1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної дисципліни подається згідно навчального
плану спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1.
Таблиця 1
Найменування показників

Галузь знань,
спеціальність, освітня
програма, освітній
ступінь

Денна форма навчання

01 Освіта/Педагогіка

Кількість годин/кредитів:
150/5

ІНДЗ: є

013 Початкова
освіта

Освітній ступінь:
магістр

Характеристика навчальної
дисципліни

Нормативна

Рік навчання 1
Семестр 1-ий
Лекції 26 год.
Практичні 28 год.
Індивідуальна робота .
Самостійна робота – 86 год.
Консультації – 10 год.
Форма контролю: екзамен

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ
Програма навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання
фахових педагогічних дисциплін» складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки магістра, галузі знань 01 «Освіта»,
спеціальності 013 Початкова освіта. Предметом вивчення навчальної
дисципліни є актуалізація нових підходів до підготовки педагогічних кадрів
для вищої школи, спрямованих формування у майбутніх викладачів загальної
й педагогічної культури, світогляду, спеціальних знань та вмінь, достатніх
для виконання професійних обов’язків.
Міждисциплінарні зв’язки: навчальний курс пов’язаний з філософією і
методологією, аксіологією педагогічної освіти, загальною педагогікою,
історією педагогіки, теорією і методологією науково-педагогічних
досліджень, дидактикою, педагогічною майстерністю, теорією і технологією
вивчення у ВНЗ окремих галузей, новими технологіями навчання у ВНЗ,
технологією інтерактивного навчання.
Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика
викладання фахових педагогічних дисциплін» є забезпечення засвоєння
магістрантами теоретичних основ методики викладання педагогіки у ЗВО,
розвиток у майбутніх фахівців критичного педагогічного мислення,
виховання професійно значущих рис особистості.

Завданнями вивчення дисципліни «Теорія і методика викладання фахових
педагогічних дисциплін» є:
 сформувати знання ключових понять методології та методики
викладання педагогіки;
 ознайомити майбутніх фахівців із теоретичним матеріалом з
педагогіки; загальними питаннями теорії педагогічної діяльності;
 вивчити і практично використовувати організаційні форми і методи
викладання педагогіки;
 ознайомити зі специфікою організації науково-дослідної роботи з
педагогіки;
 сформувати знання про закономірності і принципи викладання
педагогіки;
 ознайомити магістрантів із технологією організації позанавчальної
роботи з педагогіки та виховної роботи у ЗВО.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
До кінця навчання магістранти будуть компетентними у таких питаннях:
 оволодіння теоретичним матеріалом із педагогіки, теорії педагогічної
діяльності на рівні готовності до його викладання у ЗВО;
 сучасних педагогічних ідей, технологій, форм і методів
навчання,оволодіння педагогічними знаннями і навичками;
 змісту курсу педагогіки у вищих навчальних закладах, навчальних
планів, програм, навчальних посібників;
 сучасних методик проведення науково-педагогічних досліджень;
 професійної мови фахової галузі знань, аргументованого обґрунтування
положень педагогіки як науки;
 аналізу наукової і методичної літератури;
 критичного оцінювання педагогічних концепцій, побудови нових;
 використання сучасних методів пошуку, обробки і використання
інформації, інтерпретації і адаптації інформації для адресата;
 планування, організації і реалізації пізнавальних, розвивальних та
виховних аспектів педагогічної діяльності в школі, ЗВО;
компонування змістового навантаження окремих занять із педагогіки;
 використання ефективних форм і методів викладання в процесі
ивчення педагогіки, інноваційних технологій; різних форм організації
навчання учнів, активізації їхньої пізнавальної діяльності;
 планування і проведення методичної роботи; організації самостійної та
навчально-пошукової діяльності.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни представляється у вигляді таблиці 3
(денна форма навчання), таблиці 4 (заочна форма навчання).

