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Метою дисципліни «Педагогіка» є формування наукових знань про педагогіку як науку, її цілі 
та завдання, основні педагогічні категорії, формування вміння щодо організації навчальної та 
виховної роботи. 

Програмні результати навчання: 

ПРН01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та 
іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної 
комунікації. 
ПРН02. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 
зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 
впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 
ПРН03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 



 

 

ПРН06. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 
спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 
ПРН14. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-
стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 
розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 
сферах життя. 
ПРН18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних 
проблем у професійній діяльності в галузі обраної філологічної спеціалізації та нести 
відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 

Очікувані результати навчання дисципліни:  
Здобувач вищої освіти: 

 
- основні поняття, терміни, концепції педагогіки; 
- стан сучасної педагогічної думки на основі теоретичного опрацювання спеціальної літератури; 
- специфіку предмета, завдання та методи педагогіки, її в системі гуманітарних наук; 
- вікові та індивідуальні особливості розвитку та виховання особистості. 
 

Здобувач вищої освіти вміє: 
- характеризувати організацію навчального та виховного процесів; 
- добирати оптимальні організаційні форми та методи навчання, виховання, самоосвіти, самовиховання для 
формування і розвитку професійних знань, умінь і навичок та особистісного росту. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/п  Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин 

лекції  практичні  лабораторні самостійні

1 
2 
 

3  4  5  6 

  Модуль 1. Загальні питання педагогіки 

1  Тема 1. Педагогіка як наука 2 2   8 

2  Тема 2. Розвиток педагогічних ідей в 
історії людства 

2 2   8 

3  Тема 3. Методологія педагогіки, методи 
науково-педагогічних досліджень 

2 2   8 

4 Тема 4. Дидактика як теорія освіти і 
навчання 

2 2   8 

5 Тема 5. Зміст освіти. Принципи навчання 2 2   8 

6 Тема 6. Методи навчання 2 2   8 

7 Тема 7. Види навчання 2 2   8 



 

 

8 Тема 8. Форми організації навчання 2 2   8 

9 Тема 9. Контроль навчально-пізнавальної 
діяльності субʼєктів навчання 

2 2   8 

10 Тема 10. Система освіти в Україні 
 

2 2   8 

 Разом за модулем 1 20 20   80 

 Модуль 2. Прикладні аспекти педагогіки 

1 
 

Тема 1. Навчально-дослідна та науково-
дослідна робота студентів 

2 2   7 

2 Тема 2. Самостійна робота студентів 2 2   7 

3 Тема 3. Поняття освітньої технології 2 2   7 

4 Тема 4. Сучасні педагогічні технології 2 2   7 

5 Тема 5. Самооосвітні технології. Інновації
в освіті 

2 2   7 

6 Тема 6. Професіоналізм сучасного 
фахівця 

2 2   7 

7 Тема 7. Вітчизняна освітня політика та 
болонський процес 

2 2   7 

8 Тема 8. Педагог сучасної школи - 2   11 

  Всього  14 16   60 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною забезпечується за 
допомогою поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що проводиться 
викладачем на поточних заняттях.  

Підсумковий контроль успішності проводиться у формі заліку. 
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ  

1. Що таке педагогіка? 
2. Що є об’єктом і предметом педагогіки? 
3. Що означає термін «виховання» в широкому, вузькому значенні? 
4. У чому різниця між поняттями «людина», «особистість», «індивідуальність»? 



 

 

5. Розкрийте суть поняття «соціалізація особистості». 
6. У чому полягає суть педагогічного процесу як цілісності? 
7. Охарактеризуйте компоненти цілісного педагогічного процесу. 
8. Назвіть закономірності педагогічного процесу. 
9. Який вплив на розвиток педагогіки має її зв’язок з іншими науками? 
10. Які основні завдання вирішує педагогічна наука? 
11.  Назвіть прогресивні педагогічні ідеї епохи Античності. 

