про методи навчання і їх класифікація. 

2. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

3. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. 

4. Методи контролю  і самоконтролю у навчанні. 

5. Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні. 

6. Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: методи навчання, засоби навчання, прийоми 

навчання, класифікація методів навчання, розповідь, пояснення, лекція, бесіда, 

демонстрація, ілюстрація, спостереження, лабораторна робота, вправа, інструктаж, робота 

з книгою, індукція, дедукція, аналіз, синтез, дослідний метод, аналітико-синтетичний 

метод, проблемний метод, частково-пошуковий метод. 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

- Функції методів навчання 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бондар В.І. Дидактика. – К. : Либідь, 2005.  

2. Волкова Н.П. Педагогіка : Навч. посіб. Вид. 2-е, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007.  

3. Зайченко І.В.Педагогіка. Навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів, 2-е вид. – 

К., Освіта України; КНТ, 2008.  

4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посіб. 5-е вид., доп. і перероб. – К., 2007. – С.247-266.  

5. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене / 

За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 

482 с. – [Електронний ресурс.] – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

6. Фіцула М. М. Педагогіка: Навч. посіб. для студентів вищ. пед.. закладів освіти. – 

Тернопіль : Навчальна книга “Богдан”, 2008.  

 

   

Практичне заняття  № 8. РІЗНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ.  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАННЯ.  

МЕТА: Ознайомити студентів з історією розвитку форм організації навчання, 

формувати поняття “види” та "форми організації навчання"; ознайомити з основною 

формою організації навчання, формувати поняття “типологія”, "структура" та "вимоги" до 

уроку, дати класифікацію, типологію, виділити особливості підготовки та проведення 

уроку; розкрити роль та значення оцінки наслідків навчально-півнавальної діяльності 

учнів; підвести до розуміння важливості контролю успішності. 

ПЛАН 

1. Поняття „форми організації навчання”. 

2. З історії розвитку форм організації навчання. 

3. Урок – основна форма організації навчання:  

а) типологія уроків;  

б) структура уроку;  

в) вимоги до сучасного уроку;  

г) підготовка вчителя і учнів до уроку. 

4. Тематичне та поурочне планування. 

5. Шляхи вдосконалення класно-урочної системи навчання. 



 

  

6. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів. 
7. Позаурочні форми навчання: семінар, практикуми, факультатив, навчальна екскурсія, 

додаткові групові та індивідуальні заняття, предметні гуртки, домашня навчальна робота. 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: форма організації навчання, індивідуальна форма 

навчання, групова форма навчання, белл-ланкастерська форма навчання, дальтон-план, 

бригадно-лабораторна форма навчання, позаурочні форми навчання, семінар, лекція, 

факультатив, практикум, домашня навчальна робота, екскурсія, гурткова робота;  

урок,типологія, структура, вимоги до уроку;  класно-урочна система; навчально-

пізнавальна діяльність учнів, контроль успішності знань учнів. 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

- Види і форми організації навчання 

- Вимоги та види домашніх завдань. 

- Шляхи вдосконалення сучасного уроку. 

- Сучасна проблема виконання домашніх завдань учнями.  
- Проблема навчання обдарованих учнів. 

- Причини неуспішності і шляхи їх подолання. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Волкова Н.П.Педагогіка. – К.:Академія,2003.  

2. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене / За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. 

держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

3. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. – К.:Знання-Прес,2003.  

4. Педагогіка/ В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця, 2001.  

5. Теорія освіти і навчання(дидактика) / За ред. Грицая Ю.О. – Миколаїв, 1993.  

6. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія,2002.  

7. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища шк.,2002.  

 

 
Кредит ІІІ. Теоретичні основи педагогічного процесу виховання особистості. 

Практичне заняття № 9. Процес виховання, його сутність (2 год.). 

МЕТА: сформувати у студентів розуміння понять: "виховання", “самовиховання", 

"перевиховання", "мета виховання", "специфіка процесу виховання", “рушійні сили 

процесу виховання"; ознайомити їх з різними підходами до розуміння сутності та 

критеріїв ефективності виховання, розвивати педагогічне мислення. 

ПЛАН 

1. Особливості виховання та його рушійні сили. 

2. Мета та завдання виховання. 

3. Етапи процесу виховання. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: виховання, самовиховання, перевиховання, специфіка 

процесу виховання, мета виховання, рушійні сили виховання, об'єктивні фактори мети 

виховання, ефективність виховання, критерії вихованості дитини;  

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

- Поняття “виховання” у широкому та вузькому значенні. 

- Завдання естетичного виховання учнівської молоді. 

- Завдання фізичного виховання учнівської молоді. 

- Завдання трудового виховання учнівської молоді. 

- Завдання екологічного виховання учнівської молоді. 

- Розумове виховання учнівської молоді. 

- Національно-патріотичне виховання. 

ЛІТЕРАТУРА 



 

  

1. Волкова Н.П.Педагогіка. – К.:Академія,2003.  

2. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене / За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. 

держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

3. Концепції національного виховання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://studfiles.net/preview/2041030/ 

4. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. – К.:Знання-Прес,2003.  

5. Педагогіка/ В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця, 2001.  

6. Теорія освіти і навчання(дидактика) / За ред. Грицая Ю.О. – Миколаїв, 1993.  

7. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія,2002.  

8. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища шк..,2002.  

 

 

Практичне заняття № 10. Методи, прийоми, засоби виховання (2 год.). 

МЕТА: дати уявлення про класифікацію методів виховання, встановити характер 

взаємозв‘язку між ними; проаналізувати шляхи вдосконалення методів виховання, 

застосування їх при розв‘язуванні педагогічних ситуацій, а також формувати навички 

аналізу, уміння порівнювати, узагальнювати, робити самостійні висновки. 

ПЛАН 

1. Поняття про методи, прийоми і засоби виховання.  

2. Методи формування свідомості особистості.  

3. Методи організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки.  

4. Методи стимулювання поведінки та діяльності.  

5. Методи контролю, самоконтролю та самооцінки у вихованні.  

6. Прийоми педагогічного впливу. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: метод виховання; засіб та прийом виховання; 

класифікація методів виховання; методи формування свідомості особистості; методи 

організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки; методи стимулювання 

поведінки та діяльності; методи контролю та самоконтролю. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Волкова Н.П.Педагогіка. – К.:Академія,2003.  

2. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене / За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. 

держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

3. Концепції національного виховання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://studfiles.net/preview/2041030/ 

4. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. – К.:Знання-Прес,2003.  

5. Педагогіка/ В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця, 2001.  

6. Теорія освіти і навчання(дидактика) / За ред. Грицая Ю.О. – Миколаїв, 1993.  

7. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія,2002.  

8. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища шк..,2002.  

 

Практичне заняття  № 11. ОСОБИСТІСТЬ І КОЛЕКТИВ (2 год.). 

МЕТА: сформувати у студентів розуміння динаміки та логіки розвитку колективу, 

обумовленості методів виховання особистості рівнем розвитку й організації колективу, 

формувати уміння проектування розвитку колективу залежно від визначеного рівня його 

організації та організувати вплив колективу на особистість. 



 

  

ПЛАН 

1. Загальне поняття про дитячий колектив, його ознаки, функції. 

2. Гармонійне поєднання індивідуальних, колективних і масових форм роботи в 

процесі виховання особистості. А.С.Макаренко та В.О.Сухомлинський про 

виховання особистості в колективі. 

3. Структура, типи, динаміка розвитку колективу. 

4. Особливості діяльності та спілкування в колективі. 

5. Педагогіка співробітництва про створення класного колективу. 

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: колектив, первинний колектив, тимчасовий колектив, 

актив, органи самоврядування, лідер, перспектива, стадії розвитку колективу, функції 

колективу, шляхи виховання колективу. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бех І.Д. Виховання особистості. – У 2 кн. Особливості сімейного виховання.– 

К.:Либідь,2003. 

2. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.:Академія, 2003. – С.180-192 

3. Гільбух Ю.З, КиричукО.В. Шкільний клас: Як пізнавати і виховувати його душу. – 

К.:Перспектива,1996. – Розд.2. 

4. Державна національна програма „Освіта(Україна 21 століття). – К.,1994. 

5. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – №6. – С.18-26. 

6. Концепція виховання дітей і молоді в Національній системі освіти // Інформаційний 

збірник Міністерства освіти і науки України. – 1996. – №13. 

7. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – Харків : 

ОВС,2002. – С.147-197.  

8. Практична педагогіка виховання /За ред.М.Ю.Красовицького. – Івано-Франківськ: 

Плай, 2000. – С.133-156. 

9. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія, 2002. – С.347-364. 

 

 

Практичне заняття  № 12. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ. 

МЕТА: сприяти розумінню у студентів типів сучасної сім’ї, обумовленості методів 

виховання, усвідомити значення, зміст, методи сімейного виховання педагогічні умови 

успішного виховання дітей у сім’ї.. 

ПЛАН 

1. Характеристика типів сучасної сім’ї: повна, неповна, прийомна. 

2. Сім’я та її соціальні функції.  
3. Особливості сімейного виховання. 

4. Законодавство України про шлюб і сім’ю, права та обов’язки батьків щодо 

виховання дітей. 

5. Взаємодія школи і сім’ї.  

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ: повна сім’я, окрема сім’я, проста сім’я, нуклеарна 

сім’я, складна сім’я, велика сім’я, егалітарна сім’я, авторитарна сім’я, дітоцентрична 

сім’я, благополучна сім’я, стабільна сім’я, дезорганізована сім’я, нестабільна сім’я, 

студентська сім’я, дискантна сім’я; репродуктивна функція, матеріальна функція, 

культурологічна функція, виховна функція; правова основа діяльності сучасної сім’ї. 

Теми рефератів 

1. Формування стосунків між батьками та дітьми. 

2. Як ми спілкуємося в сім’ї. 

3. Вплив родинного виховання на розвиток дитини. 

ЛІТЕРАТУРА 

1.     Артемова Л.В. Історія педагогіки Україна: Підручник. К.: Либідь, 2006. - 419 с. 

2.     Гончаренко С. Український педагогічний словник.-К.: Либідь, 1997. – 376 с. 



 

  

3. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія /Уклад.: Любар О.О.; за ред. 

Кременя В.Г.-К.: Знання, 2005. – 767 с.  

4. Коменский Я. А. Материнская школа // Избр. пед. соч.: в 2 т. — М., 1986. 

5. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. — 

К.: Знання, 2006. — 324 с. 

6.     Левківський М.В. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. Вид. 3-е, доп.-К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 190 с. 

7.     Макаренко А.С. О воспитании. - М.: Политиздат, 1990. 

8.     Макаренко А.С. Педагогические сочинения в 8 т. - М.: Педагогика, 1984. - Т.8. 

9. Родинна педагогіка : навч.-метод. посібн. / А.А.Марушкевич, В.Г.Постовий, 

Т.Ф.Алексеєнко та ін. — К.: Видавець ПАРА-ПАН, 2002. — 216 с. 

10. Родинні взаємини i проблеми виховання дітей / за ред. В. Костіва. — Івано-

Франківськ, 1995. 

11. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка. — К., 1997. 

12. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. — К., 1978. 

13. Уинделл Д. Дисциплина: 50 надежных способов воспитания детей. — М., 1996. 

14. Ушинський К. Д. Про сімейне виховання. — К., 1974. 

15. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп.-К.: Академвидав, 2006. – 560 

с. 

.  

Практичне заняття № 13. Педагогічна система Я. А. Коменського – засновника 

педагогічної науки та реформатора школи (2 год.). 

МЕТА: узагальнити знання про стан суспільного розвитку Європи, зокрема Чехії, в епоху 

Просвітництва; засвоїти основні етапи життя і діяльності Я.А.Коменського; 

систематизувати провідні ідеї педагогічної теорії видатного чеського педагога. 

План. 

1. Життя, педагогічна діяльність і умови формування світогляду Я. А. Коменського. 

2. Педагогічні ідеї Я. А. Коменського. ”Велика дидактика“ – основа теорії і практики 

виховання та навчання. 

3. Дидактичні погляди Я. А. Коменського. 

4. Роль вчителя і вимоги до нього в педагогічній спадщині Я. А. Коменського. 

5. Значення педагогічної спадщини Я.А. Коменського для сучасної школи. 

Література: 

1. Історія педагогіки : навч. посібник / За ред. М.В.Левківського,    О.А.Дубасенюк. – 

Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.  

2. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. - Тернопіль, 1996. 

3. Коменський Я.А. Вибрані твори у 2-х томах. – К., 1982: 

 - ”Велика дидактика“; 

 - ”Материнська школа“; 

 - ”Світ чуттєвих речей в картинках“; 

 - ”Загальна порада про виправлення справ людських“. 

4. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

5. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. 

посібник. – Суми : СумДПУ, 2000. 

 

 

 

 

 

Практичне заняття № 14. Виховання, освіта та педагогічна думка у Західній Європі у 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf


 

  

XIX ст. (Й.Г.Песталоцці,  Ф.-А.В.Дістервег,  Й.Ф.Гербарт). 

МЕТА: узагальнити і засвоїти основні етапи життя й діяльності Й.Г.Песталоцці; Ф.-

А.В.Дістервега,  Й.Ф.Гербарта; охарактеризувати їх основні положення теорії освіти та 

виховання. 

План. 

1. Педагогічна діяльність та соціальні погляди І.Г.Песталоцці. 

2. Теорія елементарної освіти І.Г. Песталоцці. 

3. Основи первинного навчання і методики початкової освіти. 

4. Життя Гербарта та становлення його як вченого з світовим ім’ям. 

5. Етичне  обґрунтування мети  виховання. 

6. Роль інтересу в процесі навчання як основне питання дидактики. 

7. Песталоцціанство в Німеччині (Ф.А.Дістервег). 

Теми рефератів 

1. Вчення І.Г. Песталоцці про розумову освіту. 

2. Ідея трудового виховання і фізичного розвитку у спадщині І.Г.Песталоцці.  

3. Песталоцці про зміст і методи морального виховання. 

4. Порівняльний аналіз змісту і методики навчання Й. Песталоцці, А. Дістервега, Й. 

Гербарта. 

5. Основні етапи навчального процесу (А. Дістервега і сучасної дидактики). 

Література 

1. І.Г. Песталоцци “Как Гертруда учит своих детей”. // Избр. Пед. соч.: В 2т. –М., 

1981. – Т.1// листи 4, 6-10, 12.13. 

2. І.Г. Песталоцци «Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели 

метода»// там же. 

3.  І.Г. Песталоцци «Лебединая песня» // Там же Т.2. 

4. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

5. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. 

посібник. – Суми : СумДПУ, 2000. 

 

 

 

Практичне заняття № 15.     Видатний вітчизняний педагог К.Д. Ушинський 

МЕТА: засвоїти основні етапи життя, педагогічної діяльності та світогляду 

К.Д.Ушинського; проаналізувати основні положення теорії і практики педагога; 

охарактеризувати зміст педагогіки як науки і мистецтва виховання, її антропологічні 

основи; визначити основні аспекти обґрунтування К.Ушинським необхідності 

формування в учнів національного характеру, народних поглядів і переконань, світогляду, 

моралі. 

План. 

1. Життя, педагогічна діяльність і умови формування світогляду  

2. К.Д.Ушинський про педагогіку (у вузькому й широкому розумінні цього поняття) 

як науку і мистецтво виховання. 

3. Розробка К.Д.Ушинським принципу народності виховання і національної системи 

виховання. 

4. К.Д.Ушинський про застосування в навчанні й вихованні народної педагогіки. 

5. Дидактичні погляди К.Д.Ушинського. Вимоги до вчителя. 

6. К.Д.Ушинський про моральне й трудове виховання. 

7. Вплив К.Д.Ушинського на розвиток школи і педагогіки інших народів. 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf


 

  

 

Література: 

1. Джуринский А.Н. История педагогіки : учебное пособие для студентов педвузов / А.Н. 

Джуринский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 432 с. 

2. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

3. . Лордкипанидзе Д.О. Педагогическое учение К.Д.Ушинского. – М.: Педагогика, 1960. – 

С.250-262, 269-275. 

4. Лордкипанидзе Д.О., Днепров Э.Д. Педагогическое наследие К.Д.Ушинского // 

Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1974. – Т. 2. – С.365-

415. 

5. Лузан П.Г., Васюк О.В., Бернова О.М. Історія педагогіки та освіти в Україні. – К. : НАУ, 

2007. – 302 с. 

6. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР ХVIII - первой 

половины XIX вв. / Отв. ред. М.Ф.Шабаева.– М.: Педагогика, 1973. 

7. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні: Нариси (Х – початок ХХ ст.) / 

За ред. М.Д.Ярмаченка. – К.: Рад. шк., 1991. – 381 с.13. Ушинський К.Д. Вибрані 

педагогічні твори: В 2-х т. – К.: Рад. шк., 1983. – Т. 1. – С. 43-103. 

8. Ушинський К.Д. Руководство к преподаванию по “Родному слову” // Педагогические 

сочинения: В 6-ти т. – М.: Педагогика, 1989. – Т.4. – 525 с. 

 

 

 

Практичне заняття № 16.   Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках  

ХХ-го ст.  Педагогічна теорія та практика А.С. Макаренка. 

МЕТА: оволодіти знаннями теорії і практики видатних педагогів XX століття. 

Засвоїти основні етапи життя і діяльності А.С.Макаренка. Професійна спрямованість: 

вивчення теми сприяє формуванню у майбутніх педагогів критичного мислення, 

здатності аналізувати певні педагогічні теорії, враховуючи суспільно-політичні умови, у 

яких формувався педагогічний світогляд А.С.Макаренка. 

План. 

1. Система народної освіти України в 20-30 роки ХХ ст. Особливості розвитку її 

ланок, суперечності цього процесу. 

2. Основні віхи життя і педагогічної діяльності А.С.Макаренка. 

3. Теорія та практика А.С.Макаренка у формуванні учнівського колективу. 

4. А.С.Макаренко про поєднання навчання з трудовим вихованням. 

5. Неоднозначність сучасної поведінки педагогічної спадщини А.С.Макаренка. 

Теми рефератів: 

- Особливості навчально-виховного процесу в колонії ім. М.Горького; 

- Особливості навчально-виховного процесу в колонії ім. Ф.Е.Дзержинського. 

Література: 

1. Гринько Г. Нариси радянської просвітницької політики. –Харків.  – 1923. 

2. Декларація Норкомосу УРСР  “Про соціальне виховання дітей”. – 1920. 

3. Кодекс законів про народну освіту в УРСР. — 1922. 

4. Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С.Макаренко.  Книга для учителя. — М.: 

Просвещение. — 1987.  

5. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

6. Макаренко А.С. Педагогічна поема//Твори в 7-ми т.-Т.1. – К., 1953. 

7. Хілліг Г.  Подряпини на образі видатного педагога // Рад.шк. – 1991. –  №3. 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf
http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf


 

  

8. Ярмаченко М.Д. Сучасність педагогічної спадщини А.С.Макаренка. – К.: Т-во   

“Знання” УРСР. – 1988. 

 

 

Практичне заняття № 17.   Основні ідеї радянської педагогіки (40-80 рр. ХХ ст.). 

Видатний український педагог В.О. Сухомлинський 

МЕТА: оволодіти знаннями про сутність та систему педагогічної теорії та практики 

В.О.Сухомлинського. Засвоїти основні етапи життя і діяльності В.О.Сухомлинського. 

План. 

1. Життя і педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського. 

2. Наукова педагогіка  –  основа творчої спадщини В.О.Сухомлинського. 

3. В.О.Сухомлинський про шляхи забезпечення ”радості розумової праці“ учнів. 

4. Питання морального, трудового і естетичного виховання учнів в теорії і практиці 

В.О.Сухомлинського. 

5. Проблеми виховання громадянина. 

6. Творча спадщина В.О.Сухомлинського та відродження школи і педагогіки 

України.  

Теми рефератів: 

1. Діяльність педагогів-новаторів наприкінці ХХ ст.  

2. На вибір:  

Педагогічні погляди  Ш.Амонашвілі.  

Педагогічні погляди  С.Лисенкова. 

Педагогічні погляди  Є.Ільїна.  

Педагогічні погляди  В.Шаталова.  

3. Здобутки й недоліки радянської тоталітарної системи освіти. 

Література: 

1. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Составитель                       

Н.П.Калиниченко. – М.: Педагогика. – 1988. 

2. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / за ред.. М.Д.Ярмаченко. – К., 1991. 

3. Сухомлинська О.В. Біографія В.О.Сухомлинського у світі наукового аналізу // Рідна 

школа. – 1993. – № 8. 

4. Сухомлинський В.О. Моя педагогічна система // Рідна школа. – 1988. – №№ 6, 7, 8, 9. 

5. Сухомлинський В.О. Вибрані твори у 5-ти томах: 

 - “Серце віддію дітям”; 

 - “Народження громадянина“; 

 - “Бачити себе“; 

 - “Батьківська педагогіка“. 

6. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. 

посібник. – Суми : СумДПУ, 2000. 
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Зміст самостійних занять навчальної дисципліни «Педагогіка» 

   

КРЕДИТ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ.  

Самостійна робота 

до Теми 1. Предмет педагогіки, завдання навчального курсу (6 год.). 

 

У робочому зошиті для самостійних робіт письмово виконати всі завдання: 

1. Визначте спільні та відмінні риси основних понять педагогіки:   

 виховання та самовиховання; 

  навчання та учіння; 

  учіння та самонавчання; 

 освіти та самоосвіти; 

  формування та розвитку особистості. 

2. Напишіть,як Ви розумієте поняття «освічена людина» та «вихована людина»?  

3. Проаналізуйте 2-3 українські звичаї або обряди з погляду їх педагогічної доцільності. 

4. Випишіть і поясніть 2-3 прислів’я, присвячені проблемам виховання. 

5. Проаналізуйте вислів: ”Психологія без педагогіки безкорисна, педагогіка без психології 

– безсильна”. Доведіть на прикладах суть вказаної  думки. 