Таблиця 3
Сам.
роб.
Змістовий модуль 1. Загальні засади теорії та методики
викладання фахових педагогічних дисциплін
Тема 1. Предмет і завдання
2
2
8
курсу «Теорія і методика
викладання педагогічних
дисциплін»
Тема 2. Стандартизація
2
2
8
підготовки фахівців у ЗВО
Тема 3. Зміст освіти у ЗВО
2
2
8
Разом за змістовим модулем 1
38
6
6
2
24
Змістовий модуль 2. Технологія викладання фахових
педагогічних дисциплін у вищій школі
Тема 4. Зміст навчання у вищій
2
2
8
школі.
Тема 5. Закони, закономірності
2
2
8
і
принципи
викладання
педагогіки
Тема 6. Провідні форми й типи
6
6
2
8
навчання у ЗВО. Форми
організації
навчальнопізнавальної
діяльності
студентів.
Форми викладу
навчального матеріалу у вищій
школі
Тема 7. Контроль і оцінювання
2
2
2
8
знань, умінь
та навичок
студентів.
Тема 5. Психолого-педагогічні
2
4
8
засади організації самостійної
навчальної роботи студентів.
Тема
6.
Науково-дослідна
2
4
2
8
діяльність
студентів
магістратури.
Тема 7. Організація виховної
2
2
8
роботи у ЗВО.
Тема 8. Методика організації
2
2
6
педагогічних практик у процесі
фахової підготовки
Разом за змістовим модулем 2
112
20
22
8
62
150
26
28
10
86
Усього годин
Назви змістових модулів і тем Усього Лек. Практ. Конс.

Таблиця 4
Сам.
роб.
Змістовий модуль 1. Загальні засади теорії та методики
викладання фахових педагогічних дисциплін
Тема 1. Предмет і завдання
2
2
8
курсу «Теорія і методика
викладання педагогічних
дисциплін»
Тема 2. Стандартизація
2
8
підготовки фахівців у ЗВО
Тема 3. Зміст освіти у ЗВО
2
8
Разом за змістовим модулем 1
32
2
2
4
24
Змістовий модуль 2. Технологія викладання фахових
педагогічних дисциплін у вищій школі
Тема 4. Зміст навчання у вищій
2
2
10
школі.
Тема 5. Закони, закономірності
2
10
і
принципи
викладання
педагогіки
Тема 6. Провідні форми й типи
4
2
10
навчання у ЗВО. Форми
організації
навчальнопізнавальної
діяльності
студентів.
Форми викладу
навчального матеріалу у вищій
школі
Тема 7. Контроль і оцінювання
2
2
10
знань, умінь
та навичок
студентів.
Тема 5. Психолого-педагогічні
2
2
12
засади організації самостійної
навчальної роботи студентів.
Тема
6.
Науково-дослідна
2
2
12
діяльність
студентів
магістратури.
Тема 7. Організація виховної
2
12
роботи у ЗВО.
Тема 8. Методика організації
2
2
12
педагогічних практик у процесі
фахової підготовки
Разом за змістовим модулем 2
112
8
8
14
88
150
10
10
18
112
Усього годин
Назви змістових модулів і тем Усього Лек. Практ. Конс.

5. Теми практичних занять
№
Кількість
з/ Тема
годин
п
Змістовий модуль 1. Загальні засади теорії та
методики викладання фахових педагогічних
дисциплін
2
Тема 1. Предмет і завдання методики викладання
фахових педагогічних дисциплін як науки і
навчальної дисципліни
1.Педагогіка як наука й підґрунтя професійної
підготовки педагога, її становлення.
2.Предмет, категорії педагогіки вищої школи.
1
3.Вища школа як педагогічна система.
4.Навчальна дисципліна як відображення науки.
Педагогіка як навчальний предмет, його функції,
вимоги до змісту і структури.
5.Методика викладання педагогічних дисциплін, її
завдання та функції. Особливості
методики
викладання педагогічних дисциплін у ЗВО.
2
Тема 2. Стандартизація підготовки фахівців у ЗВО
1. Типи вищих навчальних закладів.
2. Освітньо-кваліфікаційні та освітньо-наукові рівні
2
вищої освіти.
3. Система стандартів вищої освіти.
4. Організаційно-правове забезпечення вищої освіти.
2
Тема 3. Зміст освіти у закладі вищої освіти
1. Поняття змісту освіти та професійної освіти.
2. Чинники формування змісту професійної освіти.
3
3. Рівні змісту професійної освіти. Характеристика
складових частин теоретичного рівня змісту
професійної освіти.
Змістовий модуль 2.
Технологія викладання фахових педагогічних
дисциплін у вищій школі
2
Тема 1. Зміст навчання у вищій школі
1. Процес навчання у ЗВО, його характеристики.
2. Сутність і методологічні засади навчання.
4
3. Рушійні сили, логіка навчального процесу.
4. Компоненти змісту навчання.

5

Тема 2. Закони, закономірності і принципи
викладання педагогіки
1.Закони навчання, їх сутність.

