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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни Педагогіка складена відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки _Бакалавра спеціальностей 111 математика, 
113 прикладна математика; 014 Середня освіта («Математика»). 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закономірності, методи, форми організації  
педагогічної взаємодії, спрямованої на оволодіння учнями системи знань, умінь і навичок, 
загальнолюдських цінностей.  

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, психологія, фізіологія, етика, методика  
викладання фахових дисциплін. 
  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Основи педагогічних знань. 
2. Основи дидактики. 
3. Теорія виховання 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогіка” є формування у студентів 
педагогічного мислення, оволодіння знаннями, уміннями й навичками психолого-
педагогічного аналізу навчально-виховного процесу, розвиток розуміння сутності 
педагогічної діяльності як організації взаємодії вчителя з учнями у ролі рівноправних 
суб’єктів, партнерів.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогіка” є  

 оволодіння студентами  знаннями теоретичних основ педагогічного процесу; 
сучасного освітнього простору; основних дидактичних систем; методів, засобів та 
форм організації навчання; філософських основ сучасного українського виховання;  

 формуванні адекватного розуміння процесів навчання та виховання як педагогічної 
взаємодії суб’єктів обопільної діяльності;  

 застосуванні набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної діяльності 
під час проходження педагогічної практики. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати :  
 сутність головних педагогічних категорій; 
 методи науково-педагогічних досліджень;  
 особливості розвитку особистості;  
 тенденції розвитку освіти в сучасному світі; 
 сутність, напрями, форми і методи виховання учнів;  
 принципи, правила організації педагогічного спілкування, його стилі та рівні;  
 сутність, структуру особливості процесу навчання у школі;  
 традиційні та інтерактивні методи навчання; 
 сучасні організаційно-методичні форми навчання учнів;  
 критерії психолого-педагогічного аналізу навчального заняття;  
 норми, критерії оцінки діяльності педагога та учня. 
вміти:  
 застосовувати методи науково-педагогічних досліджень;  
 застосовувати методи, прийоми організації педагогічної взаємодії;  
 аналізувати й розв’язувати конфлікти з учнями;  
 визначати навчальну мету, відбирати, структурувати зміст навчального матеріалу;  
 розвивати інтерес учнів до змісту навчального матеріалу;  
 застосовувати методи, прийоми організації навчання учнів (сюжетно-рольові ігри, 

діалоги, дискусії, бесіди, роботи в групах тощо);  
 здійснювати психолого-педагогічний аналіз навчального заняття;  
 аналізувати різноманітні педагогічні ситуації. 

 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться __90__ години/___3__кредитів ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ 
 

Тема 1. Педагогіка як наука. Методи науково-педагогічних досліджень. 
 Етапи становлення педагогічної науки. Предмет та об’єкт педагогіки Загальна 
характеристика історичних здобутків та досягнень педагогічної теорії і практики. 
 Становлення європейської університетської освіти. Система навчання у вищих 
школах. 
 Основні досягнення та завдання педагогіки на сучасному етапі.  
 Основні категорії педагогіки.   
 Галузі педагогічної науки. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Поняття про вікову, 
соціальну та спеціальну педагогіки. 
 Класифікація та характеристика основних методів науково-педагогічних досліджень.  

 
Тема 2. Історія зарубіжної педагогіки 

 Зародження писемності в країнах Стародавнього Сходу. Освітньо-виховні системи 
Греції та Риму. Педагогічні ідеї античних філософів. Виховний ідеал античності. 
Калокагатія. 
 Виховні системи в епоху Середньовіччя. Монастирське, лицарське, міське виховання. 
Перші європейські університети.  
 Педагогічна думка епохи Відродження. Ідеї гуманізму. Школа радості.  
 Загальна характеристика педагогічної думки епохи Нового часу. Педагогічні ідеї 
Ж.Ж.Руссо, Я.А. Коменського, Й. Песталоцці, Й.Гербарта, А. Дістервега. 
 Ідеї «нового виховання».   Педагогічні пошуки 20 ст. Педагогічна система М. 
Монтессорі, Вальдорфська педагогіка.  

 

Тема 3. Історія вітчизняної педагогічної думки і шкільництва 

 Зародження освітніх традицій Київської Русі. Перші школи. Головні пам’ятки 
педагогічної думки.  
 Організація братських шкіл. Гуманістичні основи навчально-виховного процесу у 
братських школах. Видатні діячі. 
 Козацька педагогіка.  
 Становлення вищого шкільництва. Виникнення перших університетів в Україні. 
Педагогічна думка і перші державні навчальні підручники. Острозька колегія. Етапи 
розвитку Київо-Могилянської Академії. Головні віхи діяльності Львівського, Харківського, 
Київського та Одеського університетів.  
 Русифікаторська політика царського уряду в галузі освіти в Україні ХVІІІ -  ХХ ст.  
Освіта українців під владою Австро-Угорщини, Польщі. Українські культурно-просвітні і 
педагогічні товариства і релігійні організації та їх роль у створенні мережі приватного 
шкільництва. Представники західноукраїнської педагогічної думки і відомі громадсько-
педагогічні діячі цього часу. Становище української школи в Галичині наприкінці ХУШ – у 
20-30-х роках ХХ ст. 

