
Опис навчальної дисципліни 

 

Педагогіка  

Тип дисципліни: 

нормативна. 

Семестр: 

другий. 

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин: 120 (кредитів ЄКТС - 4), аудиторні години: лекції - 22, семінарські 

- 22. 

Лектори: 

k. пед. н., доцент Надім’янова Т. В. 

Результати навчання: студенти повинні знати: 

основні базові поняття, категорії педагогічної науки; анатомо-фізіологічні, психологічні та 

вікові особливості учнів різновікових груп; сучасні організаційні форми, методи, прийоми, 

засоби навчання, виховання, що використовуються в освітньому процесі нової української 

школи; специфіку діяльності закладів освіти в організації здоров’язбережувального 

середовища в умовах навчання й виховання учнів різновікових груп; методи ефективного 

спілкування; специфіку суспільно-політичних відносин та формування адекватної моделі 

соціальної поведінки; 

студенти повинні вміти: аналізувати дослідження найбільш стійких, сутнісних зв’язків, 

відносин між процесами навчання, виховання, розвитку та самовдосконалення особистості; 

розуміти та пояснювати педагогічні, соціальні аспекти, пов’язані з практикою фізичної 

терапії та ерготерапії; аналізувати індивідуальний розвиток людського організму та його 

рухові функції; володіти методами й формами педагогічної діагностики та педагогічного 

прогнозування; обґрунтовувати системи принципів, методів, засобів навчання й виховання, 

умови ефективного їх застосування; висловлювати аргументовану позицію щодо проблем 

збереження і зміцнення здоров’я дітей та молоді; попереджати прояви девіантної поведінки 

у середовищі учнівської молоді; використовувати сучасні методики й технології навчання з 

учнівською молоддю питань здорового способу життя; провадити професійну діяльність 

відповідно до потреб здоров’я, культурних цінностей та традицій населення України. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

- фізіологія людини; 

- філософія; 

- історія фізичної культури; 

- психологія; 

- теорії та методика фізичного виховання. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Предмет і завдання педагогіки. Методи науково-педагогічних досліджень. Розвиток, 

виховання і формування особистості. Вікові особливості психічного і фізичного розвитку 

учнів різних вікових груп. Предмет і завдання дидактики. Система освіти в Україні. Процес 

навчання як дидактична система. Закономірності і принципи навчання. Методи засоби 

навчання. Форми організації навчання. Контроль та оцінювання навчальних досягнень 

учнів. Сутність процесу виховання, його зміст. Цінності сучасного українського виховання. 

Колектив і особистість. Спільна діяльність школи і сім’ї у вихованні та навчанні дитини. 

Рекомендована література: 

l. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: посібник для студ. 

вищих навч. закладів / О. І. Вишневський. - Дрогобич: «Коло», 2006. - 326 с.



2. Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посіб. / Н. П. Волкова. - Видання 2-ге, перероблене, 

доповнене - К.: Академвидав, 2007. - 615 с. 

3. Грузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія / В. М. Грузинський, М. Б. Євтух. - 

К.,1995. - 415с. 

4. Дубасенюк О. А. Практикум з педагогіки : навчальний посібник / О. А. Дубасенюк. - К. 

: «Центр навчальної літератури», 2004. - 464 с. 

5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська.- К. : Академвидав. 

-2004. 351 с. 

6. Закон України «Про Освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380). 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.Ua/laws/show/2145-19 

7. Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник. - 2 вид.перероб.і доп. - К. : Знання-Прес , 

2004. - 445 с. 

8. Надім’янова Т. В. Педагогіка : методичні матеріали до семінарських занять /Т. В. 

Надім’янова . - Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2012.-108 с. 

9. Степанов О. М. Основи психології та педагогіки : посібник / О. М. Степанов, М. М. 

Фіцула. - К. : Академвидав, 2003. - 504 с 

Форми та методи навчання: 

лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

- поточний контроль: усне опитування за матеріалами тем семінарських занять, аудиторна 

контрольна робота, виконання індивідуального завдання. 

- підсумковий контроль: екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: українська. 

Кафедра: 

педагогіки та методики початкової освіти. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

