




1.Мета дисципліни – сформувати у студентів здатність розв’язувати складні спеціалізо-
вані задачі щодо аспектів всебічного розвитку особистості шляхом навчання і вихо-
вання, набуття систематизованих знань про вікові особливості розвитку, навчання та 
виховання особистості, перевиховання; теорію та практику управління в освітніх за-
кладах; аспекти шкільної дезадаптації; складові системи неперервної освіти дітей та 
молоді. 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
1) успішне опанування курсом «Психологія»; 
2) знання теоретичних основ структури психіки, факторів і основних механізмів форму-
вання особистості; 
3) розуміння сутності основних регуляторів діяльності і поведінки в групі і можливо-
стей їх використання в роботі з академічною групою. 

3. Анотація навчальної дисципліни: розкриваються механізми організації впливу на 
особистість в процесі її освіти і навчання, аспекти всебічного розвитку особистості 
шляхом навчання і виховання; формування педагогічного мислення, навчання аналізу 
педагогічної дійсності, свідоме оволодіння професійно-педагогічними вміннями та на-
вичками; формування теоретичних уявлень про педагогіку як науку, її об’єкт, предмет, 
мету, завдання; ознайомлення з поняттями, категоріями та методами педагогіки; з’ясу-
вання її значущості в системі наук. Зміст розкривається у двох модулях: 1) загальні ос-
нови педагогіки, теорія освіти і навчання; 2) теорія виховання різних категорій дітей та 
молоді. Важливе місце в курсі відводиться набуттю практичних навичок у ситуаціях 
освітньої діяльності закладу освіти. 

4. Завдання (навчальні цілі): Опанування знань спрямоване на формування інте-
гральної, загальних та фахових компетенцій за освітньо-професійною програмою 
«Геодезія та землеустрій» (редакція 2019 р.), дисципліна забезпечує набуття студен-
тами таких  компетентностей: 

загальних:  ЗК1-здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; ЗК3 - здатність 
спілкуватися рідною мовою як усно так і письмово; ЗК4 здатність спілкуватися іншою мовою 
за спеціальністю геодезія та землеустрій;ЗК6 - здатність вчитися і бути сучасно освіченим, 
усвідомлювати можливість навчання впродовж життя; ЗК7 - здатність працювати як 
самостійно, так і в команді; ЗК8 навички забезпечення безпеки життєдіяльності; ЗК10 - 
визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності інтелектуальної чесності, а 
також професійних кодексів поведінки.  

фахових: ФК2 - здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – фізики, екології, 
математики, інформаційних технологій, права, економіки тощо, вміння використовувати їх 
теорії, принципи та технічні підходи. ФК3 здатність використовувати знання з загальних ін-
женерних наук у навчанні та професійній діяльності, вміння використовувати їх теорії, прин-
ципи та технічні підходи; ФК11 здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання 
в галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій.  

  
Програмні результати навчання: ПРН13 - демонструвати навички ефективної міжособи-
стісної взаємодії та командної роботи; ПРН14 - демонструвати повагу та цінування до різно-



манітності, мультикультурності, гендерної рівності; ПРН16 - поєднувати критичність та са-
мокритичність; ПРН17 - демонструвати здатність вчитися і бути сучасно навченим; ПРН22 - 
діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально відповідально та громадянсько сві-
домо.  



5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;4. 
автономність та відповідальність

Форми (та/
або методи і 
технології) 
викладання 
і навчання

Методи 
оцінюванн
я та 

пороговий 
критерій 
оцінюванн
я (за 

необхіднос
ті)

відсо
ток у 
підсу
мкові
й 

оцінц
і з 

дисци
пліни

Код Результат навчання

1.1 Предмет і завдання педагогіки. Педагогіка як

лекція 
семінар
ське 

занятт
я, 

практи
чне 

завданн
я

тест, 
опитув
ання 
виконан
ня 

практи
чних 
завдань

, 
презен
тація 
дискурс

, 
іспит

наука, її становлення та розвиток

1.2 Логіка і методика педагогічних досліджень

1.3 Розвиток, виховання і формування особистості

1.4 Суть процесу навчання, його закономірності 
та

принципи. Зміст освіти в національній школі

1.5 Методи і засоби навчання

1.6 Види і форми організації навчання

1.7 Контроль за навчально-пізнавальною 
діяльністю

учнів

1.8 Сутність процесу виховання, його 
закономірності

та принципи. 30

1.9. Основні напрями виховання

1.10 Загальні методи виховання

1.11 Організаційні форми виховної роботи

1.12 Особливості педагогічної діяльності з дітьми

дошкільного віку

1.13 Соціально-педагогічна взаємодія

з учнями молодших класів

1.14 Соціально-педагогічна взаємодія з учнями 
старших

класів

1.15 Спільна виховна робота школи, сім’ї та

громадськості



6.
6.

