
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ВБ1.4 Б0340703; 

2. Назва: Основи педагогіки. 

3. Тип: вільного вибору; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:2; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сокаль Валентина 

Анатоліївна, канд. пед. наук, доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним до:  

аналізу процесів розвитку, навчання і виховання особистості; самостійної діяльності з питань 

дослідження розвитку педагогіки; аналізу змісту державного стандарту вищої освіти та 

напрямів реформування системи освіти в Україні відповідно до вимог сучасного суспільства; 

використання народного виховного досвіду для підвищення рівня духовності, відродження 

народних традицій у системі виховання. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: історія та культура 

України. 

    Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 

психологія. 

12. Зміст курсу. Предмет педагогіки, її категорії. Завдання сучасної педагогіки. Історія 

розвитку та становлення педагогіки, як науки. Вплив середовища і спадковості на розвиток 

особистості. Вікова періодизація дітей. Зміст освіти. Джерела змісту освіти. Концепції 

освіти. Види освіти. Рівні освіти. Система освіти в Україні. Методи навчання. Форми 

організації. Державна молодіжна політика. Молодь як соціальна група. Мета національного 

виховання. Зміст національного виховання. Методи і форми організації виховної діяльності. 

Виховна робота у навчальному закладі. Особливості сімейного виховання. Ціннісні 

орієнтації молоді. Освіта впродовж життя. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Волкова Н.П. Педагогіка. /Н.П.Волкова Нав. Посібник: 2-е видання, прероблене, 

доповнене Київ: «Академвидав», 2007. 

2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. К.: 

Знання, 2006. 324 с.  

3.  Омельяненко В.Л., Кузьминський А.І. Теорія і методика виховання./В.Л.Омеляненко, 

А.І.Кузьминський.  Навчальний посібник. К.: Знання, 2008. 415 с.  

4. Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник. К.: Кондор, 2005. 560 с.  

5. Фіцула М.М. Педагогіка. К.: Видавничий центр «Академія», 2010 . 454 с. 

6. Якубовська С. С. Психологія і педагогіка : навч. посіб. / С. С. Якубовська. Рівне : 

НУВГП, 2012. 324 с 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: лекцій 22 год, 

семінарських 26 год., самостійна робота 72 год., разом 120 год. Методи: інтерактивні лекції, 

елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, 

тренінгів, методів АРТ-педагогіки, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль: залік в кінці 3 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

Розробник опису дисципліни           Сокаль В.А., кандидат педагогічних  наук, доцент. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  
 
1. Code: ВБ1.4 Б0340703 

2. Title: Basics of pedagogy; 

3. Type: free choice; 

4. Level of higher education: I (baccalaureate); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6.Semester when studying discipline: 3; 

7.Number of established ECTS credits: 4; 

8. Name, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Sokal V.A., candidate of 

pedagogical sciences, Associate professor. 

9. Learning outcomes after studying the discipline the student must be capable of: analysis of 

processes of development, training and education of the individual; self-study on the development 

of pedagogy; analysis of the content of the state standard of higher education and directions of 

reforming the education system in Ukraine in accordance with the requirements of modern society; 

use of national educational experience for raising the level of spirituality, revival of national 

traditions in the system of education. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, control measures; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: history and culture of Ukraine,  

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): psychology. 

12.Contents of the course: The subject of pedagogy, its category. The task of modern pedagogy. 

History of development and formation of pedagogy as a science. Influence of the environment and 

heredity on the development of personality. Content of education. Sources of educational content. 

Educational Concepts. Types of education. Levels of education. Education system in Ukraine. 

Methods of training. Forms of organization. State youth policy. Youth as a social group. The 

purpose of national education. Content of upbringing. Methods and forms of organization of 

educational activities. Educational work in an educational institution. Features of family upbringing. 

Value orientations of youth. Lifelong learning. 

13. Recommended editions: 
1. Volkova N.P. Pedagogy. / N.P.Volkova Nav. Handbook: 2nd edition, Transformed, 

Supplemented by Kyiv: "Akademvidav", 2007. 

2. Kuzminsky A.I., Omelyanenko V.L. Pedagogy of family education: Teaching. manual K .: 

Knowledge, 2006. 324 p. 

3. Omelyanenko V.L., Kuz'minsky A.I. Theory and methodology of education. / V.L Omelyanenko, 

A.I Kuzminsky. Tutorial. K .: Knowledge, 2008. 415 p. 

4. Palchevsky S.S. Social pedagogy. Tutorial. K.: Condor, 2005. 560 pp. 

5. Fitsula MM. Pedagogics. K .: Publishing Center "Academy", 2010. 454 s. 

6. Yakubovskaya S.S. Psychology and Pedagogy: Teach. manual / S. S. Yakubovskaya. Rivne: 

NUVGP, 2012. 324 p 

 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
  lectures 22 hours, seminars 26 hours, independent work 72 hours, total 120 hours. 

 Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of 

business and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15.Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of 3 semesters. Current Control (100 points): 

Testing, Surveys 

16.Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the department                               Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences, Professor 

Developer of description                             Sokal V.A, the Candidate of pedagogical  

of the disciplinesciences, Associate professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