6. Проаналізуйте визначення понять: “педагогіка”, “виховання”, “освіта”, які дані в різних 

навчальних посібниках з педагогіки. Виберіть ті, які, на Вашу думку, найбільш повно 

відображають суть цих понять. Обґрунтуйте свою точку зору.  

7. Знайдіть у збірниках прислів’їв та приказок ті, що мають виховне значення. Порівняйте 

близькі за змістом прислів’я та приказки різних народів.  

8. Побудуйте графічну модель, яка відображає співвідношення понять: “виховання”, 

“освіта”, “навчання”. Обґрунтуйте свою позицію. 
 

ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

РЕПРОДУКТИВНИЙ РІВЕНЬ  

1. Педагогіка – це…  

а) наука про механізми входження людини у суспільство;  

б) наука про закономірності виховання, освіти і навчання особистості на всіх етапах її 

вікового розвитку;  

в) наука про закономірності передачі соціального досвіду від старших поколінь до 

молодших;  

г) правильної відповіді немає.  

2. Методологія педагогіки – це:  

а) сукупність методів науково-педагогічного дослідження;  

б) сукупність вихідних філософських ідей, які лежать в основі дослідження явищ 

педагогічної дійсності;  

в) закони і закономірності, принципи, форми і методи виховання;  

г) правильної відповіді немає.  

3.Основними категоріями педагогіки є ( виберіть найбільш повну відповідь):  

а) виховання, освіта, самовиховання, перевиховання;  

б) виховання, самовиховання, перевиховання;  

в) виховання, освіта, навчання, розвиток;  

г) виховання, освіта, навчання;  

д) правильної відповіді немає.  

 

КОНСТРУКТИВНИЙ ТА ТВОРЧИЙ РІВНІ А. Вам пропонується ряд визначень 

педагогічних понять і варіанти відповідей, одна з яких правильна. Виберіть правильну, на 



 

  

Вашу думку, відповідь і вкажіть її номер. 

1. Цілеспрямований процес взаємодії вчителя і учнів, у ході якого відбувається засвоєння 

знань, умінь і навичок це –  

а) виховання  

б) розвиток  

в) освіта  

г) навчання  

2. Ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що характеризують рух 

людини від нижчих до вищих рівнів її життєдіяльності: 

а) виховання  

б) розвиток  

в) освіта  

г) навчання  

3. Процес цілеспрямованого формування особистості:  

а) виховання  

б) розвиток  

в) освіта  

г) навчання  

4. Процес і результат засвоєння людиною знань, умінь і навичок та пов’язаних з ними 

практичних і пізнавальних способів діяльності:  

а) виховання  

б) розвиток  

в) освіта  

г) навчання  

5. Цілеспрямований процес взаємодії вчителя і учнів , у ході якого здійснюється освіта 

людини:  

а) виховання  

б) розвиток  

в) освіта  

г) навчання 

ТЕМИ   РЕФЕРАТІВ 

8. Я.А.Коменський – основоположник педагогічної науки. 

9. В.О.Сухомлинський – видатний педагог-гуманіст двадцятого століття. 

10. Педагогіка як наука і мистецтво. 

11. Значення зв’язків педагогіки з іншими науками (на вибір студента – на прикладі 

філософії, психології, математики тощо). 

ЛІТЕРАТУРА 

7. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.:Академія. – 2003. – Розділи 1.1,1.2. 

8. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка. – К.:Вища шк. – 1986. – С. 4–16. 

9. Педагогіка / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця. – 2001. – С. 6–14 

10. Педагогіка / За ред. Ярмаченка М.Д. – К.: Вища шк. – 1986. – С. 5–38. 

11. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К. :Освіта. – 1985. 

12. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія. – 2002. – Розділи 1.1, 1.2. 

 

 

 

Самостійна робота 

до теми  № 2. Методи науково-педагогічних досліджень (8 год.). 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. На основі вивчення теми  «Методи науково-педагогічних досліджень» скласти 

опорну схему заняття (див. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 

2-ге, доповнене і перероблене / За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – 



 

  

Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. –  С. 31-41. – [Електронний 

песурс. ] – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

2. Заповніть таблицю 

Метод дослідження Характеристика  методу Специфіка застосування 

   

3. Оформіть педагогічний словник. 

4. Скласти програму вивчення особистості учня. 

5. Тестові завдання для перевірки знань (вибрати правильну відповідь)  

1. Методи педагогічного дослідження – це:  

а/ система цілеспрямованої педагогічної взаємодії учителя і учня, спрямована на 

формування суспільних i особистісних рис дитини;  

б/ діяльність учителя, вихователя, спрямована на вивчення педагогічного процесу;  

в/ способи, з допомогою яких вивчаються різноманітні сторони виховання, освіти i 

навчання.  

2. У педагогіці розрізняють такі piвні педагогічного дослідження:  

а/ практичний i теоретичний;  

б/ практичний, емпіричний i теоретичний;  

в/ емпіричний, теоретичний і методологічний.  

3. Об’єктом педагогічного дослідження є:  

а/ пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу;  

б/ педагогічні явища, факти, з яких складається педагогічний процес;  

в/ якість знань, умінъ i навичок.  

3. Метод рейтингу використовується для:  

а/ отримання інформації щодо типовості певних педагогічних тенденцій;  

б/ з’ясування думки вихователів i учнів відносно тих чи інших явищ і фактів;  

в/ оцінювання тих чи інших сторін діяльності компетентними суддями. 

ЛІТЕРАТУРА 

6. Вікова та педагогічна психологія / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук. 

– К.:Просвіта. – 2001. – С. 40–61. 

7. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.:Академія. – 2003. – С. 34–88. 

8. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене 

/ За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 

2002. – 482 с. –  С. 31-41. – [Електронний ресурс. ] – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

9. Педагогіка / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця. – 2001. – С.14–30. 

10. Фіцула М.М.Педагогіка. – К.:Академія. – 2002. – С. 44–62. 

 

 

Самостійна робота 

до теми  № 3. Розвиток, виховання  і  формування  особистості (8 год.) 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Основні виховні проблеми підліткового віку. 

2. Старші школярі та особливості їх виховання. 

3. Поняття «акселерація» і «ретардація». 

4. Провідні види діяльності школярів. 

5. Основні види діяльності, в яких формується творча особистість. 

6. Міжособистісні відносини в процесі основних видів людської діяльності.  

 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. Користуючись навчальними посібниками з вікової фізіології, дитячої і педагогічної 

психології, випишіть особливості анатомо-фізіологічного і психічного розвитку дітей 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf


 

  

молодшого, середнього і старшого шкільного віку (в ліву колонку) та педагогічні вимоги 

до врахування кожної особливості у навчально-виховному процесі (у праву колонку). 

особливості анатомо-фізіологічного і 

психічного розвитку 

педагогічні вимоги до врахування кожної 

особливості у навчально-виховному 

процесі 

Молодший шкільний вік  

Середній шкільний вік  

Старший шкільний вік  

 

2. Поясніть (на прикладах) залежність результатів виховання від взаємодії зовнішніх і 

внутрішніх факторів розвитку особистості. 

3. Поясніть, чому індивід може стати особистістю тільки в людському суспільстві.  

4. Проаналізуйте теорію Л.С.Виготського про взаємозв’язок виховання і розвиток 

особистості. Наведіть приклади виховних задач, що знаходяться в зоні актуального 

розвитку дитини, в зоні найближчого розвитку дитини, поза межами зони найближчого 

розвитку. Спроектуйте, як кожний тип виховних задач впливатиме на розвиток 

особистості. 

5. Узагальніть і охарактеризуйте провідні чинники, що впливають на розвиток 

особистості, за такою схемою: 



 

  

 
6. Тестові завдання для перевірки знань (вибрати правильну відповідь)  

1. Оберіть визначення, які правильно характеризують процес розвитку особистості:  

а/ неперервний;  

б/ взаємообумовлений;  

в/ прогресивний;  

г/ односторонній;  

д/ кількісних і якісних змін;  

ж/ біосоціальний;  

з/ тільки фізіологічних змін. 2 

2. Задатки - це ...  

а/ готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів проявляються на 

певному етапі життя;  

б/ знання, уміння, навички;  

в/ отримані від народження природні потенції розвитку певних психічних властивостей.  

3. Індивідуальні властивості особистості формуються під впливом ...  

а/ тільки спадковості;  

б/ оточуючого середовища й виховання;  



 

  

в/ природних задатків, суспільних обставин і діяльності самої дитини. 

4. Найбільш важливим для формування особистості є ...  

а/ природне середовище;  

б/ соціальне середовище;  

в/ предметне середовище;  

г/ ваш варіант.  

5. Рушійними силами процесу розвитку особистості є ...  

а/ природні задатки дитини;  

б/ вимоги дорослих;  

в/ протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення. 

ЛІТЕРАТУРА 

6. Вікова та педагогічна психологія / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, 

З.В.Огороднійчук. – К.: Просвіта. – 2001. – С. 40–61. 

7. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: Академія. – 2003. – С. 34–88. 

8. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене / За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. 

держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. –  С. 108-122. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

9. Педагогіка / В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця. – 2001. – С.14–

30 

10. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія. – 2002. – С. 44–62. 

   

 

 

КРЕДИТ ІІ. ДИДАКТИКА - ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ.  

Самостійна робота 

до теми  № 4. Поняття про дидактику, основні її категорії, проблеми (3 год.) 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. Розкрийте проблеми сучасної дидактики. 

2. Чому “процес навчання” слід відрізняти від “навчального процесу”. 

3. Визначте методологічну основу процесу пізнання. 

4. Охарактеризуйте спільні ознаки процесу пізнання і процесу навчання. 

5. Охарактеризуйте відмінні ознаки процесу пізнання і процесу навчання. 

6. Змоделюйте схему шляху пізнання наукової істини. 

7. Проаналізуйте суперечності які є рушійними силами навчального процесу. 

8. Охарактеризуйте освітню, виховну і розвиваючу функцію навчання. 

ЛІТЕРАТУРА 

8. Волкова Н.П.Педагогіка. – К.:Академія,2003. – С. 261-269. 

9. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене 

/ За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 

2002. – 482 с. –  С. 31-41. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

10. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. – К.:Знання-Прес,2003. – С. 64-78. 

11. Педагогіка/ В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця,2001. – С. 50-59. 

12. Теорія освіти і навчання(дидактика) / За ред. Грицая Ю.О. – Миколаїв, 1993. – С. 6-57. 

13. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія,2002. – С. 75-90. 

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища шк..,2002. – С. 36-42. 

 

 

Самостійна робота 

до теми  № 5. Зміст освіти в сучасній школі, тенденції його вдосконалення  



 

  

(3 год.) 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Зміст освіти в сучасній загальноосвітній школі. 

2. Взаємозв’язок загальної, політехнічної і професійної освіти. 

3. Зміст освіти зарубіжної школи. 

4. Підручник учора, сьогодні, завтра. 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. Ознайомтесь із Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. 

(Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF ), випишіть, 

якими компетентностями повинні володіти випускники сучасної української школи. 