Володіння методами і прийомами науково-

2.1 педагогічного дослідження, зберігання, 
обробки і

семінарське 
заняття

представлення інформації

2.2
Володіння навичками пошуку, відбору, 
обробки систематизації інформації для 
проведення різного 
типу занять, виховних заходів

семінарське 
заняття, 
практичне 
завдання

тест, 
опитув
ання 
викона
ння 

практи
чних 
завдань

,

30
2.3

Вміння самостійно збирати та критично 
опрацьовувати, аналізувати та 
узагальнювати інформацію з різних 
джерел

лекц,практич
не завдання

2.4
Уміння побудувати навчальну 
діяльність у відповідності з логікою 
процесів викладання і 
учіння

практичне 
завдання, 
педагогічна 
ситуація

презен
тація 
дискурс
, МКР, 
іспит2.5 Здатність застосовувати набуті знання у семінарське 

заняття
практичних ситуаціях професійної діяльності

2.6 Уміння адаптуватися до нових ситуацій практичні 
завдання,

педагогічні 
ситуації

3.1
Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій в освітньому 
процесі.

Підготовка 
презентацій, 
аналітичних 
матеріалів , 
доповідей

оцінюв
ання 
виступ
ів, 

презен
тацій

3.2
Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями.

Лекції, 
підготовка 
доповідей, 
вирішення 
практичних 
завдань.

контр
ольні 
завд
ання

20

3.3

Здатність бути критичним і 
самокритичним, будувати міжособистісні 
стосунки, працювати в команді

обговорення 
практичних 
ситуацій, 
вирішення 
педагогічних 
задач.

Задача

3.4 Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо

Обговорен
ня рішень

контро
льні



Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;4. 

автономність та 
відповідальність Форми (та/

або методи і 
технології) 
викладання і 
навчання

Метод
и 

оцінюв
ання 
та 

порого
вий 

критер
ій 

оцінюв
ання 
(за 

необхід
ності)

відсо
ток у 
підсу
мкові
й 

оцінц
і з 

дисци
пліниКод Результат навчання

на основі етичних міркувань (мотивів). педагогічних задач, 
практичних 
ситуацій

завдання

3.5

Здатність усвідомлювати межі своєї 
компетентності та дотримуватися норм 
професійної етики

захист рішень 
педагогічних задач, 
практичних 
завдань, мкр 
(тести)

виконання 
практични
х завдань, 
іспит

4.1

Прийняття рішень у складних і 
непередбачуваних умовах , що 
потребує застосування нових підходів 
та прогнозування

захист рішень 
педагогічних задач, 
практичних 
завдань, мкр 
(тести)

Виконання 
проектног
о завдання, 
іспит

20

Разом 100



6. Співвідношення результатів навчання дисци-
пліни із програмними результатами навчання 

7.
7.

Результати 
навчання 

дисципліни 
(код) 

Програмні 
результати навчання 
(назва)

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

1.
6

1.
7

1.
8

1.
9

1.
10

1.
11

1.
12

1.
13

1.
14

1.
15

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

2.
5

2.
6

3.
1

3.
2

3.
3

3.
4

3.
5

4.
1

ПРН13 - 
демонструвати 
навички ефективної 
міжособистісної 
взаємодії та 
командної роботи

+ + + + + + + + + + +

ПРН14 - 
демонструвати 
повагу та цінування 
до різноманітності, 
мультикультурності, 
гендерної рівності

+ + + + + + + + +

ПРН16 - 
поєднувати 
критичність та 
самокритичність

+ +
+

+ + +
+ +

+
+

ПРН17 - 
демонструвати 
здатність вчитися і 
бути сучасно 
навченим

+ + + + +

ПРН22 - діяти на 
основі етичних 
міркувань 
(мотивів), соціально 
відповідально та 
громадянсько 
свідомо. 

+ + + + + + + +



7 
7. Схема формування оцінки: 
7.1.Форми оцінювання студентів. 
Семестрове оцінювання: 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично- 
розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання допуску до заліку обов’язково ви-
конати творче завдання підвищеної складності, яке оцінюється у 40 балів. Рекомендо-
ваний мінімум для допуску до заліку – 36 балів1. 

