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Силабус з навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів з галузі знань 
01 – «Освіта/Педагогіка» спеціальності 014  «Середня освіта (за предметними 
спеціальностями)»  предметна спеціальність: 014.01 «Середня освіта (українська 
мова і література) Друга предметна спеціальність: 014.02 «Середня освіта (англійська 
мова і література) освітнього ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми 
«Середня освіта «Середня освіта (українська мова і література; англійська мова і 
література)» 
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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 
«Педагогіка» 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) рівень  

Освітньо-професійна програма: «Середня 

освіта (українська мова і література; 

англійська мова і література )» 

Рік навчання 1, семестр 2 

Кількість кредитів: 3, Мова викладання: українська 

Звітність: екзамен 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові д. пед. н., проф.. Герасименко Лариса Віталіївна 

Профайл викладача  http://ppf.kdu.edu.ua/herasymenko-profile.html 

Контактна інформація ел. адреса: gerasimenko24@gmail.com 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/time-

table/teacher?type=0 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/time-

table/teacher?type=0 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекції та семінарські заняття (основні методи 

організації навчально-пізнавальної діяльності: словесні (лекція (традиційна, 

проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних 

інформаційних технологій (PowerPoint – презентація), пояснення, розповідь, 

бесіда, дискусія), наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація)), методи 

проблемного викладу (ситуаційне моделювання), частково-пошукові методи 

(проект, кейс-метод), самостійна робота з використанням навчальної та науково-

методичної літератури. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів 

освіти із загальними закономірностями організації і здійснення освітнього 

процесу у загальноосвітніх закладах.  

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна тісно пов’язана з 

методикою викладання української мови, теорією і практикою дидактики, 

методикою викладання літератури, пропедевтичною практикою. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» є сформувати у 

майбутніх педагогів знання про розвиток особистості в умовах освітнього 

процесу, про зміст, форми і методи навчання і виховання, про особливості 
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педагогічної діяльності та способи професійного розвитку і вдосконалення; 

сформувати педагогічну культуру студентської молоді; сприяти її професійному 

становленню та самореалізації.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є вивчення 

предмету, структури, методів сучасної педагогіки; формування знань із теорії 

навчання та теорії виховання; про закономірності, рушійні сили розвитку 

особистості в умовах освітнього процесу; навчити студентів планувати 

педагогічну діяльність із школярами різного віку, вибирати оптимальні зміст, 

форми і методи навчання і виховання; проводити уроки різних типів; ставити 

перед собою науково-пізнавальні завдання та розв’язувати їх.  

Компетентності та програмні результати навчання 

Відповідно до освітньої програми вивчення навчальної дисципліни сприяє 

формуванню у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей. 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі у галузі базової середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. 

Загальні і фахові компетентності:  

– (ЗК 5) здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

ефективні рішення у професійній діяльності та відповідально ставитись до 

обов’язків; 

– (ЗК 6) здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання 

проблем, ініціативності та підприємливості; 

–  (СК 7) здатність забезпечувати партнерську взаємодію з усіма 

учасниками освітнього процесу 

СК 9 здатність управляти освітнім процесом, зокрема, планувати його, 

прогнозувати результати, організовувати різні види і форми навчальної та 

пізнавальної діяльності учнів. 

СК 10 здатність управляти освітнім процесом, зокрема, планувати його, 

прогнозувати результати, організовувати різні види і форми навчальної та 

пізнавальної діяльності учнів. 

– СК 11 здатність до безперервного професійного розвитку 

Відповідно до освітньої програми вивчення навчальної дисципліни повинно 

забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних 

результатів навчання: 

– (ПР 5) управляти складною професійною діяльністю, виробляти та 

ухвалювати рішення в непередбачуваних робочих та навчальних контекстах; 

– (ПР 6) розробляти проєкти та керувати ними в умовах середньої школи. 

– (ПР 21) планувати і забезпечувати власний професійний розвиток. 
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Структура курсу 

К-ть год. Тема  Результати навчання 

Л СЗ Сам.р 

Змістовий модуль 1. Основи загальної педагогіки та теорія виховання 

2 2 2 Тема 1. Педагогіка як наука  ПР 5 управляти складною 

професійною діяльністю, 

виробляти та ухвалювати 

рішення в непередбачуваних 

робочих та навчальних 

контекстах; 

 

2 2 6 Тема 2 Сутність і структура 

виховного процесу у школі 
2 2 4 Тема 3. Сімейне виховання 

Змістовий модуль 2. Теорія навчання 
 2 8 Тема 4. Структура процесу 

навчання. 