2. Розкрийте можливості змісту шкільних підручників у формуванні особистості школяра. 

3. Складіть словник педагогічних термінів з даної теми на основі аналізу педагогічної 

літератури. 

5. У зошиті для самостійних робіт зобразити  опорну схему Компоненти змісту освіти й 

запам’ятати її. 

 

 

 
 

5. Тестові завдання для перевірки знань (вибрати правильну відповідь)  

1. Сукупність знань основ наук про природу, суспільство, людину, її мислення, 

мистецтво, а також відповідних умінь і навичок, необхідних кожній людині незалежно від 

її професії:  

а) зміст освіти;  

б) загальна освіта; 

в) професійна освіта;  



 

  

г) політехнічна освіта.  

2. Педагогічно адаптована система знань, навичок і вмінь, досвіду творчої 

діяльності й емоційно-вольового відношення, засвоєння якої повинно забезпечити 

формування всебічно розвинутої особистості, що підготовлена до відтворення 

(збереження) і розвитку матеріальної й духовної культури суспільства:  

а) зміст освіти;  

б) загальна освіта;  

в) професійна освіта;  

г) політехнічна освіта.  

3. Сукупність знань про головні галузі і наукові принципи виробництва, 

формування загальнотехнічних практичних навичок, необхідних для участі у 

продуктивній праці:  

а) зміст освіти;  

б) загальна освіта;  

в) професійна освіта;  

г) політехнічна освіта.  

4. Сукупність знань, умінь і навичок, оволодіння якими дає змогу працювати 

спеціалістом вищої, середньої кваліфікації, або кваліфікованим робітником:  

а) зміст освіти; 

б) загальна освіта;  

в) професійна освіта;  

г ) політехнічна освіта. 

 

 

ЛІТЕРАТУРА 

8. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.:Академія, 2003.  

9. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене 

/ За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 

2002. – 482 с. –  С. 123-130. – [Електронний ресурс. ] – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

10. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. – К.:Знання-Прес,2003.  

11. Педагогіка/ В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця,2001.  

12. Теорія освіти і навчання(дидактика) / За ред. Грицая Ю.О. – Миколаїв, 1993. 

13. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія,2002.  

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища шк..,2002.  

 

 

 

Самостійна робота 

до теми  № 6. Процес навчання. Співвідношення закономірностей, принципів і 

правил дидактики (4 год.) 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Принцип наочності – як золоте правило дидактики. 

2. Значення принципу свідомості й активності у процесі навчання. 

 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. Визначте співвідношення понять “закономірність”, “закон”, “дидактичний 

принцип”, “правило навчання” у різних підручниках з педагогіки.  

2. Охарактеризуйте основні правила реалізації дидактичних принципів.  

3. У державній національній програмі “Освіта” (Україна XXI ст.) сформульовані 



 

  

найважливіші принципи реформи всієї системи освіти. Проаналізуйте їх сутність.  

4. Опрацюйте працю В.Сухомлинського “Сто порад учителеві” з позиції реалізації 

основних принципів навчання.  

5. Проаналізуйте шкільний підручник із будь-якого предмету з погляду реалізації в 

ньому певних принципів навчання: систематичності та послідовності, наочності, 

науковості, зв’язку навчання з життям. 

6. Прокоментуйте цитату В.О.Сухомлинського: “Немає ні однієї педагогічної 

закономірності, немає ні однієї істини, яка була б абсолютно однаково застосована до всіх 

дітей”. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бондар В.І. Дидактика. – К. : Либідь, 2005. – С.63-75.  

2. Волкова Н.П. Педагогіка : Навч. посіб. Вид. 2-е, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007. 

– С.314-319.  

3. Зайченко І.В.Педагогіка. Навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів, 2-е вид. – 

К., Освіта України; КНТ, 2008. – С.116.  

4. Закони України: „Про освіту”; „Про загальну середню освіту”.  

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посіб. 5-е вид., доп. і перероб. – К., 2007. – С.247-266.  

6. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене / 

За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 

482 с. – [Електронний ресурс.] – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

7. Фіцула М. М. Педагогіка: Навч. посіб. для студентів вищ. пед.. закладів освіти. – 

Тернопіль : Навчальна книга “Богдан”, 2008. – C.147-150.  

 

 

 

Самостійна робота 

до теми  № 7. Методи навчання, їх характеристика (2 год.) 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ 

1. Заповніть схеми: 

 



 

  

 
 

 
 

2. Проаналізуйте схему з точки зору зв’язків між методом, прийомом та засобом 

навчання та складіть аналогічну схему для обраного Вами методу. 

 
Опорна схема заняття 



 

  

  

 
3. Доведіть необхідність індивідуального, фронтального та ущільненого опитування. 

4. Обґрунтуйте важливість іспитів. 

5. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

- Функції методів навчання 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бондар В.І. Дидактика. – К. : Либідь, 2005.  

2. Волкова Н.П. Педагогіка : Навч. посіб. Вид. 2-е, перероб., доп. – К.: Академвидав, 2007.  

3. Зайченко І.В.Педагогіка. Навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закладів, 2-е вид. – 

К., Освіта України; КНТ, 2008.  

4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навч. посіб. 5-е вид., доп. і перероб. – К., 2007. – С.247-266.  

5. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене / 

За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 

482 с. – [Електронний ресурс.] – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

6. Фіцула М. М. Педагогіка: Навч. посіб. для студентів вищ. пед.. закладів освіти. – 

Тернопіль : Навчальна книга “Богдан”, 2008.  

 

   

 

Самостійна робота 

до теми  № 8. Організаційні форми навчання. Урок як основна форма навчання. 

Нетрадиційні форми організації навчання (2 год.).  

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

- Види і форми організації навчання 

- Вимоги та види домашніх завдань. 

- Шляхи вдосконалення сучасного уроку. 

- Сучасна проблема виконання домашніх завдань учнями.  
- Проблема навчання обдарованих учнів. 

- Причини неуспішності і шляхи їх подолання. 

 



 

  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 У зошиті для самостійних робіт: 

1. Назвіть ознаки пояснювально-ілюстративного навчання. 

2. Назвіть особливості, преваги і недоліки проблемного навчання. 

3. Назвіть переваги і недоліки, розкрийте сутність програмованого навчання 

4. Як ви розумієте вислови В.О.Сухомлинського: «Урок – перше вогнище, зігрівшись 

біля якого, людина прагне стати мислителем»; «Сильним та досвідченим стає той педагог, 

який уміє аналізувати свою працю». 

5. Прокоментуйте положення: «До кожного свого уроку вчитель готується все 

життя». 

6. Оцініть значення уроків вчителів-новаторів. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

8. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.:Академія,2003.  

9. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене / За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. 

держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

10. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. – К.:Знання-Прес,2003.  

11. Педагогіка/ В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця, 2001.  

12. Теорія освіти і навчання(дидактика) / За ред. Грицая Ю.О. – Миколаїв, 1993.  

13. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія,2002.  

14. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища шк.,2002.  

 

 
Кредит ІІІ. Теоретичні основи педагогічного процесу виховання особистості. 

Самостійна робота 

до теми  № 9. Сутність виховання як педагогічного процесу (4 год.). 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

- Поняття “виховання” у широкому та вузькому значенні. 

- Завдання естетичного виховання учнівської молоді. 

- Завдання фізичного виховання учнівської молоді. 

- Завдання трудового виховання учнівської молоді. 

- Завдання екологічного виховання учнівської молоді. 

- Розумове виховання учнівської молоді. 

- Національно-патріотичне виховання. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Законспектувати за виданням Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5 томах.-К.: 

Рад.шк., 1976. (Сто порад вчителеві): 

 Порада 53. Як добитися, щоб слово вихователя доходило до серця вихованця. 

 Порада 83. Оволодівайте мистецтвом індивідуальної бесіди. 

 Порада 94. Що таке влада педагога, в чому вона повинна виявлятися. 

 Порада 95. Як берегти дитяче довір’я. 

2. Скористайтесь власним досвідом навчання в школі, опишіть і проаналізуйте 

педагогічну ситуацію, в якій мало місце використання методів виховання (вдале чи 

невдале). 

3. Проаналізуйте Концепцію національного виховання з погляду мети і основних 

напрямів національного виховання. Розкрийте сутність понять: 

 мета національного виховання, 

 загальнолюдські гуманістичні моралі, 

 принципи загальнолюдської моралі, 



 

  

 духовність, 

 художньо-естетична освіченість і вихованість, 

 трудова активність, 

 фізична культура, 

 екологічна культура, 

 розвиток індивідуальних здібностей і таланту молоді. 

4. Складіть таблицю: Ідеал і мета виховання на різних етапах розвитку 

суспільства 
 

Суспільно-економічна формація Класи Ідеал виховання 

особистості 

Мета виховання 

Первісно – общинна    

Рабовласницька (на прикладі Давньої 

Греції) 

   

Феодальна:  
а) Епоха Середньовіччя    

б) Епоха Відродження    

Капіталістична  
   

 

Самостійна робота 

до теми 10: Закономірності та принципи виховання (5 год.) 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Наведіть приклад, який підтверджує правдивість висловлювання, що вчинок 

будь-якої людини має моральних аспект, який виявляється в меті, виборі засобів, 

організації діяльності та наслідках. 

2. Розкрийте складність і взаємозв’язок принципів організації виховної роботи в 

сучасній школі. 

3. Обґрунтуйте значення кожного принципу побудови виховного процесу в 

сучасній школі: 

 принцип єдності загальнолюдського та національного, 

 принцип опори на традиційні та альтернативні моделі організації виховного 

процесу, 

 принцип послідовності, варіативності і доступності змісту, форм організації, 

методів засвоєння учнями соціального досвіду, морально-етичних норм 

поведінки, 

 принцип оптимального впливу на особистість різних соціальних інститутів 

виховання, 

 принцип систематичності і гнучкості моделей виховуючого середовища. 

4. Назвіть умови оптимальної дії принципів виховання. 

5. Встановіть (розставити стрілочки) та проаналізуйте зв’язки між основними 

явищами теми «Закономірності і принципи виховання»: 



 

  

 
 

6. Заповніть схему. Виберіть із поданого переліку ті завдання, які є завданнями 

зазначених напрямів виховання: 
 

Трудове 

виховання 

Розумове 

виховання 

Моральне 

виховання 

Естетичне 

виховання 

Фізичне 

виховання 

     

1. Формування почуття прекрасного.  

2. Оволодіння правилами і нормами поведінки.  

3. Створення умов для формування фізичного здорового організму.  

4. Оволодіння основами наук, формування умінь та навичок.  

5. Формування любові до праці.  

6. Формування світогляду.  

7. Формування почуттів.  

8. Тренування і загартовування організму.  

9. Формування уміння бачити прекрасне в оточуючій дійсності.  

10. Виховання почуття поваги до людей праці і результатів трудової діяльності.  

11. Формування переконань.  

12. Виховання емоцій.  

13. Формування готовності до вибору професії та участі у праці.  

14. Розвиток інтелектуальних здібностей.  

15. Формування санітарно-гігієнічних умінь та навичок.  

16. Формування творчих умінь створювати прекрасне навколо себе.  

