




1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

;05 Соціальні та поведінкові 

науки  

 

 

вибіркова 

 

 

Модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

психологія, 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 1-й __1___-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

______________________

________________ 

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

1й _1____-й 

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній рівень: 

бакалавр 

 

12 год. 10__ год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 4__ год. 

Лабораторні 

__ год. __ год. 

Самостійна робота 

60 год. 76__ год. 

Індивідуальні завдання: __ 

год. 

Вид контролю: 

Екзамен 

 

 

 Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

 для денної форми навчання – 30/60(33.33% / 66.66%) 

 для заочної форми навчання –  14/76 ( 12,96%/ 87,03%) 

 

  



МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

- висвітлити актуальні питання сучасної педагогічної науки; 

- підготувати студентів до виконання обов’язків педагога, організатора навчально-виховного 

процесу загальноосвітнього навчального закладу; 

- сформувати у студентів систему знань щодо завдань, принципів, форм, методів і прийомів 

навчально-виховної діяльності на основі встановлення їх найтіснішого зв’язку із закономірностями 

розвитку особистості вихованця; 

- розвивати професійну самосвідомість, педагогічне мислення майбутніх фахівців.  

Завдання вивчення дисципліни : 

- засвоєння ключових положень і проблематики сучасної педагогіки; 

- досягти засвоєння студентами теоретико-методологічних підходів до вивчення предмета, 

основних понять і категорій педагогіки; 

- ознайомити з методами педагогічних досліджень і сформувати в студентів уміння користуватися 

цими методами у своїй практичній діяльності; 

- з’ясувати зміст професійної діяльності вчителя: розкрити соціальну роль і функції вчителя, 

специфіку його діяльності, сформувати досвід самостійного і творчого аналізу оцінки педагогічних 

явищ і ситуацій; 

- допомогти студенту набути уміння теоретичного проектування та практичного конструювання 

навчально-виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості учнів та їх творчу самореалізацію; 

- сприяти практичному опануванню різними формами, методами організації навчального й 

виховного процесів у загальноосвітніх навчальних закладах; 

- спонукати студентів до подальшого самовиховання, розвитку особистісних якостей майбутнього 

педагога, відповідального ставлення до виконання обов’язків вчителя; сформувати у майбутніх вчителів 

потреби постійно займатися самонавчанням, самовдосконаленням; 

- розкрити суть понять: “виховання”, “самовиховання”, “сутність процесу виховання”, 

“закономірності та принципи процесу виховання”; 

- сформувати у студентів розуміння понять: “сутність та структура процесу навчання”, “принципи 

та закономірності процесу навчання”, “методи” і “засоби навчання”, “форми організації навчання”; 

-  засвоїти основні поняття: “зміст освіти”, “загальна, політехнічна та професійна освіта”, 

“навчальні плани, програма, підручник”. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

У розробці теоретичних і практичних проблем, на розв’язання яких орієнтують Закони України 

„Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про вищу освіту”, Національна доктрина розвитку освіти 

України провідне місце належить циклу педагогічних дисциплін, зокрема курсу “Загальна педагогіка”, 

що має вирішальне значення у професійній підготовці майбутнього педагога. 

В основу програми покладена концепція всебічного розвитку цілісної особистості в навчально-

виховному процесі ЗВО. 

 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у сфері педагогікита професійної підготовки у процесі 

навчання, що передбачають застосування основних педагогічних 

теорій та методів і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, мислити 

концептуально, системно, саногеннно. 

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним,  

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 



ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії, володіння соціально-

психологічними механізмами взаєморозуміння і взаємовпливу. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні, знання юридичних та морально-етичних нормативно-

регулятивних засад професійної діяльності психолога і готовність 

неухильно дотримуватись. 

ЗК11. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.   

ЗК12. Здатність розуміти психологічний зміст суспільних процесів і 

впливати на них з позицій принципу гуманізму; ставитись з 

повагою до мультикультурності та різноманітності 

 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності (СК) 

СК1. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом 

педагогіки. 

СК2. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та 

зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, 

функціонування та розвитку педагогічних явищ.  

СК3. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та 

вчинків. 

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати педагогічну  інформацію з різних 

джерел.  

СК6. Здатність самостійно планувати, організовувати та 

здійснювати психолого-педагогічне  дослідження. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані 

результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК8. Здатність організовувати та надавати психолого-педагогічну 

допомогу (індивідуальну та групову).  

СК9. Здатність здійснювати просвітницьку роботу відповідно до 

запиту населення. 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної педагогічної 

етики. 

СК11. Здатність до особистісного та професійного 

самовдосконалення, навчання та саморозвитку. 

 

Програмні результати навчання 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. 

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців. 

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, 

модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника. 

ПР14.Забезпечуватиоптимальні психолого-педагогічніумовирозвиткуособистості. 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним 

та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента при оцінюванні 

результатів навчання з навчальної дисципліни, є: 

- своєчасне і у повному обсязі виконання всіх навчальних завдань, що передбачені 

робочою програмою навчальноїдисципліни; 

- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літературнихджерелах; 

- вміння самостійно аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку 

тарозвитку; вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичнихзадач. 

 

 

ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами навчальних робіт проводиться за 

поточним та підсумковим контролями. Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться в усній та письмовій формі (тестування, контрольна робота, самостійної роботи). 