ПР 5 управляти складною 

професійною діяльністю, 

виробляти та ухвалювати 

рішення в непередбачуваних 

робочих та навчальних 

контекстах; 

ПР 6 розробляти проєкти та 

керувати ними в умовах 

середньої школи. 

ПР 21 планувати і 

забезпечувати власний 

професійний розвиток. 

 

2 2 10 Тема 5. Зміст і методи 

навчання у зош. 

2 2 10 Тема 6. Урок та його типи 
2 2 10 Тема 7. Контроль за 

навчальними досягненнями 

учнів 
2 2 10 Тема 8. Педагогічна діяльність 

та її структура та способи 

професійного розвитку і 

вдосконалення 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання  
 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою. Оцінювання результатів навчання студентів відбувається згідно з 

документом «ПОЛОЖЕННЯ про проведення поточного та семестрового 

контролю», доступного на сайті КрНУ у розділі «Нормативні документи. 

Контроль за вивченням курсу  здійснюється у двох видах: поточний контроль  та 

семестровий контроль (передбачений у формі заліку).  
 

№ 

з/

п 

Завдання 

 

Терміни 

виконання 

Критерії оцінювання 

1 Робота студентів на 

семінарських  заняттях 

(відвідування, 

підготовка до заняття, 

наявність конспекту за 

Згідно розкладу Ступінь засвоєння теоретичних 

питань, що розглядаються; 

законспектовано всі 

першоджерела та рекомендована 

література до заняття, взято 
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основними питаннями 

плану, активність 

студента на семінарі) 

участь в обговоренні їх змісту; на 

високому рівні творчо 

підготовлено відповідь на питання 

плану або сумлінно підготовлений 

реферат.   

 Підготовка 

теоретичних питань (у 

тому числі питання, 

відведені на 

самостійне 

опрацювання) 

Щотижня Володіння студента змістом 

навчальної інформації, вміння 

вільно й аргументовано його 

викладати під час усного виступу 

або письмових робіт, глибоко та 

всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань, виявляє 

розуміння матеріалу, демонструє 

здатність його використовувати в 

практичній ситуації. 

2 Модульний контроль 

(опитування; 

контрольні, тести, 

написання есе, 

реферати, що 

виконуються під час 

аудиторних занять та 

під час самостійної 

роботи) 

Наприкінці 

модуля 

Володіння студента змістом 

навчальної інформації, вміння 

вільно й аргументовано його 

викладати під час усного виступу 

або письмових робіт, глибоко та 

всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань, виявляє 

розуміння матеріалу, демонструє 

здатність його використовувати в 

практичній ситуації. Студент 

виділяє суттєві ознаки вивченого 

встановлює причинно-наслідкові 

зв’язки, формулює висновки і 

узагальнення, вільно оперує 

науковими фактами.  

3 Семестровий 

контроль (екзамен) 

 

Згідно розкладу 

 

Правильність виконання завдань, 

логічність викладу, самостійність, 

оригінальність. 

 

При оцінюванні студента враховується наступне 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Критерії-оцінювання-знань: 

1. Систематичність та активність роботи студента на аудиторних заняттях.  

2. Виконання завдань самостійної роботи. 

3. Написання есе, контрольних робіт, тестів, рефератів. 

4. Розуміння та засвоєння матеріалу, демонстрація навичок та вмінь 

самостійно опрацьовувати матеріал, осмислювати та узагальнювати зміст теми та 

розділу, а також уміння усно чи письмово подавати матеріал у вигляді 

презентації, відповідей на запитання тощо. 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Критерії-оцінювання-знань
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Розподіл балів, які отримують студенти 

 
СЕМЕСТР 2   Поточне тестування та самостійна робота Підсумков

ий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль  

№ 1 

Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 М1 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

 

М2 

 
20 100 

7 7 7 12 7 7 7 7 7 12   

 

Примітка. 

Т1, Т2 ,..., Т9 – теми змістових модулів. 

Результати поточного контролю  з дисципліни враховуються викладачем 

при визначенні остаточної оцінки знань студентів. Оцінка, на екзамені, 

визначається як сума балів отриманих з дисципліни за результатами поточного та 

семестрового контролю.   

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Політика курсу 

 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами. 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки.  
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Викладач демонструє об’єктивність, доброзичливе і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність. 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 
 

Методичне забезпечення 

 

http://ivm.krnu.org/publykatsyy/materialy-studentam/35-publikatsiia-z-failom 

1. Силабус з навчальної дисципліни. 

2. Посібники за розділами навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи. 

4. Засоби діагностики знань: завдання, тести для поточного та 

семестрового контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види 

навчальної діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 
 

 Рекомендована література 
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