
Педагогіка 

Розділ 1. Загальні основи педагогіки 

 

Тема 1. Предмет педагогіки. Виникнення та становлення 

Предмет педагогіки. Походження виховання. Виникнення перших шкіл в 

Стародавній Індії, Китаї, Єгипті. Порівняльна оцінка систем виховання у 

державах Стародавньої Греції та Риму. 

Зародження елементів педагогічної теорії у працях стародавніх грецьких та 

римських філософів. Залежність системи виховання від соціальних умов життя.  

Система навчання та виховання в період Середньовіччя та  епоху Відродження. 

Школа і педагогіка в епоху Реформації. Життя, наукова і педагогічна діяльність 

Я.А.Коменського. 

 

Тема 2. Основні педагогічні поняття. Педагогіка та інші науки 

Основні категорії педагогіки. Система педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з 

іншими  науками. 

 

Тема 3. Методи науково-педагогічних досліджень 

 Метод, методика науково-педагогічного дослідження. Методологія педагогіки. 

Логіка (етапи) психолого-педагогічного дослідження. Група методів науково-

педагогічних досліджень, їх коротка характеристика. 

Практичне заняття. Методи науково-педагогічних досліджень. 

 

Розділ 2. Теорія освіти і навчання (дидактика) 

 

Тема 1. Предмет і основні поняття дидактики 

Предмет і основні поняття дидактики. Завдання дидактики на сучасному етапі 

розвитку суспільства в умовах становлення національної школи. 

 

Тема 2. Суть процесу навчання. Етапи засвоєння знань учнями 

Навчання як вид пізнавальної діяльності. Двосторонній характер процесу 

навчання.  Структура процесу навчання. Функції процесу навчання. Протиріччя 

та рушійні сили процесу навчання. 

Формування та розвиток пізнавальних мотивів. Етапи засвоєння знань. Види 

самостійних робіт на кожному етапі. Рівні засвоєння знань. Роль вчителя на 

кожному етапі засвоєння знань. 

Лабораторне заняття. Реалізація функцій навчання на уроці. 

Лабораторне заняття. Визначення етапів засвоєння знань на уроці. 

Практичне заняття. Суть процесу навчання.  

 

Тема 3. Принципи навчання 



Поняття про закономірності процесу навчання. Принципи навчання – вираження 

закономірностей навчання. Система принципів навчання, їх характеристика. 

Лабораторне заняття. Шляхи реалізації принципів навчання на уроці. 

Практичне заняття. Система принципів навчання у сучасній школі. 

 

Тема 4. Зміст освіти. Концепція розвитку української національної освіти 

Поняття змісту освіти, його складові частини. Види освіти, їх взаємозв’язок. 

Основні принципи відбору змісту шкільної освіти на сучасному етапі. Стандарти 

освіти. 

Характеристика навчальних планів, програм, підручників. 

Практичне заняття. Навчальні плани, програми та підручники початкової 

школи. 

Практичне заняття. Зміст освіти у сучасній школі. 

 

Тема 5. Методи навчання 

Поняття про методи, прийоми, засоби навчання. Основні підходи до класифікації 

методів навчання.  

Характеристика методів організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності. 

 Методи стимулювання навчальної діяльності учнів. Методи контролю 

Самостійна робота як метод навчання.  Вимоги щодо оптимального вибору 

методів навчання. 

Лабораторне заняття. Особливості реалізації методів навчання на уроках в 

початковій школі 

Практичне заняття. Методи навчання та учіння школярів. 

Практичне заняття. Самостійна робота як метод навчання. Шляхи 

удосконалення сучасного уроку. 

 

Тема 6. Форми організації навчання 

Поняття про форми навчального процесу та історія їх розвитку. Урок як основна 

форма організації навчання. Теоретичне обгрунтування класно-урочної системи 

в працях Я.А.Коменського. Сучасні вимоги до уроку. Характеристика інших 

форм навчальної діяльності.  

Поняття про типи та структуру уроку, його елементи, різні види навчальної 

діяльності. Взаємозв’язок типу і структури уроку. Особливості їх проведення в 

школі. Нові освітні технології.  

Лабораторне заняття. Форми організації навчання. Урок. 

Лабораторне заняття. Особливості організації та проведення етапів уроку в 

початковій школі.  

Практичне заняття. Нестандартні уроки.  

 

Тема 7. Контроль за навчальною діяльністю учнів 



Сутність, функції, види контролю. Перевірка та оцінювання успішності учнів. 

Форми і методи контролю  та самоконтролю. 

Лабораторне заняття. Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 

Розділ 3. Теорія виховання 

 

Тема 1. Мета та завдання виховання 

Поняття мети виховання. Сучасне  звучання мети виховання в умовах розвитку 

національної школи. Завдання основних напрямків всебічного розвитку 

особистості. 