Контроль самостійної роботи проводиться шляхом перевірки виконаних завдань. Усі 

контрольні заходи включено до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, де 50 балів відводиться 

на оцінку усних відповідей студентів, тестування, презентації, виконання самостійної роботи та 

контрольної роботи і 50 балів – на оцінювання відповідей студентів на екзамені. 

На семінарських заняттях студенти за усну відповідь та письмову відповідь (тестування) 

максимально можуть отримати 5 балів. При цьому, студенти здійснюють огляд літератури за 

ключовими поняттями теми, анотують та конспектують першоджерела, оформляють відповіді на 

питання семінару у вигляді асоціативних малюнків-схем, пишуть есе, розглядають педагогічні 

ситуації, дискутують з приводу напрямків, методів, форм, засобів та прийоміввиховання і навчання, 

розробляють виховні заходи та конспекти уроків. 

Усне опитування студентів може здійснюватись індивідуально або фронтально. Загальний бал 

за цей вид роботи по кожному змістовому модулю виводиться з середнього балу за всі усні і письмові 

відповіді. 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 

Змістовий модуль 2 

Змістовий модуль 3 

Змістовий модуль 4 

50 100 

Т

1 

Т2 Т3 Т

4 

Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т1

0 

Т11 12 13 14 15 16 

Поточний контроль 25 

Тести 10  

Самостійна робота , 10 

Конспект та захист уроку 5 

 

 

Т1, Т2 і т.д. – теми дисципліни 

 

Самостійна робота студентів ділиться на базову і додаткову. 

 Базова самостійна робота забезпечує підготовку студента до аудиторних занять і контрольних 

заходів. Результати цієї підготовки виявляються в активності студента на заняттях, при виконанні ним 

контрольних робіт, тестових завдань й інших видів робіт. Базова самостійна робота студентів включає: 

опрацювання лекційного матеріалу і рекомендованої літератури; пошук (підбір), огляд літератури і 



електронних джерел інформації; вивчення матеріалу, винесеного на самостійне опрацьовування; 

підготовка до лабораторних робіт, практичних  (семінарських) занять; підготовка до написання 

контрольних робіт, інших форм поточного контролю; систематизація вивченого матеріалу перед 

семестровиміспитом. 

Додаткова самостійна робота спрямована на поглиблення і закріплення знань студента, 

розвиток аналітичних навичок з проблематики навчальної дисципліни. Вона включає такі види робіт: 

аналіз наукових публікацій з визначеної викладачем теми; написання есе за заданою проблематикою; 

розробка конспекту виховного заходу; розробка конспекту уроку; бібліографічний огляд літератури за 

заданою проблематикою; розробка мультимедійної презентації; виконання практичних задач, 

ситуативних завдань; опрацювання художніх фільмів; підготовка порівняльної таблиці; підготовка 

термінологічного словника таін. 

Самостійна робота студентів максимально оцінюється залежно від виду роботи. За 

конспектування матеріалів номативної бази ( Закон України «Про освіту», «Концепція національно-

петріотичного виховання» студенти отримують 1 бал; за есе – 2 бали; . 

За написання реферетів, виконання індивідуальних завдань, наукових повідомлень по кожній 

темі семінарського заняття студенти отримують  -2 бали.  

Всього самостійна робота студента оцінюється у 10 балів. 

Для оперативного опитування студентів на семінарських заняттях використовують тестовий 

контроль знань з тем, які виносяться на самостійне опрацювання. Для цього передбачені завдання з 

вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих, завдання на встановлення 

правильної відповідності, завдання на встановлення правильної послідовності. Сукупна кількість 

балів за тест – 5 балів. 

Завдання з вибором однієї правильної відповіді передбачають перевірку цілої низки знань, 

умінь, навичок (знання термінів, процесів тощо, уміння конкретизувати, уміння виділяти головне, 

уміння визначати передумови, причини, приводи та сутність психічних процесів в умовах 

надзвичайної ситуації). Завдання вважається виконаним, якщо студент вказав правильний варіант 

відповіді, і оцінюється у 0,5 бала. 

Контрольна робота студентів максимально оцінюється у 5 балів. 

Контрольна робота (Загальні основи педагогіки).  

1. Що Ви розумієте під поняттям : 

а) система педагогічних наук; 

б) методи науково-педагогічного дослідження; 

в) предмет педагогіки. 

2. Дайте визначення категорії: 

а) навчання; 

б) виховання; 

в) освіта. 

3.  Що вивчає та чим займається галузь педагогічної науки: 

а) соціальна педагогіка; 

б) тифлопедагогіка; 

в) методика викладання. 

4. Яким чином пов’язана педагогіка з наукою: 

а) історією; 

б) етикою; 

в) гігієною. 

5. В чому суть методу науково-педагогічного дослідження: 

а) спостереження; 

б) анкетування; 

в) експеримент. 

6. Дайте визначення поняттю: 

а) розвиток особистості; 

б) особистість; 

в) формування особистості.  



7. Поясніть, яким чином впливає на формування особистості: 

а) спадковість; 

б) оточуюче середовище; 

в) виховання. 

8. Роз'ясніть, в чому суть концепції: 

а) біхевіоризму, tabularasa; 

б) конвергенції , конфронтації; 

в) преформізму, біогенетичної.  

9. Що Ви розумієте під поняттям: 

а) вікова періодизація; 

б) задатки; 

в) акселерація. 