7.2. Організація оцінювання: 
Оцінювання студентів здійснюється під час усіх видів навчальних занять і 

за результатами самостійної роботи. Під час занять оцінюються: усна відповідь, 
презентація, виконання практичних завдань, рішення педагогічних задач. Мо-
дульні контрольні роботи виконуються і оцінюються після завершення модулю і 
включають в себе запитання з усього навчального курсу. Максимальна кількість 
балів за роботу протягом семестру дорівнює 60. Підсумковий бал виставляється 
за результатами роботи студента впродовж семестру і іспиту. 

При простому розрахунку отримаємо: 

З
М
1

З
М
2

Min. – 
18 
балів

Max. – 
30 
балів

Min. – 
18 
балів

Max. – 
30 
балів

1. Усна відповідь, 
презентація

6 10 6 10

2. Систематичність роботи 
над 
курсом

3 5 3 5

3. Активність 3 5 3 5

4. Модульна контрольна 
робота (проект)

6 10 6 10

Залік Мін - 24 бали, мах – 40 балів

2 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань.

Змістовий 
модуль1

Змістовий 
модуль2

Залік Підсумкова 
оцінка

Мінімум 18 18 24 60

Максимум 30 30 40 100



7.3. Шкала відповідності оцінок 

1 У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездача МКР 
здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів 
при кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

За 100 – 
бальною 
шкалою

За національною шкалою

90 – 100 Зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

35 – 59 Не зараховано

1 – 34



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план: 

№ 
п/ 
п

Номер і назва теми

Кількість годин

лекції
Практ
ичні

С/Р

Змістовий модуль 1 – Загальні основи педагогіки. Теорія освіти і навчання (дидактика)

1 Тема 1 . Предмет і завдання педагогіки. Педагогіка як наука, її 
становлення та розвиток

2 1
4

2 Тема 2. Логіка і методика педагогічних досліджень 2

3 Тема 3. Розвиток, виховання і формування особистості 2 1 4

Тема 4. Суть процесу навчання, його закономірності та 
принципи. Зміст освіти в національній школі

2
1 4

4 Тема 5. Методи і засоби навчання 2 1 4

5 Тема 6. Види і форми організації навчання 2 1 4

6 Тема 7. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів 2 1 4

7 Модульна контрольна робота 1 - -

ВСЬОГО за 1 модуль 14 6 24

Змістовий модуль 2 – Теорія виховання. Особливості освітньої діяльності з різними 
категоріями дітей та молоді

8 Тема 8. Сутність процесу виховання, його закономірності та 
принципи.

2 1 4

9 Тема 9. Основні напрями виховання 2 1 4

10 Тема 10. Загальні методи виховання 2 1 4

11 Тема 11. Організаційні форми виховної роботи 2 1 4

12 Тема 12. Особливості педагогічної діяльності з дітьми 
дошкільного віку

1 1 4

13 Тема 13. Соціально-педагогічна взаємодія 3 2

2

14 Тема 15. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості 2 1

15 МКР (проект) - -

ВСЬОГО за 2 модуль 14 8 22

ВСЬОГО 28 14 46



9.
9.

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: Лекцій – 28 год. Практичні занняття– 14 год. 
Консультацій - 2 год. Самостійна робота – 46 год. 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

1.Аргунова Е.Р., Жуков Р.Ф., Маричев И.Г. Активные методы обучения: Учебно- ме-
тодическое пособие / Под науч. Ред. Н.В.Кузьминой. – М., 2006. 

2.Бех І. Д. Виховання особистості: [підруч.] / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – С. 426 – 
482. 

3.Волкова Н. П. Педагогіка: навч. посіб. / Н. П. Волкова. – [3-тє вид.]. – К. : Академ-
видав, 2009. – С. 14 – 18. 

4.Галус О. М. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова. 
– К. : Вища школа, 2006. – 215 с. 

5.Зайченко І. В. Педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / І. В. Зайчен-
ко. – [2-ге вид.]. – К. : Освіта України, "КНТ", 2008. – С. 6 – 25. 

6.Кузьмінський А. І. Педагогіка: [підруч.] / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. 
: Знання, 2007. – С. 43 – 47. 

7.Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – [4-е вид.]. – К., 2003. – С. 
11 – 42. 

8.Педагогічний словник / За ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 
514 с. 

9.Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних 
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