 Роль визначних українських діячів та педагогів у розвитку педагогічної думки та 
становленні освіти в Україні  (К.Ушинський,  Г.Ващенко, П.Юркевич, С.Русова,  
А.Макаренко, В.Сухомлинський).  

 
Тема 4.Сучасний світовий освітній простір. Болонський процес 

 Поняття про систему освіти України, основні принципи її побудови. Основні ланки 
сучасної системи освіти України. Поняття про освітні та освітньо-професійні програми. 
Акредитація закладів вищої освіти. Права та повноваження закладів різного рівня 
акредитації  Кваліфікаційні рівні.  



 Значення освіти в сучасному світі. Реформування вищої освіти. Кредитно-модульна 
технологія навчання. Головні напрями реформування вітчизняної освіти в світлі вимог 
Болонського процесу. 
 Основні риси освітньої політики країн Заходу. Тенденції реформування освітніх 
систем зарубіжних країн. Сучасні проблеми формування змісту освіти зарубіжної школи. 
Система освіти зарубіжних  країн (Англії, США, Німеччини, Японії). 

Тема 5. Розвиток і формування особистості 
 Поняття індивіда, особи та особистості у педагогіці. Структура особистості. 
Параметри та потенціали розвитку особистості. Фактори розвитку особистості: спадковість, 
середовище й виховання.  Біологізаторські та соціологізаторські теорії розвитку особистості.  
 Поняття віку. Вікова періодизація. Акселерація та ретардація. Теорії, що пояснюють 
акселерацію. 
 Характеристика особливостей й специфіки фізичного і психічного розвитку дітей 
різного віку (дошкільного, молодшого шкільного, підліткового, юнацького).  

 
Тема 6. Специфіка розвитку й навчання дітей з особливими потребами.  

Інклюзивна освіта 
Право на освіту в міжнародних документах із прав людини. Право на рівний доступ до 

освіти дітей з особливими потребами. Міжнародні документи з питань прав інвалідів.  
Закони України. Нормативні акти України у сфері освіти та з питань інвалідів (щодо 
реалізації права на освіту) 
 Інтеграція та інклюзія. Історичні аспекти становлення інклюзивної освіти в 
зарубіжних країнах. Завдання інклюзивної освіти. Складові моделі інклюзивної освіти. 
Задоволення індивідуальних освітніх потреб дітей. Налагодження співпраці з батьками. 
Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивного навчального закладу. 
 Базова концепція інклюзивної освіти в Україні. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ДИДАКТИКИ 

 
Тема 7.Основи дидактики. Зміст освіти. 

  Предмет і основні завдання дидактики. Дидактичні категорії. Дидактичні системи. 
Сучасні педагогічні технології: розвивального, проблемного, модульного навчання. 
 Поняття про зміст освіти, його компоненти. Критерії відбору змісту освіти. Теорії 
формування змісту освіти. Компоненти змісту освіти. Нормативні документи, що 
відображають зміст освіти (навчальні плани, програми, підручники). Зміст математичної 
освіти сучасної середньої школи. Способи побудови навчальних програм. Аналіз 
нормативних документів, що відображають зміст освіти (за фахом). Розвиток математичної 
освіти в Україні.  

 
Тема 8. Суть процесу навчання. Дидактичні принципи 

 Навчальний процес як процес взаємодії вчителя з учнями. Суб’єкт-суб’єктна 
організація навчального процесу. Основні засади її здійснення. 
 Функції навчального процесу, умови їх успішної реалізації.  
 Основні компоненти навчального процесу в середній школі. Структура процесу 
пізнання.  
 Закономірності та мотиви навчання. Врахування навчальної мотивації учнів у процесі 
викладання математики. 
 Характеристика основних дидактичних принципів. Визначення дидактичних 
принципів класиками педагогічної науки. Умови успішної реалізації дидактичних принципів 
на уроках математики.  

 
Тема 9. Методи та засоби навчання в середній школі 



 Класифікація методів навчання. Функції методів навчання. Проблема вдосконалення 
методів навчання на сучасному етапі.  
 Характеристика методів навчання за джерелом знань, за рівнем пізнавальної 
активності, за логікою передачі і сприймання навчальної інформації, за ступенем 
самостійності діяльності. Методи стимулювання та мотивації навчальної діяльності. 
 Характеристика інтерактивних методів навчання. Застосування інтерактивних методів 
навчання на уроках математики.  
 Класифікація дидактичних засобів. Місце технічних засобів навчання в процесі 
викладання математики. 