10 Охарактеризуйте особливості дітей: 

а) молодшого шкільного віку; 

б) середнього шкільного віку; 

в) старшого шкільного віку.  
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Оцінка за національною шкалою (пояснення) 
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кількома помилками) 
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добре (загаломправильне 

виконання з певноюкількістюсуттєвихпомилок) 

60 – 69 D 
задовільно (непогано, але зізначною 

кількістюнедоліків) 

50 – 59 Е 
достатньо (виконаннязадовольняє 

мінімальнимкритеріям) 

26 – 49 FX 
незадовільно (з можливістю повторного 

складання) 

0-25 F 
неприйнятно (з обов'язковимповторним 

курсом) 



 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Програма із загальної педагогіки має таку структуру: 

 І розділ – методологія і теоретичні проблеми педагогіки – висвітлює аналіз 

суспільних явищ виховання, навчання, педагогічної діяльності; шляхи становлення 

педагогіки як науки; мету виховання, предмет педагогіки; взаємозв’язок педагогіки з 

іншими науками; вікові та індивідуальні особливості розвитку; обґрунтовує єдність 

виховання, навчання, освіти і розвитку. 

ІІ розділ – теорія виховання – висвітлює особливості процесу виховання, основні 

його напрями, організаційні форми виховної роботи. Розглядаються суть, ознаки, шляхи 

створення колективу, педагогічне управління колективом. Розкрито важливість 

взаємозв’язку сім’ї, школи та громадськості у вихованні дітей. 

ІІІ розділ – теорія навчання (дидактика) – розкриває тенденції розвитку сучасної 

загальної середньої освіти, структуру та організацію процесу навчання, закономірності, 

принципи, форми та систематизувати свої знання з кожної теми, наповнити їх науковим і 

практичним змістом, конкретизувати педагогічні поняття. Така структура теми допомагає 

краще засвоїти логіку і головні ідеї матеріалу, що вивчається, формує уміння причинно-

наслідкового мислення. 

ІV розділ - основи управління загальноосвітнім навчальним закладом 

(школознавство) – знайомить із сучасним станом управління освітою, розкриває поняття 

процесу управління, інноваційну спрямованість педагогічної діяльності. 

Майбутні педагоги знайомляться з педагогічними ідеями відомих вітчизняних та 

зарубіжних педагогів, вивчають їхні погляди. 

Студенти повинні засвоїти теоретичні основи сучасної педагогічної науки, 

розвинути професійне мислення, оволодіти практичними уміннями й навичками, 

необхідними для ефективної роботи у новій демократичній школі. 

Вивчення курсу “Загальна педагогіка” сприяє ефективній підготовці майбутнього 

педагога, якому притаманні гуманістичні соціальні цінності, в центрі діяльності якого 

знаходиться особистість дитини, її проблеми, вболівання за її майбутню долю, а разом  з 

тим і за долю нашої держави. 

Кожна тема включає наукову інформацію, завдання для самостійного 

опрацювання, список літератури, а також творчі й практичні завдання, вправи, запитання, 

що допоможе студентам правильно вибрати методи навчання, позаурочні форми 

навчання, вивчити проблеми обдарованості тощо. 

 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки.  

Тема 1. Предмет і завдання педагогіки у світлі вимог вищої школи. 

1. Педагогіка, її визначення, предмет і завдання. 

2. Основні категорії педагогіки. 

3. Галузі педагогічної науки. 

4. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 

5. Методи науково-педагогічного дослідження. 

Тема 2. Розвиток, виховання і формування особистості. 

1.  Основні поняття теми. 

2. Закономірності розвитку дитини. 

3. Чинники, які впливають на формування особистості. 

4. Вікова періодизація дітей і юнацтва.   

 

Змістовий модуль 2. Теорія виховання.  

Тема 3. Суть і завдання виховного процесу в школі. 



1. Виховання як процес цілеспрямованого    формування особистості. Мета виховання.  

2. Кінцева мета виховання. Критерії вихованості. 

2. Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили. 

3. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання. 

4. Самовиховання: етапи, методи і прийоми. 

5. Перевиховання: суть, принципи, етапи і методи. 

6. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання. 

Тема 4. Закономірності й принципи виховання. Загальні методи і форми виховання. 

1. Поняття про закономірності виховання. 

2. Принципи виховання. Їх роль у побудові виховного процесу. 

3. Характеристика принципів виховання. Принципи національного виховання.  

4. Поняття про форми і методи виховання. Підходи до їх класифікації.  

5. Сучасна класифікація методів виховання. 

6.Методи формування свідомості особистості. 

7. Методи організації діяльності і формування досвіду громадської поведінки.  

8. Методи стимулювання діяльності і поведінки. 

9. Методи контролю у вихованні. 

 

Тема 5. Формування основ наукового світогляду учнів. Розумове виховання учнів. 

1. Поняття про світогляд. 

2. Шляхи формування світогляду. 

3. Завдання і зміст розумового виховання. 

4. Знання, уміння, навички – основа розумового виховання. 

5. Розумове виховання на уроках, у процесі позакласної і позашкільної виховної роботи. 

6. Інтелектуальний розвиток учнів. Наукова організація праці учнів. 

 

Тема 6 Основні напрямки виховання: основи морального виховання, трудове 

виховання і професійна орієнтація учнів, економічне виховання, основи естетичного 

виховання, фізичне, правове, екологічне виховання. 

1. Основи морального виховання учнів: 

а) Основа теорії і практики морального виховання. 

Б) Зміст морального виховання. 

В) Статеве виховання як складова частина морального виховання школярів. 

2. Система трудового виховання учнів в школі. Види й організація трудової діяльності 

учнів. 

3. Професійна орієнтація учнів.  

