
ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ. 

Мета курсу: формування знань про загальні засади педагогіки, теорію навчання й 

виховання, управління навчально-виховним процесом з урахуванням сучасних досягнень 

педагогіки і психології та досвіду розбудови української національної школи. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як українська мова, філософія, 

історія України та української культури, основи психології тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: обізнаність з історичними тенденціями розвитку вітчизняної школи та 

педагогіки; розуміння основних тенденцій і напрямків перспективного розвитку та 

становлення національної школи України; розуміння сутності, закономірностей, принципів, 

методів та форм навчально-виховного процесу; розуміння педагогічної компетентності 

майбутніх фахівців; розуміння основ педагогічної комунікації, інноваційних технологій 

навчально-виховного процесу; умінь та навичок використання знань з педагогіки з метою 

удосконалення майбутньої професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 

знати: короткі відомості з історії педагогіки; завдання та методи педагогіки; суть 

процесу навчання; моделі та структуру процесу навчання; міст освіти в національній школі; 

закономірності та принципи навчання та виховання; методи і засоби навчання та виховання. 

уміти: організовувати навчально-виховний процес; використовувати різні форми і 

методи, які б сприяли засвоєнню теоретичних знань з педагогіки, розвитку пізнавальних 

інтересів, необхідних професійних вмінь і навичок; організовувати практику та позаурочну 

науково-дослідну діяльність; розрізняти вікові психологічні властивості особистості; 

регулювати професійне спілкування в системі міжособистісних взаємин з урахуванням вікових 

та індивідуально-психологічних особливостей. 

володіти: навичками виховання у загальній системі підготовки дитини до життя; 

навичками розуміння закономірностей та принципів навчання і виховання особистості; 

навичками української народної педагогіки, готовності використати їх у процесі формування 

морально-духовних цінностей вихованців; традиційними та інтерактивними формами і 

методами навчання й виховання особистості; усвідомити необхідність у самоосвіті, 

саморозвитку та самовдосконаленні упродовж життя. 

Основний категорійний апарат навчальної дисципліни 

Педагогіка, педагогічний процес, педагогічна психологія, освіта, навчання, виховання, 

методи науково-педагогічного дослідження, галузі педагогіки, цілі освіти, зміст освіти, 

завдання освіти. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Загальні основи педагогіки. Предмет та завдання педагогіки, її основні категорії. 

Структура педагогічної науки. Загальна характеристика логіки та методів науково- 

педагогічного дослідження. Особистість. Загальні закономірності розвитку і формування 

особистості. Поняття “людина”,“індивід”,“особистість”. Розвиток особистості, рушійні сили та 

закономірності розвитку особистості. Фактори розвитку особистості. Вікові та індивідуальні 

особливості розвитку та формування особистості. Поняття про вік. Періодизація вікового 

розвитку особистості. Кризи вікового розвитку. Цілісний педагогічний процес. Поняття про 

педагогічний процес. Педагогічний процес як система. Основні закономірності педагогічного 

процесу та етапи його реалізації. 

Теорія навчання. Предмет дидактики. Дидактика як галузь педагогічної науки. 

Основні категорії дидактики. Методологічні основи процесу навчання. Суть процесу навчання. 

Основні компоненти процесу навчання. Функції процесу навчання. Структура діяльності 

вчителя у процесі навчання. Психолого-педагогічні основи навчально- пізнавальної діяльності 

учнів. Наукові основи змісту, методів та форм навчання. Наукові вимоги і фактори формування 

змісту освіти. Нормативні документи, що визначають зміст освіти в сучасній школі. Поняття 

про “методи”, “прийоми”, “засоби”, “форми” навчання як категорії дидактики, їх класифікації. 

Типи і структура уроків. Контроль навчально- пізнавальної діяльності. 



Теорія виховання. 

Суть процесу виховання. Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, 

рушійні сили. Етапи процесу виховання. Структура процесу виховання. Самовиховання. 

Перевиховання. Ефективність процесу виховання. Науково-педагогічні основи провідних 

напрямів виховання. Поняття про методи виховання. Класифікація методів виховання. Основні 

напрямки змісту національного виховання в сучасній школі: морально-духовне, трудове 

виховання, естетичне виховання, розумове виховання, фізичне виховання. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 

тому числі 34 годин аудиторних навчальних занять і 56 годин самостійної та індивідуальної 

роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