 
Тема 10. Форми організації навчання в середній школі. Контроль успішності учнів 

 Поняття: форми навчання, форми організації навчальної діяльності на заняттях і 
форми організації навчальних занять. Історія розвитку форм організації навчання.  
 Основні форми організації навчання в середній школі (урок, лекція, практикум, 
факультативи, гуртки та ін.). Типи і структура уроків, вимоги щодо їх проведення.  
 Підготовка вчителя до уроку. Альтернативні форми організації навчання. Сучасний 
урок математики.  

Функції, типи контролю, вимоги щодо його проведення. Оцінка і облік успішності. 
Критерії і параметри оцінювання. Шкали оцінювання. Ефекти суб’єктивізму оцінювання. 

 
Тема 11. Шляхи оптимізації навчального процесу. Досвід педагогів-новаторів.  

 Поняття про педагогічні інновації. Педагогічний пошук педагогів-новаторів.  
 Концепція початкової освіти Шалви Амонашвілі. Головні чинники та методи 
формування у школяра початкових класів стимулу та інтересу до  навчання. Труднощів в 
процесі навчання як джерело мотивації пізнавальної діяльності учня.  
 Ідеї творчого навчання І.П.Волкова. Проектування уроків творчості. Розробка 
конкретних програм. Вибір ключових питань. Вимоги до уроків та їх реалізація. Облік 
творчих робіт школярів. 
 Педагогічна практика В.Шаталова. Уроки відкритих думок. Планування та проведення 
уроків. Опорні конспекти. Психологічні світлофори. Принцип відкритих перспектив. 
Систематика контролю та оцінювання досягнень учнів. Аркуші взаємоконтролю. Принцип 
однакових умов. 
 Спілкування як основа педагогічної системи Є. Ільїна. Мова уроку. Постановка 
запитань.  Післядія запитання. Етика оцінки. Навчання до співробітництва. Відкриття 
перспектив.  
 Педагогічна стратегія С.Лисенкової. Опорні схеми. Опори-картки. Коментоване 
керування. Виховуюче навчання. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ 

Тема 12. Суть процесу виховання. Характеристика змісту та технологій виховання. 

 Поняття про виховний процес, його основні характеристики. Виховання як процес 
взаємодії.  
 Поняття про національне виховання. Філософські засади українського виховання. 
Виховний ідеал. Концепція національного виховання. 
 Структура процесу виховання. Закономірності виховання. Поняття і класифікація 
принципів виховання. Прийоми виховання.  
 Мета і завдання морального, розумового, естетичного, трудового, фізичного, 
екологічного, економічного, статевого, правового виховання. 
  

Тема 13. Методи та форми виховання. Девіантна поведінка. 
Поняття про методи, форми і засоби виховання. Класифікація та характеристика методів 

виховання. Методи формування свідомості. Методи організації діяльності. Методи самовиховання. 
Методи стимулювання та корекції поведінки. 



Умови ефективного використання похвали і покарання. Форми виховання та їх типи у 
педагогічній взаємодії вчителя з учнями. Характеристика основних форм виховання (виховні години, 
екскурсії, дискусії, лекції, зустрічі з цікавими людьми та ін.). 

Засоби виховання. 
Поняття про важковиховуваність. Опірність у вихованні. Передумови й форми її виявлення. 

Типові ефекти. 
Поняття девіантну поведінку підлітків. Фактори, які сприяють формуванню девіантної поведінки 

Форми відхилень у поведінці. Діти вулиці.  
 

Тема 14. Конфлікти у педагогічній взаємодії. 
Конфлікти у педагогічній взаємодії: причини їх виникнення. Типологія конфліктів. Сутність 

конфлікту. Причини між особистих і між групових конфліктів. Особливості педагогічних 
конфліктів. Функції конфліктів. 

Анатомія, структура, сфера, динаміка педагогічних конфліктів. Головні стадії розвитку 
конфліктної ситуації. Життєвий цикл конфлікту.  

Способи та стилі поведінки педагога у конфліктних ситуаціях. Шляхи запобігання 
конфліктам.  

Основні способи подолання конфліктів: переговори, медіація, фасилітація. Стратегії 
злагодження конфлікту. 

 
Тема 15. Педагогічне спілкування і педагогічна майстерність вчителя 

Поняття про педагогічне спілкування, його структуру та функції. Позиції партнерів у 
спілкуванні. Рівні та параметри спілкування.  

Стилі відношення, стилі спілкування і стилі взаємодії. 
Бар’єри у спілкуванні та основні шляхи їх подолання. Неефективні моделі спілкування. 

Риторичне мистецтво. Невербальна комунікація.  
Поняття про педагогічну майстерність. Загальна характеристика складових елементів 

педагогічної майстерності.  
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Форма підсумкового контролю успішності навчання  - іспит 
	Засоби	діагностики	успішності	навчання:		поточний	контроль,	проміжний	модульний	
тестовий	контроль,	виконання	самостійних,	індивідуальних	робіт,	підсумковий	тестовий	
контроль. 