4.Економічне виховання учнівської молоді. 

5. Суть, завдання і форми естетичного виховання. 

6. Роль і місце фізкультури і спорту в житті школярів. Завдання, зміст І форми фізичного 

виховання в школі. 

7. Завдання та зміст та форми правового виховання. 

Значення правового виховання в системі виховної роботи. 

8. Завдання, зміст і форми екологічного виховання учнів. Значення екологічного 

виховання в сучасному житті суспільства. 

 

Тема 7. Формування колективу класу, його виховні функції.  

1. Виховання особистості в колективі – одна з провідних педагогічних ідей. 

2. Дитячий  колектив, його ознаки.  

3. Динаміка розвитку дитячого колективу. Його стадії. 

4. Умови функціонування дитячого колективу. 

5. Проблема колективу у працяїА.С.Макаренка та О.В. Сухомлинського  

Тема 8. Класний керівник, його функції. 



1. Класний керівник- організатор навчально виховної роботи у класі. 

2. Функції  роботи класного керівника 

3.Зміст, форми та облік роботи класного керівника.  

 

Тема 9. Позакласна і позашкільна виховна робота з учнями. Спільна виховна робота 

школи, сімʼї та громадськості. 

1. Зміст позакласної виховної роботи та її форми. 

2. Позашкільна виховна робота. 

Школа – провідна ланка в системі виховної роботи. 

2. Виховання дітей в сім’ї. 

3. Взаємозв’язок школи і сім’ї, його функції. 

4. Школа і громадськість. 

 

Змістовий модуль 3. Дидактика. 

Тема 10. Суть процесу навчання в школі. 

1. Педагогічний процес. 

2. Поняття про дидактику. 

3. Виникнення і розвиток дидактики. 

4. Основні категорії дидактики. 

5. Поняття про навчальний процес 

6. Структура процесу засвоєння знань. 

7. Види навчання. 

8. Оптимізація й інтенсифікація навчання. 

Тема 11. Зміст освіти в українській національній школі. 

1. Поняття про зміст освіти, вимоги до нього. 

2. Фактори, що зумовлюють зміст освіти. 

3. Теорії організації змісту освіти. 

4. Наукові вимоги до формування змісту освіти. 

5. Реалізація змісту освіти в сучасній школі. 

Тема12. Закономірності й принципи навчання в школі. Методи навчання  

1. Історія проблеми. 

2. Класифікація  закономірностей навчання.  

3. Поняття про принцип навчання. Різноманітні підходи до їх класифікації 

4. Принципи навчання, їх коротка характеристика. 

5.Поняття про методи навчання та їх функції. 

6. Класифікація методів навчання. 

7. Класифікація методів навчання.заЮ.К.Бабанським. 

8. Вибір методів навчання. 

9. Засоби навчання. 

 

Тема 13. Форми організації навчання в школі.  

1. Поняття про форми організації навчання. 

2. Урок, вимоги до нього. 

3. Структура та типи уроків уроків. 

4. Позакласні і позашкільні форми навчання. 

5. Схема аналізу уроку. 

6. Підготовка вчителя до уроку.  

Тема 14. Перевірка та оцінка знань, умінь і навичок учнів. 

1. Контроль, його роль і функції в навчальному процесі. 

2. Види й методи контролю. 

3. Оцінка успішності, її призначення в навчальному процесі. 

4. Попередження неуспішності учнів. 



 

Змістовий модуль 4. Школознавство. 

Тема 15 Управління і керівництво школою. 

1. Поняття про школознавство 

2. Наукові основи управління. 

3. Принципи управління школою. 

4. Планування роботи школи. 

5. Педагогічна рада школи. 

6. Органи громадського самоврядування у навчальних закладах. 

7. Структура органів управління освітою. 

Тема 16. Педагогічна майстерність. Поняття про педагогічний досвід 

1. Педагогічна майстерність.  

2. Завдання та зміст методичної роботи/ 

3. Форми методичної роботи з  учителями, їх характеристика. 

4. Атестація педагогічних працівників . 

5.Інновації в освіті. Закономірності інновацій. 

6.Поняття про педагогічний досвід. Його види. 

7.Вивчення узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. 

8.Педагоги-новатори.  

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р

. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки.  

Тема 1. Предмет і 

завдання педагогіки 

у світлі вимог вищої 

школи. 

7 1 2   4 8 2 1   5 

Тема 2. Розвиток, 

виховання і 

формування 

особистості.  

7 1 2   4 6  1   5 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

14 2 4   8 14 2 2   10 

Змістовий модуль 2. Теорія виховання 

Тема 3 Суть і 

завдання виховного 

процесу в школі. 

5  1   4 5     5 

Тема 4. Законо-

мірності й принци-

пи виховання. 

Загальні методи і 

форми виховання.  

 

 

7 2 1   4 6 1    5 



 

 

 

Тема 5. Формування 

основ наукового 

світогляду учнів. 

Розумове виховання 

учнів. 

3     3 3     3 

Тема 6 Основні 

напрямки 

виховання: основи 

морального 

виховання, трудове, 

економічне 

естетичне, правове, 

екологічне, фізичне 

виховання, і профе-

сійна орієнтація 

учнів. 

4  1   3 3     3 

Тема 7. Формування 

колективу класу, 

його виховні 

функції.  

5 1 1   3 8 1 1   6 

Тема 8.  Класний 

керівник, його 

функції 

5 1 1   3 8 1 1   6 

Тема 9 Позакласна і 

позашкільна виховна 

робота з учнями. 