17. Озброєння уміннями і навичками трудової діяльності.  

18. Оволодіння методикою самостійної пізнавальної діяльності.  

19. Формування волі, спритності, краси рухів.  

20. Формування умінь та навичок моральної діяльності та поведінки. 

 

7. Законспектуйте: зміст, напрями, шляхи та засоби національного виховання відповідно 

до Концепції національного виховання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://studfiles.net/preview/2041030/ 

8. Тести для самоконтролю. 

1) Розумове виховання – це... 

https://studfiles.net/preview/2041030/


 

  

а) нагромадження певного фонду знань, розвиток мислення взагалі і різних його видів; 

б) цілеспрямована діяльність педагогів з розвитку розумових сил і мислення учнів по 

прищепленню їм культури розумової праці; 

в) прищеплення здатності людини мислити, відображати і пізнавати об’єктивну дійсність; 

г) розвиток мислення й пізнавальних здібностей людини. 

2) Виберіть формулювання, яке найповніше і найточніше відображає 

основну мету виховання. 

а) виховання громадянина; 

б) виховання сім’янина; 

в) виховання всебічно розвиненої особистості; 

г) виховання громадського діяча. 

3) Охарактеризуйте завдання розумового виховання. 

а) формування системи знань, формування світогляду, формування умінь і навичок 

культури розумової праці; 

б) формування світогляду, формування системи знань, формування навичок естетики 

поведінки; 

в) розвиток пізнавальних здібностей, психологічна і практична підготовка до праці, 

формування системи знань; 

г) розвиток пізнавальних сил учнів, психологічна і практична підготовка до праці, 

формування світогляду. 

4) Розкрийте завдання морального виховання. 
а) вироблення навичок моральної поведінки, формування моральної свідомості; 

б) формування у учнів моральної свідомості, виховання моральних почуттів, вироблення 

навичок моральної поведінки; 

в) формування естетичних смаків, тренування і загартування організму; 

г) тренування і загартування організму, формування моральної свідомості, розвиток 

естетичних почуттів. 

 

5) Перерахуйте завдання естетичного виховання. 

а) виховання естетичних смаків, формування естетичних понять і поглядів, переконань, 

вироблення навичок і вмінь вносити в життя красу, розвиток творчих здібностей; 

б) виховання художній смаків, формування умінь і навичок творити прекрасне, виховання 

емоцій; 

в)розвиток творчих здібностей, розвиток пізнавальних здібностей, виховання емоцій; 

г) формування навичок естетичної поведінки, виховання емоцій, формування умінь 

творити прекрасне. 

6) З’ясуйте завдання трудового виховання. 

а) психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, виховання 

моральних почуттів; 

б) психологічна підготовка до праці, підготовка до свідомого вибору професії, практична 

підготовка до праці; 

в) оволодіння основними принципами сучасного виробництва, формування вмінь і 

навичок використання простих знарядь праці; 

г) підготовка до свідомого вибору професії, практична підготовка до праці, вивчення всіх 

видів сучасного виробництва. 

7) До завдань фізичного виховання відноситься: 

а) підготовка до захисту Батьківщини, виховання волі, розвиток пізнавальних здібностей; 

б) виховання здорової зміни, практична підготовка до праці, виховання волі; 

в) тренування і загартування організму, розвиток пізнавальних сил, формування волі; 

г) виховання здорової зміни, підготовка до захисту Батьківщини, підготовка до фізичної 

праці. 

8) Моральне виховання – це... 



 

  

а) виховна діяльність школи і сім’ї, що має метою формування моральних якостей, потреб, 

почуттів, навичок і звичок; 

б) цілеспрямоване формування моральної свідомості, розвитку морального почуття й 

формування звичок моральної поведінки людини відповідно до певної ідеології; 

в) прищеплення норм і принципів, моральних ідеалів і почуттів; 

г) прищеплення моральних норм і якостей, які є регулятором взаємовідносин у 

суспільстві, узгодження дій і вчинків людей. 

ЛІТЕРАТУРА 

9. Волкова Н.П.Педагогіка. – К.:Академія,2003.  

10. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене / За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. 

держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

11. Концепції національного виховання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://studfiles.net/preview/2041030/ 

12. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. – К.:Знання-Прес,2003.  

13. Педагогіка/ В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця, 2001.  

14. Теорія освіти і навчання(дидактика) / За ред. Грицая Ю.О. – Миколаїв, 1993.  

15. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія,2002.  

16. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища шк..,2002.  

 

 

Самостійна робота 

до теми  № 11. Загальні методи виховання. (3 год.). 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Обґрунтуйте або спростуйте одну з наведених думок:  

a. Заохочення призводить до формування егоїзму.  

b. Заохочення призводить до формування снобізму, думки про власну елітність.  

c. Заохочення призводить до формування завищеної самооцінки.  

d. Покарання спричиняє пригнічений стан дитини.  

e. Покарання призводить до бажання уникнути спілкування з вчителем.  

f. Покарання призводить до формування заниженої самооцінки. 

2. Заповнити таблицю: 
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3. У педагогіці налічується понад 50 методів виховання, розробкою яких займалися вчені-педагоги 

в останні 30 років. Класифікуйте поняття з наведеного нижче переліку поставивши у відповідних 

графах табл.. 1. знак + (плюс). Сумніви, які виникатимуть під час роботи, позначте у графі 6 

таблиці знаком х. 

№ 

п/п 
Назва Метод Прийом Засіб ? 

1 2 3 4 5 6 

1 Переконання     



 

  

1.  Приклад     

2.  Авторитет     

3.  Схвалення     

4.  Засудження     

5.  Режим     

6.  Гра     

7.  Громадська робота     

8.  Вправа     

9.  Заохочення     

10.  Етична бесіда     

11.  Покарання     

12.  Привчання     

13.  Розповідь     

14.  Змагання     

15.  Лекція     

16.  Диспут     

17.  Бесіда     

18.  Традиція     

19.  Навіювання     

20.  Незадоволення     

21.  Стягнення     

22.  Перспектива     

23.  Громадська думка     

24.  Інформація     

25.  Дослідження     

26.  Дискусія     

27.  Стимулювання     

28.  Нагорода     

29.  Репродуктивно-

пояснювальний 

    

30.  Проблемно-ситуативний     

31.  Виховна робота     

32.  Доручення     

33.  Критика і самокритика     

34.  Роз’яснення     

35.  Вибух     

36.  Контроль     

37.  Політінформація     

38.  Природних наслідків     

39.  Позакласне читання     

40.  Позбавлення улюбленої 

справи 

    

41.  Заборона     

42.  Відмова від заборони     

43.  Наслідування     

 

ЛІТЕРАТУРА 

9. Волкова Н.П.Педагогіка. – К.:Академія,2003.  

10. Практикум з педагогіки : Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і 

перероблене / За заг. ред. О.А.Дубасенюк, А.В.Іванченка. – Житомир: Житомир. 

держ. пед. ун-т, 2002. – 482 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://eprints.zu.edu.ua/7574/1/Practic_pos.pdf 

11. Концепції національного виховання. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://studfiles.net/preview/2041030/ 



 

  

12. Кузьмінський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. – К.:Знання-Прес,2003.  

13. Педагогіка/ В.М.Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов. – Вінниця, 2001.  

14. Теорія освіти і навчання(дидактика) / За ред. Грицая Ю.О. – Миколаїв, 1993.  

15. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія,2002.  

16. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища шк..,2002.  

 

Самостійна робота 

до теми  № 12. Особистість і колектив. Виховання особистості в системі 

учнівського самоврядування (4 год.). 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Користуючись творами А.С.Макаренка (за виданням Макаренко А.С. Сочинения в 

7 томах. – М.: АПН, 1957.) випишіть по 2 приклади діяльності педагога з керівництва 

колективом, який перебуває на 1, 2, 3 стадіях. 

2. Законспектуйте за виданням Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5 томах. – К.: 

Рад.шк., 1976. (Сто порад вчителеві): 

a. Порада 63 „Колектив як знаряддя виховання” 

b. Порада 64 „Як колектив стає засобом всебічного розвитку особистості” 

c. Порада 78 „Різновікові колективи не можна будувати на пустому місці” 

d. Порада 88 „За яких умов колектив виконує свою функцію вихователя особистості” 

e. Порада 89 „Що можна і чого не можна обговорювати в шкільному колективі” 

3. Складіть 10-15 правил для педагога-вихователя з керівництва дитячим колективом. 

ЛІТЕРАТУРА 

10. Бех І.Д. Виховання особистості. – У 2 кн. Особливості сімейного виховання.– 

К.:Либідь,2003. 

11. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.:Академія, 2003. – С.180-192 

12. Гільбух Ю.З, КиричукО.В. Шкільний клас: Як пізнавати і виховувати його душу. – 

К.:Перспектива,1996. – Розд.2. 

13. Державна національна програма „Освіта(Україна 21 століття). – К.,1994. 

14. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – №6. – С.18-26. 

15. Концепція виховання дітей і молоді в Національній системі освіти // Інформаційний 

збірник Міністерства освіти і науки України. – 1996. – №13. 

16. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. – Харків : 

ОВС,2002. – С.147-197.  

17. Практична педагогіка виховання /За ред.М.Ю.Красовицького. – Івано-Франківськ: 

Плай, 2000. – С.133-156. 

18. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.:Академія, 2002. – С.347-364. 

 

Самостійна робота 

до теми  № 13. Основи сімейного виховання. Взаємодія школи і сім’ї (4 год.). 

сучасної сім’ї. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Створіть образні моделі різних типів сучасної сім’ї. 

2. Розробіть схему основних функцій батьків і дітей в різні періоди формування сімейних 

стосунків. 

3. Ознайомтесь із законодавчими матеріалами про шлюб, сім’ю, права та обов’язки 

батьків щодо виховання дітей в Україні. 

4. Створіть картотеку публікацій з періодичної преси, в яких би розкривалися проблеми 

сім’ї (соціальні, медичні, правові, психолого-педагогічні). 

Теми рефератів 

1. Формування стосунків між батьками та дітьми. 

2. Як ми спілкуємося в сім’ї. 



 

  

3. Вплив родинного виховання на розвиток дитини. 

ЛІТЕРАТУРА 

1.     Артемова Л.В. Історія педагогіки Україна: Підручник. К.: Либідь, 2006. - 419 с. 

2.     Гончаренко С. Український педагогічний словник.-К.: Либідь, 1997. – 376 с. 

3. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія /Уклад.: Любар О.О.; за ред. 

Кременя В.Г.-К.: Знання, 2005. – 767 с.  

4. Коменский Я. А. Материнская школа // Избр. пед. соч.: в 2 т. — М., 1986. 

5. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. — 

К.: Знання, 2006. — 324 с. 

6.     Левківський М.В. Історія педагогіки: Навч.-метод. посібник. Вид. 3-е, доп.-К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 190 с. 

7.     Макаренко А.С. О воспитании. - М.: Политиздат, 1990. 

8.     Макаренко А.С. Педагогические сочинения в 8 т. - М.: Педагогика, 1984. - Т.8. 