 

Тема 2. Суть процесу виховання 

Процес виховання, його специфіка, компоненти, рушійні сили. Етапи процесу 

виховання. Управління процесом виховання. 

Суть, етапи самовиховання та перевиховання. 

Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.  

 

Тема 3. Принципи виховання 

Основні закономірності та принципи виховання. Характеристика принципів 

виховання. 

 

Тема 4. Методи і форми виховання. Технологія виховання   

Поняття про методи, форми і прийоми виховання. Засоби і форми організації 

виховної роботи. Класифікація методів виховання. Характеристика методів 

формування свідомості особистості. 

 Характеристика методів організації діяльності, спілкування та формування 

досвіду суспільної поведінки. Методи стимулювання діяльності і поведінки. 

Методи самовиховання.  

Позакласна виховна діяльність. Поняття позашкільної виховної роботи. Масові 

та індивідуальні, групові форми виховної роботи. Колективні творчі справи. 

Колективне планування виховної роботи. 

Лабораторне заняття. Аналіз виховних заходів. 

Практичне заняття. Організаційні форми виховної роботи. 

 

Тема 5. Робота з колективом учнів.   

Поняття колективу. Суть, ознаки, функції, структура. Стадії розвитку колективу. 

Учнівське самоврядування в школі. Шляхи згуртування колективу. Виховний 

вплив колективу. Стосунки в колективі. Формальні та неформальні групи. 

 

Тема 6. Розумове виховання. Формування основ наукового світогляду.                 

Зміст і завдання розумового виховання. Поняття про світогляд, основні 

компоненти наукового світогляду, шляхи формування. Класики вітчизняної та 



зарубіжної педагогіки про розумове виховання. Шляхи реалізації завдань 

розумового виховання в процесі викладання та позакласній роботі. 

Практичне заняття. Розумове виховання в початковій школі. 

 

Тема 7. Моральне виховання  

Основні поняття морального виховання в сучасних умовах. Загальнолюдський 

та національний аспект моралі. Народна педагогіка про мораль. Структура 

моралі. Основні цілі, завдання, напрямки морального виховання. Зміст 

морального виховання.  

Шляхи реалізації морального виховання в процесі викладання та позакласній 

роботі. Єдність навчальної та позанавчальної роботи в моральному вихованні. 

Правове виховання. Екологічне виховання. Статеве виховання і  підготовка до 

сімейного життя.  

Практичне заняття. Моральне виховання. Ділова гра  “Проведення уроку з 

народознавства”. 

 

Тема 8. Трудове виховання 

Зміст і завдання трудового виховання та реалізація кожного компонента в 

системі школи. Вимоги до організації дитячої праці, її види. 

 Система профорієнтації, її елементи. Шляхи трудового виховання. Методика 

організації різних видів трудової діяльності. 

Практичне заняття. Позакласні заходи з трудового виховання. 

 

Тема 9. Естетичне виховання 

Поняття про естетику, естетичне виховання, естетичну культуру. Завдання 

естетичного виховання. Засоби, джерела, шляхи естетичного виховання  учнів.  

Методика організацій різних форм естетичного виховання. 

Практичне заняття. Заняття з естетичного виховання. 

 

Тема 10. Фізичне виховання. 

Зміст, завдання, значення фізичного виховання. Система фізичного виховання, її 

компоненти. Засоби та шляхи фізичного виховання. Урок фізичної культури як 

основна форма роботи з фізичного виховання.  

Позакласна спортивно-масова робота в школі. Позашкільна спортивно-масова 

робота. 

Практичне заняття. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі шкільного дня. 

 

Тема 11. Учитель – класний керівник 

Роль інституту класного керівника в історичному аспекті. Професіограма  

класного керівника. Основні завдання та функціональні обов’язки класного 

керівника. 



Напрямки і форми роботи класного керівника. Специфіка роботи класного 

керівника з дитячими та юнацькими організаціями. 

Практичне заняття. Організаційно-педагогічна робота, педагогічна діагностика 

та планування роботи класного керівника. 

 

Тема 12. Виховання дітей в сім’ї. Взаємодія школи, сім’ї, громадськості. 

Сім’я як соціально-педагогічне середовище. Особливості та перспективи 

розвитку сучасної школи, сім’ї. Завдання, зміст, методи виховання дітей в сім’ї. 

Умови успішного сімейного виховання. 

Шляхи підвищення педагогічних знань батьків. Форми і методи роботи  з 

батьками учнів.  

Залучення громадськості до виховної роботи.  

Церква і виховання. Класики про сімейне виховання. Спільна виховна робота 

школи, сім’ї, громадськості.  

 

Розділ 4. Школознавство 

 

Тема 1. Система освіти в Україні 

Принципи побудови системи освіти в Україні.  

Структура і основні компоненти системи освіти в Україні. 