Спільна виховна ро-

бота школи, сімʼї та 

громадськості. 

5  1   4 4     4 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

34 4 6    24 36 2 2   32 

Змістовий модуль 3. Дидактика 

Тема 10 Суть 

процесу навчання в 

школі. 

6 1 1   4 5 1    4 

Тема 11. Зміст 

освіти в 

українській 

національній 

школі. 

6 1 1   4 5     5 

Тема.12 3. 

Закономірності й 

принципи навчання 

в школі. Методи 

навчання в школі. 

 

 

6  2   4 6     6 

Тема 13 Форми 7 2 1   4 8 1 2   5 



організації 

навчання в школі.  

Тема 14. Перевірка 

та оцінка знань, 

умінь і навичок 

учнів. 

 

5  1   4 6 1    5 

Разом за 

змістовим 

модулем 3 

30 4 6   20 28 2 2   24 

Змістовий модуль 4.Школознавство 

Тема 15. Управлі-

ння і керівництво 

школою. 

6 1 1   4 6 1    5 

Тема 16 Педагогічна 

майстерність...Понят

тя про педагогічний 

досвід 

 

 

6 1 1   4 6 1    5 

Разом за 

змістовим 

модулем 4 

12 2 2   8 12 2    10 

Усього годин  
90 12 18   60 90 10 4   76 

 

 

 

Денна форма навчання 

 

. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

 

Назва теми Кількість 

годин 

 

 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки.  

1. 

 

РОЗБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЯК ОДНЕ З 

ВАЖЛИВИХ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ.  

2 

2. РОЗВИТОК, ВИХОВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. ВІКОВА 

ПЕРІОДИЗАЦІЯ У ПЕДАГОГІЦІ 

2 

 Змістовий модуль 2. Теорія виховання  

3. СУТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В 

СУЧАСНІЙ ШКОЛІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ 

ВИХОВАННЯ 

2 

4. ЗАСОБИ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ.ВИХОВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ У КОЛЕКТИВІ. 

2 

5. ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА. 

ПОЗАКЛАСНА, ПОЗАШКІЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА З 

УЧНЯМИ. СПІЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА ШКОЛИ, СІМ'Ї ТА 

ГРОМАДСЬКОСТІ 

 

2 



. Змістовий модуль 3. Дидактика  

6. СУТЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ШКОЛІ 2 

7. МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 2 

8. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ 

ДО УРОКУ. АКТИВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА ЗНАНЬ УЧНІВ 

2 

 Змістовий модуль 4.Школознавство  

9. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ..ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК 

РОБОТИ ШКОЛИ  

2 

 УСЬОГО ГОДИН 18 

 

 

 

Заочна форма навчання  

 

№ 

з/п 

 

Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 2. Теорія виховання  

1. ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ, ЙОГО ФУНКЦІЇ. 

ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА 

2 

. Змістовий модуль 3. Дидактика  

2. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ. ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ 

ДО УРОКУ. АКТИВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

2 

 УСЬОГО ГОДИН 4 

 

Денна форма навчання  

 

 САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки.  

1 Основні нормативні документи про освіту в Україні; 

джерелознавча база та методи науково-педагогічного 

дослідження... 

4 

2 Філософські концепції формування особистості; 

професіограма сучасного вчителя як творця педагогічного 

процесу 

4 

 Змістовий модуль 2. Теорія виховання  

3 Дослідити історію демократичного виховання. Дослідити 

природні, культурно-історичні чинники формування української 

душі, характеру, світогляду. Дослідити українські виховні ідеали і 

традиції родинного, лицарського і козацького виховання 

4 

4 Обґрунтувати духовну спрямованість виховання, цілісність і 

національну спрямованість виховання 

4 

5 Опрацювання літератури з філософських основ проблеми; 

вивчити ідеї духовно-гуманістичного виховання в теорії і 

практиці В.О.Сухомлинського 

3 

6 Побудувати модель процесу виховання та охарактеризувати його 

компоненти. 

4 



7 Провести взаємоанкетування з метою вивчення ефективності 

самовиховання студентів. Визначити основні напрями 

самовиховання. Зробити ранжування власних принципів, що 

сприяють удосконаленню професійних якостей  педагога 

4 

8 Практичне завдання: описати способи діагностування моральної 

вихованості учнів; Вибіркове конспектування. 

Реферат «Роль естетичного виховання у формуванні духовної 

культури особистості» 

Побудова план-схеми здоровязберігаючої технології навчання. 

Реферат «Шляхи формування правової та екологічної культури 

особистості». Компіляція «Зміст, завдання і форми патріотичного 

виховання учнів».  

Дитячі і молодіжні організації та завдання школи щодо роботи з 

ними 

дослідити форми і методи соціалізуючого впливу школи та 

позашкільних закладів 

4 

9 Напрями діяльності класного керівника як координатора виховного 

процесу. Провести мікро дослідження з метою визначення 

морально-психологічного клімату в колективі академгрупи. 

Анкетування : «Я і моя група» 

4 

 Змістовий модуль 3. Дидактика  

10 Визначити тип, структуру, реалізовані принципи навчання , 

форму організації навчально-пізнавальної діяльності відвіданого 

уроку за фахом навчання. 

4 

11 Проаналізувати розклади уроків у різних навчальних закладах. 

Визначити їх відповідність науково обґрунтованим вимогам та 

успішному засвоєнню знань учнями. 