9. Родинна педагогіка : навч.-метод. посібн. / А.А.Марушкевич, В.Г.Постовий, 

Т.Ф.Алексеєнко та ін. — К.: Видавець ПАРА-ПАН, 2002. — 216 с. 

10. Родинні взаємини i проблеми виховання дітей / за ред. В. Костіва. — Івано-

Франківськ, 1995. 

11. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка. — К., 1997. 

12. Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. — К., 1978. 

13. Уинделл Д. Дисциплина: 50 надежных способов воспитания детей. — М., 1996. 

14. Ушинський К. Д. Про сімейне виховання. — К., 1974. 

15. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посібник. Вид. 2-ге, доп.-К.: Академвидав, 2006. – 560 

с. 

. 

Кредит ІV. Історія зарубіжної класичної школи і педагогіки 

 

Самостійна робота 

до теми № 14. Виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві  

(6 год.) 

Самостійно вивчити та законспектувати наступні питання  

План 

1. Зародження виховання.  

2. Виділення виховання як виду соціальної діяльності, причини цього явища.  

3. Особливості виховання за часів матріархату та патріархату.  

4. Зміни у вихованні за часів розмежування. Сімейне виховання. 

Теми рефератів 

1. Взаємозв'язок культури й освіти у доісторичних світових цивілізаціях. 

2. Порівняльний аналіз думок (поглядів) грецьких, римських і східних філософів щодо 

виховання особистості. 

3. Характеристика змісту освіти й виховання у перших школах (порівняльний аналіз). 

4. Становлення виховання дітей у доісторичний період з XX ст. до н.е. до поч. н.е. 

Література: 



 

  

1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.,1995. 

2. Зародження виховання у первісному суспільстві. - Електронний ресурс. – Режим 

доступу : http://pres.in.ua/zarodjennya-vihovannya-u-pervisnomu-suspilestvi.html  

3. Історія педагогіки : навч. посібник / За ред. М.В.Левківського,    О.А.Дубасенюк. – 

Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.  

4. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. - Тернопіль, 1996. 

5. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – 

К.: Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

6. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. 

посібник. – Суми : СумДПУ, 2000. 

 

Самостійна робота 

до теми № 15. Виховання і школа в Давній Греції та Давньому Римі (6 год.) 

Самостійно вивчити та законспектувати наступні питання  

План 

1. Причини виникнення відмінностей у виховних системах Спарти та Афін. 

2. Система виховання в Спарті. Зміст та методи військово-фізичного, морального, 

естетичного та розумового виховання у Спарті. 

3. Система виховання в Афінах. Етапи шкільного навчання. Методи морального 

виховання. 

4. Виховання, освіта і педагогічна думка в Стародавньому Римі. 

5. Педагогічні ідеї давньогрецьких філософів Сократа, Платона, Аристотеля  

педагогічні погляди Квінтіліана. 

Література:  
7. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.,1995.  

8. Зародження виховання у первісному суспільстві. - Електронний ресурс. – Режим 

доступу : http://pres.in.ua/zarodjennya-vihovannya-u-pervisnomu-suspilestvi.html  

9. Історія педагогіки : навч. посібник / За ред. М.В.Левківського,    О.А.Дубасенюк. – 

Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.  

10. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. - Тернопіль, 1996. 

11. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – 

К.: Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

 

Самостійна робота 

До теми № 16. Педагогічна система Я. А. Коменського – засновника педагогічної 

науки та реформатора школи (2 год.). 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf
http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf


 

  

 
 

ІІІ. Мета і завдання виховання 

 



 

  

 
 



 

  

 
 

Природовідповідність (за Я.А.Коменським) - 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________
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V. Вікова періодизація та система шкіл за Я.А.Коменським 

 



 

  

 
 

VІ. Основні ознаки класно-урочної системи 



 

  

 
 

 

 

VІІ. Аналіз підручників Я.А.Коменського 

 



 

  

 
 

Література: 



 

  

1. Історія педагогіки : навч. посібник / За ред. М.В.Левківського,    О.А.Дубасенюк. – 

Житомир: ЖДПУ, 1999. – 336 с.  

2. Кравець В. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва. - Тернопіль, 1996. 

3. Коменський Я.А. Вибрані твори у 2-х томах. – К., 1982: 

 - ”Велика дидактика“; 

 - ”Материнська школа“; 

 - ”Світ чуттєвих речей в картинках“; 

 - ”Загальна порада про виправлення справ людських“. 

4. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

5. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. 

посібник. – Суми : СумДПУ, 2000. 
 

 

Тема 17. Розвиток педагогічної думки у Західній Європі у XVII-XVIII ст. 

 

 

 
Соціально-педагогічні погляди Жана-Жака Руссо 

 

ПЛАН 

1. Суспільно-політичне положення  Франції в середині XVIII ст. 

2. Соціальні погляди Ж.- Ж. Руссо і його відношення до  феодалізму. 

3. Теорія вільного виховання Руссо. 

4. Педагогічний роман «Еміль, або про виховання». 

5. Вікова періодизація Ж.-Ж. Руссо. 

6. Роль праці у вихованні і житті людини. 

7. Виховання жінки за твором «Еміль, або про виховання». 

8. Значення педагогічних поглядів Ж.-Ж. Руссо. 

  

Література: 

1. Крупская Н.К. Народное образование и демократия. Пед. сочин. В 6-ти т., т. 1, с. 161-168. Из-во 

«Педагогика», 1978 г. 

2. Педагогическое наследие /Сост. В.М.Кларин, А.Н.Джуринский – М.:Педагогика, 1988 – 416с.   

3. Педагогический словарь, C. 309-310. 

4. Ж.-Ж. Руссо. Эмиль, или о воспитании. - Ж.-Ж. Руссо. Пед. сочинение. – М., Педагогика, 1981, 

т.1, с. 21-529. 

 
Самостійна робота 

до теми № 18. Виховання, освіта та педагогічна думка у Західній Європі у XIX ст. 

(Й.Г.Песталоцці,  Ф.-А.В.Дістервег,  Й.Ф.Гербарт). (2 год.) 

Теми рефератів 

6. Вчення І.Г. Песталоцці про розумову освіту. 

7. Ідея трудового виховання і фізичного розвитку у спадщині І.Г.Песталоцці.  

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf


 

  

8. Песталоцці про зміст і методи морального виховання. 

9. Порівняльний аналіз змісту і методики навчання Й. Песталоцці, А. Дістервега, Й. 

Гербарта. 

10. Основні етапи навчального процесу (А. Дістервега і сучасної дидактики). 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Розглянути та надати у зошиті значення наступних термінів: 

Еклектика, арифметичний ящик, просвітництво, філантропісти, асесори, неогуманізм, 

утраквізм, психологізація навчання, реали, педагогічний такт, натуралістичний, 

емпіричний, історичний інтереси, асоціація, всесвітня асоціація, соцієтарне 

суспільство, фаланстер, Новий інститут, Нова гармонія. 

2. Охарактеризуйте, які нові, на Вашу думку, науково-методичні знахідки обґрунтував 

Й.Г.Песталоцці у своїх творах і педагогічній діяльності. 

3. Проаналізуйте погляди Й.Г. Песталоцці на роль вчителя, сім’ї у становленні особистості 

дитини. 

4. Доведіть, які, на Вашу думку, теоретичні та практико-методичні положення, висунуті і 

обґрунтовані Й.Г. Песталоцці, є актуальними та можуть бути використані з метою 

модернізації сучасної системи освіти в Україні. 

5. Конкретизуйте, коли, де, під впливом яких відомих діячів освіти, письменників почав 

свою педагогічну діяльність А.В. Дістервег. 

6. Розкрийте особливості навчально-виховної роботи відповідно до основ теорії 

розвивального навчання А.В. Дістервега. 

7. У чому полягає сутність та шляхи реалізації принципів природовідповідності, 

культуровідповідності, самодіяльності за А.В. Дістервегом? 

8. Назвати основні педагогічні твори Й.Ф.Гербарта . 

9. Схарактеризувати обґрунтування Й.Ф.Гербартом педагогіки як науки і мистецтва. 

10. Проаналізувати сутність "виховуючого навчання" за Й.Ф.Гербартом. 

11. Схарактеризуйте, які нові, на Вашу думку, науково-методичні знахідки обґрунтував 

А.В. Дістервега у „Керівництві до освіти німецьких учителів”. 

12. Проаналізуйте погляди А.В. Дістервега на роль вчителя у становленні особистості 

дитини. 

Література 

4. І.Г. Песталоцци “Как Гертруда учит своих детей”. // Избр. Пед. соч.: В 2т. –М., 

1981. – Т.1// листи 4, 6-10, 12.13. 

5. І.Г. Песталоцци «Памятная записка парижским друзьям о сущности и цели 

метода»// там же. 

6.  І.Г. Песталоцци «Лебединая песня» // Там же Т.2. 

4. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

5. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. 

посібник. – Суми : СумДПУ, 2000. 

 

Кредит V. Розвиток освіти й педагогічної думки  в Україні  

Самостійна робота 

до теми 19. Становлення виховання та освіти в Україні  

з найдавніших часів до ХV ст. (6 год.) 

Самостійно вивчити та законспектувати наступні питання 

План 

1. Освіта, писемність у слов’ян у дохристиянські часи. Хрещення Русі та його 

вплив на зміни у вихованні та навчанні.  

2. Школа, освіта та зародження педагогічної думки в Київській Русі. Зміст та 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf


 

  

організація навчання 

3. Традиційні засади виховання дітей в Київській Русі: мета, завдання (IX— Х ст.). 

4. Система світської і духовної освіти у Київській Русі (X—XII ст.). 

Теми рефератів: 

- Основні етапи розвитку виховання за часів первісного суспільства. Його зміст і методи. 

- Народнопедагогічний ідеал українців, основні етапи його розвитку. 

- Система народнопедагогічних засобів виховання, загальна характеристика. 

- Цінності та засоби морально-релігійного виховання в українській народній педагогіці. 

- Традиції трудового виховання в українській народній педагогіці.  

- Педагогіка народного календаря. 

- Спадкоємність провідних ідей української народної педагогіки та педагогічної думки за 

часів Київської Русі. 

- Зміст освіти, її розвиток та методика навчання за часів Київської Русі. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Назвіть основні причини, що зумовили виникнення виховання як соціального явища. 

Яка з них є провідною і чому? 

2. Хто є провідними суб’єктами виховання у народній педагогіці? Які з них втратили свою 

важливість у сучасних умовах? Чи необхідно відновлювати дієвість впливу цих 

суб’єктів? Обґрунтуйте свою точку зору. 

3. У чому полягає відмінність у вихованні за часів матріархату та патріархату? 

4. Наведіть докази прямої зумовленості виховання умовами матеріального та духовного 

життя спільноти за часів первісного суспільства. 

5. Поміркуйте та сформулюйте аргументи, що доводять взаємозв’язок і взаємовплив 

народної та офіційної, наукової педагогіки. 

6. Як розвивався народно-педагогічний ідеал українців у різні історичні епохи? 

7. Який, на Вашу думку, стан застосування народної педагогіки в сучасній сім’ї, 

навчальному закладі, суспільстві? 