2

6

7

8

1. Загальні закономірності навчально-виховного
процесу.
2. Визначення принципів навчання.
3. Принципи навчання у вищій школі.
Тема 3. Провідні форми й типи навчання у ЗВО.
Форми організації навчально-пізнавальної
діяльності студентів. Форми викладу навчального
матеріалу у вищій школі.
1.Сутність поняття «форма навчання», рівні її
прояву та теоретичного подання. Основні форми
навчання у ВНЗ.
2.Система організації навчання у ЗВО. 3.Типи
навчання: репродуктивне, проблемне, програмоване,
інтерактивне,
контекстне,
професійно-цільове.
Напрями пошуку нових типів навчання.
4.Основні
форми
організації
навчальнопізнавальної
діяльності
студентів
у
ЗВО
(фронтальна,
колективна,
групова,
парна,
індивідуальна, індивідуалізована), їх характеристика
та умови використання у процесі викладання
педагогічних дисциплін.
5.Форми викладу навчального матеріалу у вищій
школі. Академічна лекція в системі професійної
підготовки студентів, технологія і техніка її
підготовки. Дидактичні, психолого-педагогічні та
методичні вимоги до проведення лекції у вищій
школі. Способи вдосконалення лекції як основної
форми організації навчання у ЗВО.
6.Семінари в системі викладання педагогічних
дисциплін. Види семінарів, вимоги до їх організації і
проведення.
7. Технологія і техніка організації та проведення
практичних, лабораторних, індивідуальних занять,
консультацій і колоквіумів.
8. Засоби вивчення педагогічних дисциплін.
9.Методи та прийоми навчання у процесі
вивчення педагогічних дисциплін.
Тема 4. Контроль і оцінювання знань, умінь і
навичок студентів
1. Компоненти, функції і види контролю.
2. Методи і форми контролю успішності студентів.
3. Оцінювання результативності навчальнопізнавальної діяльності студентів.
Тема 5. Психолого-педагогічні засади організації
самостійної навчальної роботи студентів.

6

2

4

1. Особливості самостійної навчальної роботи
студентів у ЗВО, її нормативне обгрунтування.
2. Види та рівні самостійної роботи.
3. Організація самостійної навчальної роботи
студентів, її структурні компоненти.
Тема 6. Науково-дослідна діяльність студентів
магістратури.
1.Роль науково-дослідної роботи студентів у
фаховій підготовці магістрів.
2. Форми й види науково-дослідної роботи
студентів:
а) реферат: вимоги до реферату, етапи
реферування;
б) тези: види, етапи складання;
9
в) стаття;
г) есе;
д) магістерська робота: вимоги, тематика,
структура, рівні досліджень, якість виконання науководослідної роботи.
3. Форми організації науково-дослідної роботи
студентів, які виконуються у позанавчальний час
(науково-практичні конференції, олімпіади).
4. Організація діяльності проблемних груп
студентів.
Тема 7. Організація виховної роботи у ЗВО (2 год.).
1.Основні напрями виховної роботи у ВНЗ, засоби і
10
форми їх реалізації.
2.Умови результативності виховного процесу.
3.Інститут кураторів.
Разом

4

2

24

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

№
з/
п
1

2

3.

Тема
Ознайомитись з основною термінологією з навчального
курсу, теоретико-методологічними підходами до вивчення
фахових педагогічних дисциплін.
Проаналізувати систему стандартів вищої освіти,
ознайомитись із Законом України «Про освіту» від
05.09.2017, Законом України «Про вищу освіту»,
Концепцією «Нова українська школа».
Проаналізувати навчальний план , освітню программу
підготовки магістра спеціальності 013 Початкова освіта

Кількість
годин

10

10
12

Ознайомитися зі специфікою педагогічної діяльності
викладача ЗВО, основними компонентами педагогічної
культури .
Ознайомитися з реалізацією змісту педагогічної освіти
5 через різні форми й методи організації навчання у вищій
школі, організації навчально-пізнавальної діяльності
студентів у ЗВО.
Ознайомитися с сучасними вимогами та методами
6 контролю й оцінювання знань, умінь і навичок
студентів.
7 Проаналізувати психологічні бар’єри у здійсненні
самостійної навчальної роботи студентів.
8 Проаналізувати основні вимоги та типи науководослідницьких магістерських робіт .
9 Організація виховної роботи у ВНЗ: роль і функції
куратора акаднмічної групи
Ознайомитися з методикою і технологією організації
10 педагогічних практик у процесі фахової підготовки
магістрів спеціальності Початкова освіта
Разом
4