4 

11 Розробити схеми“Урок – головна форма навчання”; “Структура 

комбінованого уроку”,“Вимоги до сучасного уроку”; “Підготовка 

вчителя до уроку”,“Активні форми і методи навчання” (за 

вибором студента). Розробити конспект уроку відповідно до 

спеціальності студентів 

4                                                  

13 Ознайомитися із історією реформування змісту шкільної освіти; 

опрацювати державні стандарти загальноосвітньої підготовки 

учнів з свого фаху 

4 

14 Дослідити вплив загальних закономірностей навчання і їх роль у 

раціоналізації уроку; 

обґрунтувати вплив конкретних закономірностей як основи 

проектування уроку; 

підготувати конспект комбінованого типу уроку з свого фаху з 

використанням різних методів, підготувати реферат «Історичні 

організаційні форми навчання і їх трансформація у сучасні» 

4 

 Змістовий модуль 4.Школознавство  

15 На основі опрацьованого теоретичного матеріалу та набутого 

практичного та життєвого досвіду змоделювати план роботи на 

тему « Якби я був директором школи…», «Якби я був Міністром 

науки і освіти…» 

4 

16 Опрацювати книги В.О.Сухомлинського «Сто порад молодому 

вчителеві»; А.С.Макаренка «Педагогічна  поема» 

4                                                 
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Заочна форма навчання  

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки.  

1 Основні нормативні документи про освіту в Україні; 

джерелознавча база та методи науково-педагогічного 

дослідження... 

5 

2 Філософські концепції формування особистості; 

професіограма сучасного вчителя як творця педагогічного 

процесу 

5 

 Змістовий модуль 2. Теорія виховання  

3 Дослідити історію демократичного виховання. Дослідити 

природні, культурно-історичні чинники формування української 

душі, характеру, світогляду. Дослідити українські виховні ідеали і 

традиції родинного, лицарського і козацького виховання 

5 

4 Обґрунтувати духовну спрямованість виховання, цілісність і 

національну спрямованість виховання 

5 

5 Опрацювання літератури з філософських основ проблеми; 

вивчити ідеї духовно-гуманістичного виховання в теорії і 

практиці В.О.Сухомлинського 

3 

6 Побудувати модель процесу виховання та охарактеризувати його 

компоненти. 

3 

7 Провести взаємоанкетування з метою вивчення ефективності 

самовиховання студентів. Визначити основні напрями 

самовиховання. Зробити ранжування власних принципів, що 

сприяють удосконаленню професійних якостей  педагога 

6 

8 Практичне завдання: описати способи діагностування моральної 

вихованості учнів; Вибіркове конспектування. 

Реферат «Роль естетичного виховання у формуванні духовної 

культури особистості» 

Побудова план-схеми здоровязберігаючої технології навчання. 

Реферат «Шляхи формування правової та екологічної культури 

особистості». Компіляція «Зміст, завдання і форми патріотичного 

виховання учнів».  

Дитячі і молодіжні організації та завдання школи щодо роботи з 

ними 

дослідити форми і методи соціалізуючого впливу школи та 

позашкільних закладів 

6 

9 Напрями діяльності класного керівника як координатора виховного 

процесу. Провести мікро дослідження з метою визначення 

морально-психологічного клімату в колективі академгрупи. 

Анкетування : «Я і моя група» 

4 

 Змістовий модуль 3. Дидактика  

10 Визначити тип, структуру, реалізовані принципи навчання , 

форму організації навчально-пізнавальної діяльності відвіданого 

уроку за фахом навчання. 

4 

11 Проаналізувати розклади уроків у різних навчальних закладах. 

Визначити їх відповідність науково обґрунтованим вимогам та 

успішному засвоєнню знань учнями. 

5 



11 Розробити схеми“Урок – головна форма навчання”; “Структура 

комбінованого уроку”,“Вимоги до сучасного уроку”; “Підготовка 

вчителя до уроку”,“Активні форми і методи навчання” (за 

вибором студента). Розробити конспект уроку відповідно до 

спеціальності студентів 

6                                                  

13 Ознайомитися із історією реформування змісту шкільної освіти; 

опрацювати державні стандарти загальноосвітньої підготовки 

учнів з свого фаху 

5 

14 Дослідити вплив загальних закономірностей навчання і їх роль у 

раціоналізації уроку; 

обґрунтувати вплив конкретних закономірностей як основи 

проектування уроку; 

підготувати конспект комбінованого типу уроку з свого фаху з 

використанням різних методів, підготувати реферат «Історичні 

організаційні форми навчання і їх трансформація у сучасні» 

5 

 Змістовий модуль 4.Школознавство  

15 На основі опрацьованого теоретичного матеріалу та набутого 

практичного та життєвого досвіду змоделювати план роботи на 

тему « Якби я був директором школи…», «Якби я був Міністром 

науки і освіти…» 

5 

16 Опрацювати книги В.О.Сухомлинського «Сто порад молодому 

вчителеві»; А.С.Макаренка «Педагогічна  поема» 

5                                                 
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ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Тема 1. 

1. Стратегія розвитку освіти в Україні. 

2. Роль і місце педагогіки в системі людинознавчих наук. 

3. Основні течії у зарубіжній педагогіці. 

Тема 2. 

1. Співвідношення соціального і біологічного у розвитку особистості. 

2. Соціальне середовище і його виховні функції. 

3. Вплив діяльності на формування соціальних цінностей. 

4. Підготовка учнів до життєтворчості як умова розвитку учнів. 