8. Що Ви знаєте про виникнення писемності у праукраїнців (до хрещення Русі)? Наведіть 

докази, що свідчать про її існування. Чи є вони достатньо аргументованими? 

9. Назвіть основних ініціаторів розвитку освіти за часів Київської Русі. Проаналізуйте, у 

чому полягала зацікавленість у наслідках цього процесу кожного з ініціаторів. 

10. Сформулюйте моральний кодекс за часів Київської Русі. Хто і в якому творі виклав 

такий кодекс? Як поєднуються в ньому основи традиційної народної та християнської 

моралі? 

11. У чому полягають особливості монастирського аскетичного виховання? У яких 

педагогічних пам’ятках за часів Київської Русі підтримуються ідеали такого 

виховання, а в яких заперечуються? 

 

Література: 

1. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

2. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. 

посібник. – Суми : СумДПУ, 2000. 

 

 

Самостійна робота  

до теми 20. Розвиток освіти і педагогічної думки в епоху Українського Відродження 

(XVI - XVIII ст.) (6 год.) 

Самостійно вивчити та законспектувати наступні питання 

План. 

 1. Суспільно-політичні умови, національно-визвольний рух в Україні у XVI - XVIII 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf


 

  

ст. 

 2. Діяльність січових  і козацьких шкіл в Україні. Козацька читанка. Козацька 

педагогіка (ступені козацького виховання: фізичне, психофізичне, моральне, трудове, 

військово-спортивне виховання молоді). 

 3. Виникнення братських шкіл України і Білорусії. 

 4. Перші вузи на території слов’ян. Острозька (1570 р.) та Києво-Могилянська 

(1632 р.) академії як видатні центри освіти, науки і культури України. 

 5. Розвиток народної і наукової педагогіки в XVI – першій половині XVIII ст. 

 

Теми рефератів: 

- Ідеї педагогів-гуманістів епохи Відродження; 

- Видатні представники українського Відродження; 

- Суть виховання в козацькій педагогіці. 

 

Література: 

1. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

2. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. 

посібник. – Суми : СумДПУ, 2000. 

 

 

Самостійна робота 

до теми № 21.     Розвиток педагогічної думки в Україні у другій половині ХІХ на 

початку  ХХ ст. Видатний вітчизняний педагог К. Д. Ушинський (4 год.) 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Назвіть провідні положення філософського світогляду К.Д.Ушинського. Поміркуйте, 

яким чином вони вплинули на формування педагогічної концепції видатного вітчизняного 

освітнього діяча. 

2. Прокоментуйте наведені вислови К.Д.Ушинського: “Якщо педагогіка хоче виховувати 

людину у всіх відношеннях, то вона повинна передусім пізнати її також у всіх 

відношеннях ”; “Одна педагогічна практика без теорії – теж саме, що знахарство в 

медицині; “... педагог повинен багато вчитися, щоб розуміти душу в її проявах і багато 

думати про мету, предмет і засоби виховної майстерності, перш ніж стати практиком”; 

“Мало успіху буде мати та школа, до якої дитя приходить, як із раю до пекла, і з якої 

біжить як із темного пекла”. 

3. Як обґрунтував К.Д.Ушинський необхідність формування у дітей національного 

характеру, світогляду, моралі, духовності? Чи актуальні його міркування щодо цих питань 

для сучасної школи? 

4. Поміркуйте, як співвідносяться елементи національної та загальнолюдської моралі в 

концепції народного виховання К.Д.Ушинського? Якому з напрямів виховання 

(національному чи загальнолюдському) віддає перевагу видатний педагог? Який з цих 

напрямів є пріоритетним у сучасних концепціях виховання в нашій державі? 

5. Спираючись на аргументи статті К.Д.Ушинського “Праця в її психічному та виховному 

значенні”, доведіть, що праця є головним інструментом створення матеріальних цінностей 

і необхідна для фізичного і духовного удосконалення людини, для підтримки людської 

гідності, для свободи і щастя людини. Прокоментуйте вислови К.Д.Ушинського: “Сааме 

виховання, якщо воно бажає щастя людині повинне виховувати її не для щастя, а готувати 

для праці життя...”, “Виховання повинне розвивати в людині звичку до праці, воно 

повинне дати їй можливість знайти для себе працю в житті”. 

6. Висловіть свою думку щодо того, які позиції теорій формальної та матеріальної освіти 
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критикував К.Д.Ушинський. 

7. На основі аналізу навчальних книг К.Д.Ушинського сформулюйте свою думку щодо 

того, що ви взяли б із цих підручників для навчання і виховання дітей в сучасній школі. 

 

Література: 

1. Джуринский А.Н. История педагогіки : учебное пособие для студентов педвузов / А.Н. 

Джуринский. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 432 с. 

2. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

3. . Лордкипанидзе Д.О. Педагогическое учение К.Д.Ушинского. – М.: Педагогика, 1960. – 

С.250-262, 269-275. 

4. Лордкипанидзе Д.О., Днепров Э.Д. Педагогическое наследие К.Д.Ушинского // 

Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. – М.: Педагогика, 1974. – Т. 2. – С.365-

415. 

5. Лузан П.Г., Васюк О.В., Бернова О.М. Історія педагогіки та освіти в Україні. – К. : НАУ, 

2007. – 302 с. 

6. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР ХVIII - первой 

половины XIX вв. / Отв. ред. М.Ф.Шабаева.– М.: Педагогика, 1973. 

7. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні: Нариси (Х – початок ХХ ст.) / 

За ред. М.Д.Ярмаченка. – К.: Рад. шк., 1991. – 381 с.13. Ушинський К.Д. Вибрані 

педагогічні твори: В 2-х т. – К.: Рад. шк., 1983. – Т. 1. – С. 43-103. 

8. Ушинський К.Д. Руководство к преподаванию по “Родному слову” // Педагогические 

сочинения: В 6-ти т. – М.: Педагогика, 1989. – Т.4. – 525 с. 

 

 

Самостійна робота 

до теми № 22.   Школа і педагогічна думка в 20-30-х роках ХХ-го ст.  

Педагогічна теорія та практика А.С. Макаренка (4 год.). 

 

Теми рефератів: 

- Особливості навчально-виховного процесу в колонії ім. М.Горького; 

- Особливості навчально-виховного процесу в колонії ім. Ф.Е.Дзержинського. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

1. Проаналізуйте результати дії постанови ЦК ВКП(б) “Про педологічні перекручення в 

системі Наркомосу” (1936 р.). 

2. Проаналізуйте особливості становлення української національної системи освіти в 

1920-ті рр. 

3. Проаналізуйте особливості розвитку класно-урочної системи після постанови ЦК 

ВКП(б) “Про навчальні програми і режим в початковій і середній школі” (1932 р.). 

4. Підготуйте повідомлення про сутність проблемного навчання. 

5. Проаналізуйте особливості політики уряду щодо розвитку науки педології і наслідки 

постанови ЦК ВКП(б) “Про педологічні перекручення в системі Наркомосу” (1936 р.) для 

психологічної науки. 

6. Проаналізуйте особливості процесу українізації в 1920-ті рр. та причини цього явища. 

7. Прослідкуйте, якою метою і завданнями виховання керувались партійно-керівничі 

органи, здійснюючи в 1920-х роках нову школу? 

8. Сформулюйте загальні принципи, що визначають зміст шкільної освіти в радянський 

період. 

9. Опрацювати роботу Г.Г.Ващенка “Виховний ідеал”. 

10. Необхідно прочитати статті: «Методика організації виховного процесу», «Деякі 
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висновки з мого педагогічного досвіду». Зробити анотації. Виписати головні положення: 

що таке колектив, характерні ознаки стилю дитячого колективу, «принципи 

індивідуальної дії». 

11. Ознайомитись з основними ідеями А.С.Макаренка щодо сімейної педагогіки в «Про 

батьківський авторитет» і запишіть сутність «фальшивих типів» авторитетів: авторитет 

придушення, авторитет віддалі, чванства, педантизму, любові, доброти і т.п. Випишіть 

положення чи висновки А.С.Макаренка про сімейне виховання, які, на вашу думку, 

зберігають свою актуальність у сучасних умовах відродження і розвитку сімейної 

педагогіки. 

12. Зосередьте увагу на визначенні шляхів виховання у колоністів позитивного ставлення 

до будь-якої праці. Наведіть приклади з “Педагогічної поеми” та “Прапори на баштах”. 

13. Прокоментувати думку А.С.Макаренка «колектив, створений за типом різного віку, 

давав мені значно більший виховний ефект. Протягом останніх років я остаточно прийшов 

до такої самої організації первинного колективу». Чи має у наші дні застосування ця 

знахідка педагога? (Проблеми шкільного радянського виховання. Лекція 3. Педагогіка 

індивідуальної дії). 

14. Чи згодні ви з тим, що «праця, яка не має на увазі створення цінностей, не є 

позитивним елементом виховання?» Обґрунтуйте свою думку. 

15. У керованих А.С.Макаренком дитячих закладах вихованці навчалися у школі і 

працювали на виробництві. Чому, на вашу думку, цей досвід не став здобутком сучасної 

школи? 

 

Література: 

1. Гринько Г. Нариси радянської просвітницької політики. –Харків.  – 1923. 

2. Декларація Норкомосу УРСР  “Про соціальне виховання дітей”. – 1920. 

3. Кодекс законів про народну освіту в УРСР. — 1922. 

4. Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С.Макаренко.  Книга для учителя. — М.: 

Просвещение. — 1987.  

5. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

6. Макаренко А.С. Педагогічна поема//Твори в 7-ми т.-Т.1. – К., 1953. 

7. Хілліг Г.  Подряпини на образі видатного педагога // Рад.шк. – 1991. –  №3. 

8. Ярмаченко М.Д. Сучасність педагогічної спадщини А.С.Макаренка. – К.: Т-во   

“Знання” УРСР. – 1988. 

 

Самостійна робота 

до теми  № 23.   Стан розвитку школи, освіти і педагогічної думки в Україні у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст.   

Видатний український педагог  В. О. Сухомлинський (2 год.)  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Теми рефератів: 

4. Діяльність педагогів-новаторів наприкінці ХХ ст.  

5. На вибір:  

Педагогічні погляди  Ш.Амонашвілі.  

Педагогічні погляди  С.Лисенкова. 

Педагогічні погляди  Є.Ільїна.  

Педагогічні погляди  В.Шаталова.  

6. Здобутки й недоліки радянської тоталітарної системи освіти. 

 

1. Проаналізуйте особливості освітньої політики уряду в роки Великої Вітчизняної війни. 
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2. Підготуйте доповідь про особливості дослідницького методу у навчанні. 

3. Оцініть ефективність методів навчання, що запроваджувалися в школі в 1960-ті рр. 

4. Оцініть наслідки реформи школи 1984 р. та її внесок у розвиток національної системи 

народної освіти. 

5. Виділіть окремі етапи та проаналізуйте причини переходу освітньої системи до 

загальної середньої освіти молоді. 

6. Охарактеризуйте особливості розвитку освіти в 1930-90 рр. 

7. Прочитати книги про життя і творчість В.О.Сухомлинського. 