10

12

10

10
10
10
12

86

7. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)

Кожному студенту необхідно виконати індивідуально-дослідне
завдання, що складається з
1) написання реферату за індивідуально обраною темою. Реферат
передбачає виклад матеріалу із запропонованої теми в обсязі 15 сторінок з
обов’язковим висвітленням індивідуальної позиції автора щодо проблеми.
Обов’язковими структурними компонентами реферату є: титульна сторінка (з
вказівкою кафедри, теми, групи, прізвища та імені студента, року
виконання), план, висновки, використана література.
Тематика індивідуально-дослідних завдань
«Ефективні види самостійної творчої роботи студентів з педагогіки»;
- «Система організації навчання в освітніх педагогічних закладах
майбутнього»;
- «Прийоми активізації пізнавальної активності студентів при вивченні
педагогічних дисциплін»;
- «Підготовка викладача педагогіки до науково-пошукової діяльності»;
- «Специфіка викладання педагогіки в освітньо-виховних закладах ІІІІІ рівнів акредитації»;
- «Види лекцій з педагогіки у ЗВО»;
- «Порівняльна характеристика традиційного і модульного навчання»;

- «Методика написання реферату з педагогіки»;
- «Методика написання курсової роботи з педагогіки»;
- «Педагогічні основи формування професійного інтересу у студентів
педінституту»;
- «Порівняльна характеристика системи педагогічної освіти
західноєвропейських країн»;
- «Реалізація комплексної програми „Вчитель в Україні»;
- «Наукова організація навчального процесу в педагогічному коледжі,
педінституті» «Професійно-педагогічні вимоги до особистості куратора
академічної групи».
- «Сутність і напрями інтерактивних технологій навчання у ЗВО».
2) підготовки портфоліо з методики викладання педагогічних дисциплін, що
передбачає такі змістові компоненти: - зміст (перелік матеріалів, розміщених
у портфоліо із зазначенням сторінок); - анотація робочої навчальної
програми з обраної дисципліни; - аналіз сучасного підручника чи посібника з
обраних дисциплін (за всіма критеріями і вимогами); - план-конспект лекції,
семінарського (практичного) заняття; - завдання для педагогічного диктанту
за обраною темою лекційного чи практичного заняття (вказати мету
диктанту, його місце у структурі заняття); - 5 тестових завдань різних типів
за обраною темою лекційного чи практичного заняття (вказати місце
тестового контролю у структурі заняття); - запис проблемної ситуації для
лекційного заняття (за одним із способів створення проблемної ситуації); сценарій гри (ділової, рольової чи імітаційної), диспуту, тренінгу за обраною
темою; - кросворд для перевірки знань за обраною темою лекційного чи
практичного (семінарського) заняття (вказати його місце у структурі
заняття); - психолого-педагогічна пам’ятка для студентів щодо складання
заліково-екзаменаційної сесії.
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- Критерії оцінювання
- 90-100 балів («відмінно»). Глибоке оволодіння вузловими питаннями
з теми. Системне, усвідомлене використання даної інформації.
Встановлення причинно-наслідкових зв’язків між окремими

змістовими блоками. Вільна орієнтація і використання необхідного
категоріально-понятійного апарату при розкритті проблеми. Мова
чітка і логічна. Здатність до аналітико-узагальнювального викладу
питання, вміння чітко формулювати висновки і пропозиції щодо суті
проблеми.
- 82-89; 75-81 балів («добре»). В цілому цілісне, усвідомлене
оволодіння матеріалом. В окремих випадках рівень засвоєння
інформації недостатній. Аргументованість, логічність і взаємозв’язок
у викладі матеріалу дещо занижені. Відчуваються труднощі при
відповідях на питання, у формулюванні узагальнень і висновків.
- 67-74; 60-66 балів («задовільно»). Фрагментарне, несистемне
відтворення інформації. Наводятьсялише окремі складові питання,
без необхідного усвідомлення і взаємозв’язку.
- 1–59 балів («незадовільно»). Студент не володіє необхідним
категоріально-понятійним апаратом. Робить безуспішні спроби
висвітлення питання на репродуктивному, механічному рівні. Не
розуміє суті питання.
- Шкала оцінювання
Таблиця 5
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Питання для підсумкового контролю
1. Педагогіка як наука й підґрунтя професійної підготовки педагога, її
становлення.
2. Предмет, категорії педагогіки вищої школи.
3. Освітньо-кваліфікаційні і освітньо-наукові рівні вищої освіти.
4. Навчальна дисципліна як відображення науки. Педагогіка як
навчальний предмет, його функції, вимоги до змісту і структури.
5.Методика викладання педагогічних дисциплін, її завдання та функції.
6. Характеристика основних типів ЗВО України.
7. Стандарти вищої освіти. Система стандартів вищої освіти України.
8. Особливості викладання педагогічних дисциплін у ЗВО.
9. Характеристика складових частин державного і галузевого стандартів