5. Основні зарубіжні течії розвитку особистості. 

Тема 3 

1. Проблеми виховання молоді на сторінках обласних часописів. 

2. Національні духовні цінності у виховній системі школи. 

3. Українська національна ідея в системі сучасної духовної культури. 

4. Філософські засади національної системи виховання в Україні. 

5. Актуальні проблеми молодіжного руху в Україні на сучасному етапі. 

 

Тема 4 

1. Соціально-психологічні механізми виховання. 

2. Різні підходи до класифікації методів виховання. 

3. Виховання світоглядних орієнтирів школярів. 

 

Тема 5 

1. Основні напрями роботи класного керівника з батьками учнів. 

2. Система роботи класного керівника в сучасній школі. 



3. Психолого-педагогічні аспекти роботи класного керівника з 

важковиховуваними учнями. 

 

Тема 6 

1. Особливості виховання дітей у повній (неповній, осиротілій, 

розлученій) сім’ї. 

2. Соціальні цінності виховання дітей у сім’ї. 

3. Спільна робота школи та сім’ї у педагогічному процесі. 

4. Роль родинного виховання у формуванні особистості. 

Тема 7  

1. Шляхи вдосконалення змісту загальної середньої освіти. 

2. Інтеграція змісту освіти як педагогічна проблема. 

3. Основні дидактичні концепції. 

Тема 8 

1. Методи і засоби навчання, які використовувалися у шкільництві Галичини 

(1919-1939 рр.) 

2. Основні наукові підходи до визначення методів навчання та їх класифікації.  

 

Тема 9 

1. Форми і методи роботи з обдарованими школярами. 

2. Дидактичні умови диференціації навчання на уроках. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ: 

1. Стратегія розвитку освіти в Україні. 

2. Роль і місце педагогіки в системі людинознавчих наук. 

3. Основні течії у зарубіжній педагогіці. 

4. Співвідношення соціального і біологічного у розвитку особистості. 

5. Соціальне середовище і його виховні функції. 

6. Вплив діяльності на формування соціальних цінностей. 

7. Підготовка учнів до життєтворчості як умова розвитку учнів. 

8. Основні зарубіжні течії розвитку особистості. 

9. . Проблеми виховання молоді на сторінках обласних часописів. 

10. . Національні духовні цінності у виховній системі школи. 

11. . Українська національна ідея в системі сучасної духовної культури. 

12. . Філософські засади національної системи виховання в Україні. 

13.  Актуальні проблеми молодіжного руху в Україні на сучасному етапі. 

14. Поняття про мораль. Завдання і зміст морального виховання. 

15.  Розумове виховання. Його завдання в умовах суверенної України. 

16.  Завдання, зміст та найважливіші форми правового виховання учнівської 

молоді. 

17.  Основні завдання, зміст і форми екологічного виховання учнівської молоді.  

18.  Економічне виховання. Його роль у підготовці шкільної молоді до трудової 

діяльності. Завдання та форми економічного виховання. 

19.  Естетика як основа естетичного виховання в школі. Завдання естетичного 

виховання відповідно до духовного відродження України. 

20. Статеве виховання. Роль статевого виховання в моральному формуванні 

особистості. Його зміст, завдання і форми. 

21. . Завдання, зміст та організаційні форми фізичного виховання. 

22.  Соціально-психологічні механізми виховання. 

23.  Різні підходи до класифікації методів виховання. 

24. . Виховання світоглядних орієнтирів школярів. 



25. .Проблема виховання та перевиховання особистості в колективі у працях 

А.С. Макаренка. 

26. Методика формування колективу у працях В.О.Сухомлинського. 

 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час проведення лекційних та практичних занять щодо вивчення навчальної 

дисципліни «Педагогіка» використовуються такі методи навчання як: лекція, розповідь, 

пояснення, бесіда, дискусія, диспут, робота з Нормативними документами про освіту, 

ілюстрування, відеометод, дидактична гра, практична робота тощо. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль рівня знань студентів щодо засвоєння ними тем з навчальної дисципліни 

«Педагогіка» здійснюється на підставі таких методів як: метод усного контролю – 

здійснюється шляхом індивідуального і фронтального опитування студентів; метод 

письмового контролю – здійснюється за допомогою самостійних і контрольних робіт; 

метод тестового контролю – виконання спеціальних тестових завдань; метод 

самоконтролю та ін.  

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Усне та письмове опитування, навчальні тести, есе, контрольна робота, 

конспекти першоджерел, мультимедійна презентація, виховні заходи, імітація уроку,  

екзамен. 

 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ, ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчальна дисципліна «Педагогіка та педагогічна майстерність» передбачає 

використання мультимедійного обладнання (комп’ютер, проектор). 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 Єгорова І.В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з курсу 

«Педагогіка»/І.В.Єгорова – Івано-Франківськ, 2014. – 48 с. 

1.Тексти лекцій  

2. Список рекомендованої до курсу  літератури. 

3. Вимоги до екзамену 

Загальні основи педагогіки 

1. Концепція національного виховання та її значення в організації і 

проведенні виховної роботи з учнівською молоддю. 

2. Закон України "Про освіту", його значення для школи і педагогічних 

працівників. 

3. Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ ст. 

4. Основні принципи освіти в Україні. 

5. Структура системи освіти в Україні. 

6. Закон України "Про вищу освіту" та його значення в розбудові освіти в 

державі. 

7. Гуманітаризація і гуманізація педагогічного процесу в школі. 

8. Закон України „Про загальну середню освіту”, його значення. 