8. Прочитайте в книзі В.О.Сухомлинського “Як виховати справжню людину” розділ 

“Ставлення до краси в природі та суспільстві”. “Народження громадянина” – розділ 

“Емоційне та естетичне виховання”. 

9. В.О.Сухомлинський приділяв величезну увагу правильній організації трудового 

виховання, навчання, вважаючи в цьому запоруку нормального духовного становлення 

особистості. Випишіть за Сухомлинським В.О. принципи трудового навчання, дайте їм 

характеристику. 

10. Випишіть з праці “Розмова з молодим директором школи” перелік умінь, якими 

повинен оволодіти кожний учень на протязі десяти років навчання в школі. В книзі 

“Павлиська середня школа” розділ “Розумове виховання” – проаналізуйте якими 

проблемами займалися Сухомлинський і його колеги. 

11. Сформулюйте і запишіть головні педагогічні ідеї Сухомлинського В.О. 

12. Поміркуйте, у чому суть морального самовиховання за В.О.Сухомлинським. 

Прокоментуйте програму самовиховання моральної культури, розроблену педагогом (див. 

“Сто порад учителеві”, розділ 84). 

13. Прокоментуйте думку В.О.Сухомлинського та наведіть приклади з творів педагога, які 

ілюструють її: “Учіть своїх вихованців бачити людину. Нехай кожний навчиться бачити в 

людині, як у дзеркалі, самого себе. Дайте кожному юнакові, кожній дівчині це дзеркало, 

навчити дивитися в нього – це одна із вершин педагогічної мудрості. Якщо ви хочете 

стати справжнім вихователем юнацтва, учіть бачити в цьому дзеркалі найтонші, 

найзаповітніші, найнесподіваніші рисочки” (“Сто порад учителеві”). 

14. Двійки в початкових класах…Яке Ваше ставлення до оцінки – цього найгострішого, 

найтоншого інструменту? 

15. Як Ви розумієте думку педагога “Джерело здібностей і обдарувань дітей на кінчиках 

їхніх пальців?” Прокоментуйте. 

 

Література: 

1. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Составитель                       

Н.П.Калиниченко. – М.: Педагогика. – 1988. 

2. Розвиток освіти і педагогічної думки на Україні / за ред.. М.Д.Ярмаченко. – К., 1991. 

3. Сухомлинська О.В. Біографія В.О.Сухомлинського у світі наукового аналізу // Рідна 

школа. – 1993. – № 8. 

4. Сухомлинський В.О. Моя педагогічна система // Рідна школа. – 1988. – №№ 6, 7, 8, 9. 

5. Сухомлинський В.О. Вибрані твори у 5-ти томах: 

 - “Серце віддію дітям”; 

 - “Народження громадянина“; 

 - “Бачити себе“; 

 - “Батьківська педагогіка“. 

6. Левківський М.В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. Вид. 4-те,. Навч. пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2016. – 190 с. - Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http://www.culonline.com.ua/Books/Istor_pedagog-Levkivskiy.pdf 

7. Сбруєва А. А., Рисіна М. Ю. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. 

посібник. – Суми : СумДПУ, 2000. 
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Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів 

навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

а) контроль засвоєння теоретичних знань (6 х 17 = 102 бали); 

б) контроль самостійної роботи у робочих зошитах студентів (5 х 15 =75 балів); 

в) контроль виконання індивідуального завдання (5  балів); 

г)  контрольні роботи студентів (3 х 10 =30 балів); 

д) реферативні доповіді або презентації (5 х 5 = 25 балів); 

є) тестування (5  балів); 

ж) іспит (200 балів). 

               60% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного 

контролю, 40% балів студенти набирають на іспиті. 

За семестр студент може отримати максимально 500 балів.              

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Кредит та 

тема  

Практичні Кількі

сть 

балів 

на 

семіна

рах 

Самостійна 

робота 

Кількість 

балів  

(за видами 

роботи)** 

Кількість 

балів 

всього за 

кредит 

Термін 

виконанн

я 

(тижні)**

* 

Викладач (підпис) 

Кредит № 1 

Загальні 

засади 

педагогіки 
 

Тема 1.  

 

10 См.р. 1         7 60 14.09.2018  

Тема 2.  

 

10 См.р. 2 7 21.09.2018  

Тема 3. 10 См.р. 3 6 28.09.2018  

Реферат або презентація 10 28.09.2018  

Кредит № 2  

Дидактика - 

теорія освіти 

і навчання 

Тема 4. 5 См.р. 4 3 60 05.10.2018  

Тема 5.   5 См.р. 5 3 12.10.2018  

Тема 6  5 См.р. 6 3 19.10.2018  

Тема 7.  5 См.р. 7 3 26.10.2018  

Тема 8 5 См.р. 8 3 2.11.2018  

Реферат або презентація         10 2.11.2018  

Контрольна робота         10 2.11.2018  

Кредит № 3 

Теоретичні 

основи 

педагогічног

о процесу 

виховання 

особистості 

Тема 9 5 См.р.9 5 60 09.11.2018  

Тема 10 5 См.р.10 5 16.11.2018  

Тема 11 5 См.р.11 5 23.11.2018  

Тема 12 5 См.р.12 5 30.11.2018  

  См.р.13 5 30.11.2018  

Реферат або презентація 5 30.11.2018  

Контрольна робота 10 30.11.2018  

Кредит № 4 

 Історія 

зарубіжної 

класичної 

школи і 

педагогіки 
 

Тема 13 5 См.р.14 8 60   

Тема 14 5 См.р.15 8   

  См.р.16 8   

  См.р.17 8   

  См.р.18 8   

Реферат 10   

Кредит № 5 

Розвиток 
Тема 15 5 См.р. 19 5 60   

Тема 16 5 См.р.20 5   



 

  

освіти й 

педагогічної 

думки  в 

Україні 

 

Тема 17 5 См.р.21 5   

  См.р.22 5   

  См.р.23 5   

Реферат або презентація 10   

Контрольна робота 10   

Загальна кількість балів за семестр 300   

Кількість балів на іспиті 200   

Загальна кількість 500   

Карту отримав              (ПІБ студента) 

 

 

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на репродуктивному 

рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у 

стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

Співвідношення оцінок знань і вмінь студентів у національній та рейтинговій 

системах оцінювання наступне: 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

A 90 - 100  відмінно    

 

зараховано 
B 80 - 89  

добре  
C 65 - 79  

D 55 - 64  
задовільно  

E 50 - 54  

FX 35 - 49  
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з мож-

ливістю повторного 

складання 

F 1 - 34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обо-

в’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
 



 

  

 
 

 

 

Базовий рівень 

 

1. Де і коли з’явилася формула виховання – “калокагатія” (фізична і морально досконала особистість 

          у Візантії 

          у Давній Спарті VII – VI ст. до н.е 

          у Афінах VI – V ст. до н.е 

 

2. Основою пізнання і навчання Я.А.Коменського є 

 розум 

чуттєвий досвід 

практична діяльність 

 

3.  Генералізуючим у вихованні, за К.Д.Ушинським, є принцип 

гуманізму 

народності 

системності 

 

4. Школа «книжного вчення» Київської Русі мала статус 

елементарної школи 

школи підвищеного типу 

середньої школи 

 

5. Рівні освіти в Україні в епоху Відродження 

елементарна та підвищена освіта 

елементарна та середня освіта 

елементарна, середня, вища 

 

6.Розвиток – це 

накопичення кількісних змін в організмі людині 

цілеспрямований процес формування у людини певних якостей 

кількісні та якісні зміни в організмі, які відбуваються під впливом різних факторів 

 

7. Всебічний розвиток особистості передбачає 

5 напрямків виховання  

4 напрямки виховання  

6 напрямків виховання 

 

8. Застосування на уроках наочності – це сутність 

педагогічної закономірності 

дидактичного принципу 

об’єктивно існуючого закону 

 

9. Основними функціями процесу навчання є 

організаційна, мотиваційна, управлінська 

навчальна, розвиваюча, вихована 

корекційна, стимулююча, дидактична 

 

10. В яких матеріалах знаходить своє відображення зміст освіти 

накази, рішення педагогічної ради школи, методичні матеріали  

навчальні програми, навчальні плани, підручники 

накази, навчальні програми, навчальні плани 

 

11. До якого принципу навчання віднести правило: від легкого до важкого, від відомого до 

невідомого, від простого до складного 

наочності 

науковості 



 

  

доступності 

 

12. Знання – це 

сукупність вмінь і навичок, якими необхідно оволодіти учневі 

            цілісна система наукових понять про закони розвитку природи і суспільства  

теоретичний матеріал, яким необхідно оволодіти учневі 

 
13. Основні категорії педагогіки 

навчання і освіта 

навчання і виховання 

навчання, освіта, виховання 

 

14. Засновником дидактики є 

Я.А. Коменський 

К.Д. Ушинський 

О.В. Духнович 

 

15 . Методи виховання – це 

інструмент доторкання до особистості вихованця 

способи взаємопов’язаної діяльності, спрямовані на розв’язання 

виховних завдань 

сукупність специфічних способів і прийомів виховної роботи, 

спрямованих на формування особистості 

 

16. Засоби виховання – це 

конкретні заходи, форми, види діяльності, що використовуються в 

процесі реалізації того чи іншого методу 

способи впливу на виховання 

способи прояву вимог до вихованця з боку вчителя 

 

17. Який метод входить до групи методів формування свідомості 

особистості 

прикладу 

змагання 

громадська думка колективу 

 

18. Які прийоми називають створюючими 

ті, що допомагають виправити поведінку, викликати негативні почуття у вихованця; 

непомітні для вихованців, які не викликають яскраво виражених позитивних або негативних 

відчуттів 

ті, що сприяють покращенню поведінки на основі позитивних почуттів 

 

19. Які з перерахованих далі прийомів можна назвати прийомами з прихованим впливом 

наказ 

паралельна педагогічна дія 

заохочення 

 

20. Класний керівник – це 

керівник класного колективу 

вчитель, що здійснює навчально-виховну роботу у ввіреному йому класі 

посередник між класом і адміністрацією 

 

21. Координаційна функція класного керівника полягає в 

безпосередньому керівництві класом 

зв’язку з керівництвом школи, веденні шкільної документації 

безпосередньому керівництві класом, зв’язку з керівництвом школи, вчителями, батьками 

 

22. Професіограма вчителя – це 

набір якостей необхідних вчителю 

система вимог,що ставить професія вчителя до людини 



 

  

якості, за браком яких людина не може бути вчителем 

 

23. Методичне об’єднання класних керівників 

одна із організаційних форм колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації 

вчителів 

об’єднання класних керівників для розробки єдиних методичних рекомендацій здійснення 

навчально-виховної роботи в класі 

форма роботи, під час якої класні керівники діляться досвідом роботи у ввіреному класі 

 

24. Метод довготривалого планомірного цілеспрямованого опису психічних особливостей, що проявляються 

в діяльності і поведінці школярів, на основі їх безпосереднього сприймання в навчально-виховному процесі 

та обов’язковою систематизацією отриманих даних формуванням висновків - це 

експеримент 

анкетування 

спостереження 

 

 

 