вищої освіти України.
10. Освітньо-професійна програма підготовки вчителя початкової школи.
11. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця початкової освіти.
12. Організаційно-правове забезпечення вищої освіти.
13. Зміст професійної освіти. Провідні чинники впливу на його
формування.
14. Зміст курсу педагогіки у ЗВО.
15. Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості
викладача вищої школи.
16. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача ВНЗ.
17. Педагогічна техніка, особливості її прояву в діяльності викладача
вищої школи.
18. Характеристика навчальних планів ЗВО.
19. Навчальні програми з педагогіки, їх характеристика.
20. Викладач ЗВО як організатор навчально-виховного процесу.
21. Предмет і об’єкт дидактики вищої школи.
22.Сутність і методологічні засади навчання.
23.Рушійні сили, логіка навчального процесу.
24. Компоненти змісту навчання.
25. Закони навчання, їх сутність.
26. Загальні закономірності навчально-виховного процесу.
27. Визначення принципів навчання.
28. Принципи навчання у вищій школі.
29. Сутність поняття «форма навчання», рівні її прояву та теоретичного
подання. Основні форми навчання у ЗВО.
30. Система організації навчання у ЗВО.
31. Типи навчання: репродуктивне, проблемне, програмоване,
інтерактивне, контекстне, професійно-цільове. Напрями пошуку нових
типів навчання.
32. Основні форми організації навчально-пізнавальної діяльності
студентів у ЗВО, їх характеристика та умови використання у процесі
викладання педагогічних дисциплін.
33. Форми викладу навчального матеріалу у вищій школі. Дидактичні
вимоги до вибору методів навчання. Методи навчання у вищій школі.
34. Сучасні технології навчання.
35. Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів,
технологія і техніка її підготовки.
36. Дидактичні, психолого-педагогічні та методичні вимоги до проведення
лекції у вищій школі.
37. Семінари в системі викладання педагогічних дисциплін. Види
семінарів, вимоги до їх організації і проведення.
38. Особливості тренінгових занять. Дидактико-методичні вимоги до
їхнього проведення.
39. Технологія організації та проведення індивідуальних занять.
40. Консультації, технологія їх організації та проведення.

41. Засоби вивчення педагогічних дисциплін. Наочність у викладанні
педагогічних дисциплін, її різновиди.
42. Методи та прийоми навчання у процесі вивчення педагогічних
дисциплін. Дидактико-методичні вимоги до використання структурнологічних схем у викладанні педагогічних дисциплін.
43. Гра як метод навчання, її різновиди. Дидактико-методичні вимоги до
використання в навчальному процесі ЗВО.
44. Практичні і лабораторні заняття в системі викладання педагогічних
дисциплін.
45. Колоквіум як різновид періодичної перевірки.
46. Компоненти, функції і види контролю.
47. Методи і форми контролю успішності студентів.
48. Оцінювання результативності навчально-пізнавальної діяльності
студентів.
49. Особливості самостійної навчальної роботи студентів у ЗВО, її
нормативне обгрунтування.
50. Види та рівні самостійної роботи.
51. Організація самостійної навчальної роботи студентів, її структурні
компоненти.
52. Роль науково-дослідної роботи студентів у фаховій підготовці
магістрів. Системність в організації науково-дослідної роботи
студентів.
53. Форми й види науково-дослідної роботи студентів.
54. Методи організації науково-дослідної роботи студентів.
55. Форми організації науково-дослідної роботи студентів, які
виконуються у позанавчальний час.
56. Організація діяльності проблемних груп студентів.
57. Умови результативності виховного процесу у вищій школі.
58. Основні напрями виховної роботи у ЗВО, засоби і форми їх реалізації.
59. Інститут кураторів.
60. Роль різних видів практик у підготовці майбутнього педагога.
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