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Мета курсу: ознайомити здобувачів освіти молодшого бакалаврського
освітнього рівня з поняттям педагогіка як наукою, її основними категоріями 
та зв’язками з іншими науками; сприяти опануванню основами 
педагогічних знань: про предмет педагогіки; структуру, організацію та 
функції процесу навчання; методологію та методи педагогічних досліджень; 
розвиток, соціалізацію та виховання особистості; стилі педагогічного 
спілкування 
Завдання курсу:

- методичні: отримати уявлення про навчання та виховання особистості; 
навчити орієнтуватися в закономірностях, принципах процесу навчання та 
виховання; опанувати знаннями про різні форми, методи, засоби навчання і 
виховання; оволодіти елементарними навичками аналізу навчально-виховних 
і проблемних педагогічних ситуацій у сім’ї, колективі; розвити практичні 
вміння, що забезпечують творчість ат ініціативу в різних видах діяльності;

- пізнавальні: дати поняття про педагогіку як науку; розкрити її 
становлення і розвиток, основні категорії, систему педагогічних наук та 
зв’язок педагогіки з іншими науками;

- практичні: навчити студентів використовувати навчальний матеріал у 
конкретних умовах педагогічної ситуації, спираючись на засвоєні теоретичні 
положення; залучення до діяльності творчого характеру (виступу, доповіді, 
плану дії тощо).

Формує такі компетентності за ОП: 

Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність застосовувати знання, набуті у процесі навчання, у 

практичних ситуаціях.
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.
ЗК6. Здатність ефективно формувати комунікативну стратегію; навички 

міжособистісної взаємодії.
ЗК7. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, 

рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність 
працювати в команді.

ЗК9. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 
знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові (спеціальні) компетентності:
СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, 

аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел для 
подальшого застосування в навчанні та в професійній діяльності.



СК10. Здатність здійснювати просвітницьку та психопрофілактичну 
діяльність відповідно до запиту.

СК12. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку.

Програмні результати навчання:
ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення 
початкових професійних завдань.

ПР4. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за 
результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПР9. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 
проблем у процесі професійної діяльності (на початковому рівні), приймати 
та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання

ПР10. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати 
власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних 
особливостей співрозмовника.

ПР11. Емпатійно взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, 
толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно- 
вікові відмінності.

ПР12. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення 
фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПР15. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, 
слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та 
громадській діяльності.

Пререквізити навчальної дисципліни -  дисципліна вивчається у другому 
семестрі першого курсу

Постреквізити навчальної дисципліни
Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання дисципліни 
«Загальні основи педагогіки»: «Педагогіка», «Педагогічна психологія»,
«Вікова психологія», «Психологія особистості» та інші дисципліни.

Обсяг навчальної дисципліни: Додатки 1.1, 1.2. (оновлюється щорічно).

Програма навчальної дисципліни

ТЕМА 1.2 Педагогіка: предмет, основні категорії педагогіки.
Становлення, сучасний стан. Поняття про педагогіку як науку. Основні 
етапи розвитку педагогіки. Предмет і завдання педагогіки. Педагогічна наука 
і педагогічна практика. Основні категорії педагогіки. Система педагогічних 
наук. Філософські основи педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками. 
Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ. Педагогічні цінності. 
Основні завдання педагогіки.



ТЕМА 3. Методологія та методи педагогічних досліджень.
Методологія педагогічного дослідження. Технологія і процедура 
педагогічного дослідження. Методи педагогічного дослідження.

ТЕМА 4. Структура та організація процесу навчання. Компоненти 
процесу навчання. Функції процесу навчання. Навчальний процес як 
складова частина загального процесу виховання. Функції: освітня,
розвиваюча та виховна у . всебічному розвитку особистості, що відповідає 
потребам сучасного суспільства.

ТЕМА 5. Проблема мети виховання в педагогіці. Поняття про мету 
виховання. Умови і фактори визначення мети виховання. Зародження та 
розвиток ідеї про всебічний розвиток особистості. Мета виховання в сучасній 
педагогіці. Освіта як найважливіша ланка реалізації мети виховання. Основні 
тенденції розвитку освіти.

ТЕМА 6. Розвиток, соціалізація і виховання особистості. Особистість і 
умови її розвитку. Спадковість у людському розвитку. Соціалізація і 
становлення особистості. Роль виховання у розвитку людини і формуванні її 
особистості.

ТЕМА 7. Педагог: професійна діяльність і особистість. Суть педагогічної 
діяльності, основні види. Специфіка. Структура педагогічної діяльності. 
Педагог демократичної школи. Гуманістична спрямованість особистості. 
Педагогічна культура. Професійно значимі якості. Професійна 
компетентність.

ТЕМА8. Самовиховання та самоосвіта в системі підготовки майбутнього 
вчителя. Роль професійного самовиховання у розвитку особистості вчителя. 
Самоосвіта як один із шляхів професійного становлення вчителя. 
Співвідношення між поняттями “освіта”, “самоосвіта” та “самостійна 
робота”. Методи самостійної навчальної діяльності як основа формування 
професійної самоосвіти. Місце самоосвіти у системі професійної підготовки 
вчителя. Наукова організація праці студента.

ТЕМА 9. Педагогічна комунікація. Значення педагогічного спілкування як 
форми контактної педагогічної взаємодії. Засоби та стилі педагоічного 
спілкування. Особливості педагогічного конфлікту.

Форма підсумкового контролю успішності навчання

Підсумковий контроль -  це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, вмінь 
та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний семестр, 
навчальний рік).
З навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки» передбачено:
- для молодших бакалаврів денної форми навчання -  3 кр. (120 год).



Критерії та засоби оцінювання успішності навчання
Критерії оцінювання успішності навчання
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5

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 
Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики.

4

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики.

3
Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані 
з помилками.

2
Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях 
не носятьістотного характеру; практичні навички та 

вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань 
містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення.

1
Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, 
допускає змістовні помилки, не володіє
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання 
професійних завдань.

0 Відсутність на занятті

Для навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки» засобами 
діагностики знань (успішності навчання) виступає: екзамен.

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 
використанняяких передбачає навчальна дисципліна

- навчальна аудиторія;
- дошка;
- крейда.

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни 
(рекомендовані джерела інформації)



Додаток 1.3. (оновлюється щорічно та/або в разі необхідності)



Додаток 1.1 до Робочої програми навчальної 
дисципліни «Загальні основи педагогіки»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор 
Дніпропетровського 
державного університету 
внутрішніх справ 
підполковник поліції

Олександр ЮНІН

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Освітній ступінь -  молодший бакалавр Спеціальність -  053 «Психологія»

на 2021/2022 навчальний рік 

Форма навчання ДