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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль І. Сучасні педагогічні технології
Навчальна дисципліна «Педагогіка» належить до циклу нормативних дисциплін в
системі підготовки освітнього ступеня «бакалавр» на основі молодшого спеціаліста.
Навчальна дисципліна «Педагогіка» охоплює такі педагогічні галузі (навчальні
предмети):
а) Сучасні педагогічні технології (модуль І);
б) Методика виховної роботи (модуль ІІ).
Таблиця 1.1

Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь
01 Освіта

Характеристика навчальної
дисципліни

Нормативна
Рік навчання 2
014 Середня освіта
Семестр 3
Кількість годин/кредитів
Лекції 12 год.
60/2
Середня
освіта.
Українська
мова
і Практичні 6 год.
література.
Світова Самостійна робота 32год.
література
Консультації 10 год.
ІНДЗ: немає
Бакалавр
на
основі Форма контролю відсутня
молодшого спеціаліста
Денна форма навчання

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Сучасні педагогічні технології» передбачає вивчення
теоретичних, прикладних, особистісних аспектів використання педагогічних
технологій, розкриття сутності, структури, особливостей найпоширеніших у практиці
педагогічних технологій, важливості особистісного фактора в їх упровадженні.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
У процесі вивчення навчальної дисципліни у студентів повинні сформуватися такі
компетенції:
- знання науково-теоретичних засад педагогічних технологій, історичних аспектів їх
становлення і розвитку;
- знання про сутність та основні ознаки педагогічної технології, типологію
педагогічних технологій за різними критеріями;
- знання концептуальних основ конкретних технологій навчання і виховання
(інтерактивні, групові, ігрові, інтеграційні технології навчання, технології
розвивального та проблемного навчання, особистісно орієнтовані виховні технології
та ін);
- знання алгоритму впровадження конкретних технологій навчання і виховання;
- уміння проектування доцільності окремої педагогічної технології;
- уміння моделювання навчального процесу в межах викладання конкретної
навчальної дисципліни;
- уміння організації колективної, групової та індивідуальної діяльності учнів;
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- уміння внесення процесуальних змін в конкретну технологію зі збереженням
основних дидактичних цілей;
- усвідомлення зв’язку педагогічних технологій з педагогічною майстерністю;
- розуміння необхідності знання досвіду педагогів-новаторів, які практикують
інноваційні педагогічні технології;
- формування потреби у виробленні власного стилю майбутньої педагогічної
діяльності, пошуку оптимальних для себе педагогічних технологій.
4. Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2.1
Назви змістових модулів і тем

Усього

Лек.

Практ.

Сам.
роб.

Конс.

Модуль І
Змістовий модуль 1. Загальні засади педагогічних технологій
Тема 1. Педагогічна технологія в
7
2
2
2
1
системі педагогічних наук.
Тема 2. Професійно-педагогічна
8
2
2
3
1
діяльність та її роль в реалізації
педагогічних технологій.
Тема 3. Технологія формування
4
3
1
особистості.
Тема 4. Технологія попередження
4
3
1
та подолання дисгармонійного
розвитку особистості.
Разом за модулем 1
23
4
4
11
4
Змістовий модуль 2. Дидактична теорія як основа побудови технологій навчання
Тема 5. Процес навчання як
6
2
3
1
спільний
об’єкт
наукового
дослідження
дидактики
і
навчальних технологій.
Тема
6.
Закономірності
та
4
3
1
принципи навчання.
Тема 7. Зміст освіти в національній
4
3
1
школі.
Тема
8.
Методи
навчання
7
2
2
3
особистості.
Разом за модулем 2
21
4
2
12
3
Змістовий модуль 3. Теоретичні основи технологій виховного процесу
Тема 9. Виховання як науково6
2
3
1
технологічна система.
Тема
10.
Закономірності
та
4
3
1
принципи виховного процесу.
Тема 11. Методи виховання
6
2
3
1
особистості.
Разом за модулем 3
16
4
9
3
Всього годин
60
12
6
38
10

4

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Наукові основи педагогічної технології.
2. Історичні аспекти педагогічних технологій.
3. Методи наукового дослідження в контексті реалізації педагогічних технологій.
4. Зв'язок педагогічних технологій і педагогічної майстерності.
5. Авторські педагогічні технології.
6. Видатні педагоги про майстерність педагога.
7. Ціннісні орієнтації в структурі професійно-педагогічної діяльності.
8. Технологія професійно-педагогічного спілкування.
9. Технологія організації навчального процесу як особистісно орієнтованого.
10. Технологія формування особистості як суб’єкта пізнавальної діяльності.
11. Технологія навчального діалогу.
12. Концептуальні положення розвивального навчання.
13. Сутність методу проектів.
14. Технологія дистанційного навчання.
15. Комп’ютерні технології у школі.
16. Концептуальні основи технології Марії Монтессорі.
17. Принципи та особливості технології «Школа діалогу культур».
18. Технології розвитку творчої особистості.
19. Технології розвитку критичного мислення особистості.
20. Педагогічна технологія створення ситуації успіху.
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль ІІ. Методика виховної роботи

Таблиця 1.2
Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
освітній ступінь
01 Освіта

Характеристика навчальної
дисципліни

Нормативна
Рік навчання 2
014 Середня освіта
Семестр 4
Кількість годин/кредитів
Середня
освіта. Лекції 12 год.
60/2
Українська
мова
і Практичні 6 год.
література.
Світова Самостійна робота 32год.
література
Консультації 10 год.
ІНДЗ: немає
Бакалавр
на
основі
Форма контролю екзамен
молодшого спеціаліста
Денна форма навчання

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ
Навчальна дисципліна «Методика виховної роботи» передбачає вивчення
теоретичних та методичних основ організації виховної роботи в сучасній школі з
урахуванням досягнень педагогічної науки і передового освітянського досвіду.
Навчальна дисципліна має практичну спрямованість. Її вивчення орієнтоване на
забезпечення студентів знаннями й уміннями самостійного, творчого і дієвого
вирішення виховних завдань.
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3. КОМПЕТЕНЦІЇ
У процесі вивчення навчальної дисципліни у студентів повинні сформуватися такі
компетенції:
- знання особливостей, закономірностей, принципів методики виховної роботи;
- знання змісту поняття «вихованості» як показника результативності виховної
роботи;
- розуміння взаємозв’язку теорії виховання та методики виховної роботи;
- уміння визначати конкретні завдання виховного впливу на учнів;
- уміння визначати рівень вихованості школярів та рівень розвитку колективу;
- уміння організації та проведення виховної роботи в різноманітних формах;
- уміння планування виховної роботи з класом;
- уміння педагогічного спілкування, педагогічної взаємодії;
- уміння саморегулювання психічного стану вихователя;
- уміння активізації самодіяльності школярів;
- уміння координації виховних впливів школи та сім’ї;
- усвідомлення творчого аспекту виховного процесу, формування потреби у
створенні нових підходів у виховній роботі.
4. Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2.2
Назви змістових модулів
і тем

Усього

Лек.

Практ.

Сам.
роб.

Конс.

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи виховної роботи з учнями
Тема
1.
Методика
12
2
2
6
виховної
роботи
як
галузь
педагогічної
науки
і
навчальний
предмет.
Тема 2. Педагог як
14
4
2
6
суб’єкт
взаємодії
з
вихованцями.
Тема
3.
Методика
12
2
2
6
виховної
роботи
з
важковиховуваними та
педагогічно занедбаними
дітьми.
Тема
4.
Методика
11
2
7
морального
виховання
школярів.
Тема
5.
Організація
11
2
7
самовиховання учнів.
Разом за модулем 1
60
12
6
32
Всього годин
60
12
6
32

2

2

2

2

2
10
10

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Зв'язок теорії і методики виховання.
2. Вікові особливості спілкування учнів.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Методичні основи виховання і перевиховання важких та педагогічно
занедбаних дітей.
Методика роботи педагога з нестандартною дитиною.
Умови ефективного використання методів педагогічного впливу.
Методика формування громадської думки в умовах гуманізації і демократизації
навчально-виховного процесу.
Організація пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час.
Теоретичні основи методичної системи морального виховання учнів.
Методичні основи взаємодії педагога, первинного колективу і неформальних
груп.
Методичні прийоми та умови залучення учнів до трудової діяльності.
Методика організації вільного часу школярів.
Шляхи організації художньо-естетичної діяльності учнів.
Основні умови ефективності індивідуальної роботи з учнями.
Віковий принцип у здійсненні морального виховання особистості.
Саморегуляція вчителем у процесі виховної роботи з дітьми свого психічного
стану.
Методика профорієнтаційної роботи.
Методика роботи педагога зі стимулювання самодіяльності учнів.
Характеристика факторів, які необхідно враховувати класному керівнику у
процесі планування й організації роботи з батьками.
Характеристика масових форм роботи школи з сім’єю.
Характеристика групових форм роботи класного керівника з батьками.
Методика індивідуальної роботи класного керівника з батьками.
Шляхи удосконалення взаємодії школи та сім’ї.
Народнопедагогічні
основи
виховання
в
педагогічній
спадщині
В. О.Сухомлинського.
Основні напрями і зміст виховання школярів в національній школі.
Особливості виховної роботи з учнями різних вікових груп.
Методика організації колективної діяльності школярів.
Педагогічні вимоги до проведення виховних заходів з учнями.
Умови ефективності виховного заходу.
Етнопедагогічні аспекти виховної роботи.
Позаурочна виховна робота в освітній системі сучасної школи.
Формування емоційної культури учнів у виховній роботі.
Моніторинг якості виховної роботи.

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Таблиця 3
Поточний контроль
(мах = 40 балів)

Модуль І

Модульний контроль
(мах = 60 балів)
Модуль ІІІ

Модуль ІІ
МКР 1

Т1
7

Т2
7

Т3
6

Т4
6

Т5
7

Т6
7

27

МКР 2

24

Зага
льна
кіль
кість
балів

МКР 3

9

100
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МОДУЛЬ І. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Змістовий модуль 1. Загальні засади педагогічних технологій.
Тема 1. 7 балів:
2 – виступ на занятті;
2 – участь в обговоренні;
3 – виконання практичних завдань.
Змістовий модуль 2. Дидактична теорія як основа побудови технологій навчання
Тема 2. 7 балів:
3 – виконання практичних завдань;
2 – виконання групового завдання;
1 – участь в обговоренні.
Змістовий модуль 3. Теоретичні основи технологій виховного процесу
Тема 3. 6 балів:
2 – виступ на занятті;
2 – участь в обговоренні;
2 – виконання практичних завдань.
МОДУЛЬ ІІ. МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи виховної роботи з учнями.
Тема 4. 6 балів:
3 – участь в обговоренні;
3 – виконання практичних завдань.
Тема 5. 7 балів:
2 – участь в обговоренні;
3 – виконання практичних завдань;
2 – диференційно-групова робота.
Тема 6. 7 балів:
5 – виконання індивідуально-дослідних завдань;
2 – участь в обговоренні.
Поточний контроль здійснюється у формі усного опитування (фронтальне,
індивідуальне), письмового контролю (понятійний диктант, експрес-контроль,
письмові роботи, контрольні роботи), графічної перевірки (складання таблиць, схем),
практичного контролю (розв’язування педагогічних задач, виконання практичних
завдань, захист проектів), тестового контролю, ділових та рольових ігор, дискусії,
самоконтролю (самоаналіз, самооцінка, пошук помилок).
Форми проведення модульних контрольних робіт: письмова (МКР 3), тестування
(МКР 1, МКР 2).
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Педагогічна технологія як наука. Завдання педагогічної технології.
2. Сутність та ознаки педагогічної технології.
3. Класифікація педагогічних технологій за рівнем застосування.
4. Класифікація педагогічних технологій за ставленням до дитини.
5. Класифікація педагогічних технологій за типом організації та управління
навчально – пізнавальною діяльністю особистості.
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Педагогічні парадигми в теорії та практиці навчання і виховання.
Сутність та структура професійно – педагогічної діяльності, її роль в реалізації
педагогічних технологій.
Професіоналізм педагогічної діяльності.
Поняття педагогічної майстерності. Характеристика елементів педагогічної
майстерності.
Характеристика факторів, які впливають на формування і розвиток особистості.
Поняття про розвиток людини. Вікові та індивідуальні особливості розвитку
особистості.
Технологія подолання дисгармонійного розвитку особистості.
Сутність та структура процесу навчання. Рушійні сили навчального процесу.
Основні компоненти навчального процесу.
Характеристика основних етапів навчального процесу.
Закономірності процесу навчання.
Поняття про дидактичний принцип. Характеристика принципів навчання.
Поняття та загальна характеристика змісту освіти.
Характеристика нормативних документів, які відображають зміст освіти в
сучасній школі.
Поняття про методи навчання та їх класифікацію. Методи і прийоми навчання.
Методи організації та здійснення навчально – пізнавальної діяльності учнів.
Методи стимулювання і мотивації навчально – пізнавальної діяльності учнів.
Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально – пізнавальної
діяльності учнів.
Основні критерії вибору методів навчання учнів.
Урок – основна форма організації навчального процесу. Типологія уроків та їх
структура.
Нестандартні уроки в сучасній школі.
Сутність та основні характеристики процесу виховання.
Характеристика основних етапів процесу виховання.
Закономірності процесу виховання.
Характеристика принципів виховання.
Характеристика методів виховання свідомості особистості.
Методи організації діяльності учнів і формування досвіду суспільної поведінки.
Методи стимулювання поведінки та діяльності учнів.
Умови оптимального вибору та ефективного використання методів виховання.
Завдання і зміст сучасного виховання.
Концептуальні основи інтерактивного навчання. Характеристика стратегій
взаємодії партнерів у процесі інтерактивного спілкування.
Характеристика різних варіантів інтерактивних технологій.
Підготовка педагога до використання інтерактивних технологій.
Сутність, особливості та функції групової навчальної технології.
Характеристика видів групової навчальної діяльності.
Етапи технології групової роботи.
Концептуальні основи ігрових технологій. Функції ігрових технологій.
Види ігрових технологій за різними критеріями.
Етапи ігрової технології.
Характеристика інтеграційних технологій навчання.
Сутність та особливості виховних технологій особистісної орієнтації.
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Характеристика гуманно – особистісної технології.
Характеристика технології співробітництва.
Характеристика технології вільного виховання.
Характеристика технології Марії Монтессорі.
Характеристика технології створення ситуації успіху.
Характеристика вальдорфської педагогіки.
Технологія формування світогляду школярів.
Технологія соціального формування учнів у різні вікові періоди.
Технологічний підхід у вихованні.
Індивідуальність вчителя і педагогічні технології.
Особливості виховних технологій. Таксономія виховних цілей.
Комп’ютерні технології в навчальному процесі.
Технології розвивального навчання.
Технологія проблемного навчання.
Методика виховної роботи як галузь педагогічної науки. Предмет методики
виховання.
Принципи методики виховної роботи.
Вихованість особистості як результат виховної роботи.
Виховний захід – одиниця виміру якості виховної роботи. Схема підготовки і
проведення виховного заходу.
Методичні основи організації спілкування педагога і вихованців.
Сутність важковиховуваності особистості та її причини.
Сутність та стадії педагогічної занедбаності учнів.
Методичні основи виховної роботи з важковиховуваними та педагогічно
занедбаними дітьми.
Методика морального виховання школярів.
Методика проведення бесід з учнями.
Методика проведення диспутів у школі.
Методика організації самовиховання школярів.
Значення і завдання психолого – педагогічного вивчення особистості та
учнівського колективу.
Основні вимоги до вивчення особистості школяра та колективу класу.
Методи вивчення особистості та колективу.
Характеристика форм спільної роботи школи з батьками.
Методика проведення батьківських зборів.
Основні умови ефективної індивідуальної роботи з учнями.
Методика роботи педагога з нестандартною дитиною.
Методика формування громадської думки в умовах гуманізації і демократизації
навчально – виховного процесу.
Методичні основи організації діяльності учнів.
Методика формування учнівського колективу.
Методика виховання особистості в колективі.
Методика організації пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час.
Методичні основи взаємодії педагога, первинного колективу і неформальних
груп.
Методичні прийоми та умови залучення учнів до трудової діяльності.
Методика організації вільного часу школяра.
Методика антинаркогенного виховання школярів.
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89. Шляхи організації художньо – естетичної діяльності учнів.
90. Методика проведення бесід з батьками.
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