    12. Охарактеризуйте основні педагогічні ідеї Середньовіччя. 
13. У чому своєрідність педагогіки епохи Відродження? 
14. Які нові педагогічні ідеї висунули ідеологи Реформації? 
15. У чому особливість педагогіки Нового часу? 
16.  Охарактеризуйте педагогічні ідеї Я. А. Коменського. 
17. У чому полягає специфіка поглядів Ж.-Ж. Руссо? 
18. Визначте внесок у розвиток педагогіки Й. Песталоцці. 
19. У чому полягає значення педагогічних ідей А. Дистервеґа? 
20. Назвіть представників реформаторської педагогіки. 
21. Які основні педагогічні інновації започатковано Р. Штайнером у діяльності 

вальдорфської школи? 
22. Охарактеризуйте ідеал виховання епохи Київської Русі. 
23. Назвіть характерні риси системи виховання лицаря- козака. 
24. Назвіть викладачів Києво-Могилянської академії та схарактеризуйте їхній внесок у 

розвиток вітчизняної педагогічної думки. 
25. Поясніть положення Г. С. Сковороди: «Виховання криється у природі самого народу, як 

вогонь і світло невидиме у кремені». 
26. Які головні умови потрібні людині для щастя (за Г. С. Сковородою)? 
27. Назвіть особливості розвитку вітчизняної педагогічної думки впродовж XIX ст. 
28. Визначте внесок у розвиток педагогіки К. Д. Ушинського. 
29. Розкрийте суть і шляхи реалізації ідеї народності виховання за К. Д. Ушинським. 
30. Які нові педагогічні ідеї висунув М. І. Пирогов? 
31. Назвіть етапи та провідні тенденції розвитку педагогічної думки впродовж XX ст. 
32. Назвіть основні нові положення, які було внесено А. С. Макаренком у теорію та 

практику навчання й виховання. 
33. Виділіть основні елементи педагогічної системи В. О. Сухомлинського. 
34. Назвіть українських представників «педагогіки співробітництва». 
35. Розкрийте суть поняття «методологія педагогіки». 
36. Які функції має методологія педагогіки? 
37. Визначте головну ідею окремих філософських напрямів, які виступають змістовою 

основою педагогіки. 
38. У чому полягає значущість засвоєння дослідником методологічних підходів до вивчення 

педагогічних явищ? 
39. У чому полягає сутність окремих підходів до вивчення педагогічних явищ і процесів: 

системного, синергетичного, особистісного, діяльнісного, ресурсного, гуманістичного, 
аксіологічного, компетентнісного, акмеологічного тощо. 

40. Назвіть теоретичні методи науково-педагогічних досліджень. 
41. Розкрийте мету використання окремих емпіричних методів науково-педагогічних 

досліджень. 
42. Чому навчання характеризується як процес? 
43. Дайте визначення основних категорій процесу на¬вчання. 
44. Зіставте структури процесів пізнання й навчання. Визначте спільні й відмінні риси. 
45. Визначте структурні компоненти процесу навчання. Розкрийте їх суть. 
46. Розкрийте взаємозв’язок функцій навчання. 
47. Охарактеризуйте етапи процесу уміння. 



 

 

48. Що ви розумієте під мотивом уміння? Назвіть основні з них, поясніть їх змістове 
наповнення. 

49. Схарактеризуйте компонента змісту освіти. 
50. Обґрунтуйте вимоги до відбору змісту освіти. 
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Рекомендована література 
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1. Маслова С.Я. Конспект лекцій з дисципліни «Педагогіка»  для студентів 4 курсу спеціальності 

035 «Філологія» денної та заочної форми навчання. Одеса: ОНМУ, 2020.  

2. Маслова С.Я. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Педагогіка» для 

студентів 4 курсу спеціальності 035 «Філологія» денної та заочної форми навчання. Одеса: ОНМУ, 

2020. 
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2020. 
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1. Козловський Ю. М. Педгогіка. Львів: Видавництво Львівської політехники, 2018. 231 с. 
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