9. Предмет і завдання педагогіки, її взаємозв'язок з іншими науками. 

10. Основні категорії педагогіки, їх коротка характеристика. 



11. Характеристика структури і галузей педагогічної науки. 

12. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження. 

13. Характеристика основних понять теми "Розвиток, виховання і 

формування особистості. 

14. Основні закономірності розвитку дитини. 

15. Соціальна суть особистості. Основні чинники її формування. 

16. Роль спадковості і середовища в формуванні особистості. 

17. Поняття про формування особистості. Роль виховання в цьому процесі. 

18. Фактори, які впливають на формування особистості. 

19. Вікова періодизація дітей та юнацтва в педагогіці. 

 

Теорія виховання 

 

1. Виховання як процес цілеспрямованого формування особистості. Мета виховання. 

2. Система виховної роботи в школі, її орієнтовний зміст.  

3. Закономірності виховання, їх коротка характеристика.  

4. Принципи виховання, їх коротка характеристика. 

5. Характеристика принципів виховання учнівської молоді /трьох, за вибором / 

6. Поняття про методи виховання, різноманітні підходи до їх класифікації.  

7. Методи формування свідомості особистості, їх характеристика. 

8. Методи організації діяльності і формування досвіду громадської поведінки, їх 

характеристика. 

9. Методи стимулювання діяльності і поведінки, їх характеристика. 

10. Проблема колективу в працях А. Макаренка та В. Сухомлинського. Ознаки 

колективу, його структура, стадії розвитку. 

11. Динаміка і стадії розвитку колективу. Система перспективних ліній. Традиції 

колективу. 

12. Поняття про науковий світогляд, його основні риси, шляхи формування. 

13. Розумове виховання, його завдання та зміст. Знання, уміння та навички - основа 

розумового виховання. 

14. Етика як основа морального виховання. Завдання,  зміст та форми морального 

виховання. 

15. Роль статевого виховання в моральному вихованні особистості. 

16. Система трудового виховання в школі. Основні види трудової діяльності учнів. 

Профорієнтація в школі, її характеристика. 

17. Економ1чне виховання учнів, його роль у підготовці до трудової діяльності. Форми 

економічного виховання в школі. 

18. Естетика, як основа естетичного виховання в школі. Джерела і завдання 

естетичного виховання.  Позакласна робота з е стетичного виховання.  

19. Зміст і форми фізичного виховання в школі. 

20. Завдання, зміст і форми правового виховання в школі. 

21. Завдання, зміст і форми екологічного виховання учнівської молоді. 

22. Класний керівник, його функції та форми виховної роботи. Планування і облік 

виховної діяльності класного керівника. 

23. Зміст і форми позакласної виховної роботи з учнями. 

24. Зміст і форми позашкільної виховної роботи з учнями. 

25. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості в світлі Концепції 

національного виховання.  

 

Дидактика 

1. Цілісний педагогічний процес, його основні компоненти. 

2. Поняття про дидактику та її основні категорії. 



3. Поняття про процес навчання, його двобічний характер. 

4. Характеристика структури процесу засвоєння знань. 

5. Види навчання, їх характеристика. 

6. Зміст освіти в українській національній школі. 

7. Гуманізація, гуманітаризація та демократизація навчального процесу. 

8. Характеристика навчальних планів, програм, підручників /з свого фаху/. 

9. Поняття про принципи навчання, характеристика трьох із них /за вибором 

студента/. 

10. Загальна, політехнічна та фахова освіта. 

11. Науковість, свідомість й активність учнів у навчанні, наочність як важливі 

принципи навчання. 

12. Поняття про методи  навчання. 

13. Методи організації  навчально-пізнавальної діяльності /за джерелом знань/. 

14. Методи стимулювання навчально-Пізнавальної діяльності. 

15. Методи контролю і самоконтролю в навчанні, їх характеристика. 

16. Поняття про форми організації навчання.  

17. Класно-урочна система Я.А.Коменського. 

18. Типологія і структура уроків. 

19. Урок як основна форма організацфї навчального процесу. Тематичне і поурочне 

планування уроків. 

20. Аналіз уроків. 

21. Лекції, семінари і практикуми як організаційні форми навчання. 

22. Гуртки, факультативи й екскурсії як організаційні форми навчання. 

23. 23.Оцінка й облік результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

24. Домашня робота учнів, її норми. Подолання неуспішності в школі. 

25. Індивідуальні і групові консультації як форми розвитку учнівських навчальних 

можливостей, попередження і подолання неуспішності. 

 

Школознавство 

1. Принципи управління і керівництва школою. 

2. Органи освіти, їх функції в управлінні школами. 

3. Керівництво навчально-виховною роботою в школі. 

4. Педагогічна рада школи, зміст і організація її роботи. 

5. Методична робота в школі, її роль у зростанні педагогічної майстерності учителів.  

6. Поняття про педагогічний досвід. Його вивчення, узагальнення та поширення. 

7. Планування роботи  школи. Види планів у школі. 
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методичні рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y 

загальноосвітніх навчальних закладах  Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року  . 

[електронний ресурс] – Режим доступу:  http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/ 

 

 

 

 

Примітки: 

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого 

навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, 

послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби 

поточного і підсумкового контролів. 

2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни  розглядається на 

засіданні кафедри, у методичній комісії факультету, інституту, підписується завідувачем 

кафедри, головою методичної комісії і затверджується проректором з науково-

педагогічної роботи. 
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