  

Поняття про альтернативні школи. Нові типи навчальних закладів. Порівняльна 

характеристика системи освіти України з системами освіти зарубіжних країн. 

Проблеми та перспективи розвитку системи освіти в Україні. 

  

Тема 2. Керівництво освітою і школою. Планування роботи в школі, її облік 

 

Наукові основи управління освітою. Принципи управління загальноосвітніми 

навчальними закладами. Педагогічна рада загальноосвітнього навчального 

закладу. Методи управління. Функції управління. Структура органів управління 

освітою. Основи наукової організації праці в загальноосвітньому навчальному 

закладі. 

Методична робота в школі Завдання і зміст методичної роботи. Форми 

методичної роботи з учителями, їх характеристика. Організація методичної 

роботи в гімназіях і ліцеях. 

Внутрішкільне керівництво. Функціональні обов’язки директора 

загальноосвітнього навчального закладу, його заступників. Облік роботи 

загальноосвітнього навчального закладу. Атестація педагогічних працівників. 

Внутрішкільний контроль. Зміст внутрішкільного контролю. Види і методи 

внутрішкільного контролю. Організація внутрішкільного контролю. 

Передовий педагогічний досвід. Поняття про передовий педагогічний досвід. 

Критерії оцінки передового педагогічного досвіду. Виявлення та вивчення 



передового педагогічного досвіду. Впровадження в практику досягнень 

передового педагогічного досвіду та педагогічної науки. 

Інспектування шкіл. Структура шкільної інспекції. Зміст роботи шкільної 

інспекції. Особливості організації  та проведення інспектування. Ліцензування 

та атестація загальноосвітніх навчальних закладів. 

Практичне заняття. Методична робота в початковій школі.  

Практичне заняття. Планування роботи загальноосвітнього навчального 

закладу.  

 

Розділ 5. З історії педагогіки 

 

Тема 1.  Історія розвитку педагогіки і школи України 

Виховання, школа і педагогічна думка Київської Русі. 

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

перша пол. XVIII ст.). 

Розвиток української педагогіки й шкільництва у другій половині XVIII – першій 

половині XIX ст. Педагогічна система Костянтина Дмитровича Ушинського. 

Розвиток української педагогіки й шкільництва у другій половині XIX – на поч. 

XX ст. Розвиток освіти, шкільництва і педагогічної думки в Україні у XX ст. 

Практична робота. Педагогічна діяльність і творча спадщина С. Русової, А. 

Макаренка, Г. Ващенка, В. Сухомлинського. 

  

Тема 2. З історії зарубіжної педагогіки 

Загальні тенденції світової педагогіки кінця XIX–початку XX ст. 

Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кінці XIX — XX ст.  

Прагматична педагогіка Дж. Дьюї. Гуманістичні засади освіти і виховання. Рух 

нового виховання (М. Монтессорі, С. Френе). Ідея цілісного виховання Р. 

Штайнера. 

 

Розділ 6. Повторення вивченого 

 

Тема 1. Загальні основи педагогіки 

Педагогіка як наука. Основні етапи становлення педагогічної науки.  Об’єкт та 

предмет педагогіки. Основні педагогічні категорії.   Система педагогічних наук. 

Зв’язок педагогіки з іншими науками. Методи науково-педагогічних досліджень. 

 

Тема 2. Дидактика 

Основи дидактики. Завдання дидактики на сучасному етапі розвитку 

суспільства. Основні дидактичні категорії. Внесок класиків педагогіки у 

розвиток дидактики. 

Суть процесу навчання. Етапи засвоєння знань учнями. Аналіз основних 

закономірностей навчання. Мотивація навчальної діяльності.  



Характеристика дидактичних принципів. Нормативні  документи,  що  

визначають  зміст    освіти сучасної загальноосвітньої школи.   Концепція 

розвитку української національної освіти.  

Методи  і  засоби  навчання у процесі вивчення предметів початкової школи. 

Інтерактивні  методи  навчання. Урочні,  позаурочні  та  позашкільні  форми  

організації  навчання: головні ознаки, переваги та недоліки. Нові освітні 

технології. 

Контроль успішності учнів. Шкали і критерії оцінювання. Ефекти суб’єктивізму 

оцінювання. 

 

Тема 3. Теорія виховання 

Суть процесу виховання. Філософські засади сучасного українського виховання. 

Принципи національного виховання. Головні характеристики виховного 

процесу. Структура виховного процесу.  Методи та форми виховання. 

Технологія виховання. Розумове, моральне, трудове, естетичне, фізичне 

виховання: зміст, завдання, форми, методи, засоби, шляхи реалізації. Роль 

класного керівника у виховному процесі. Контроль за ефективністю виховного 

процесу. 

 

Тема 4. Школознавство 

Перспективи розвитку національної освіти, школи і педагогічної науки в Україні                                                                                                                                                                                                          

 

 
 


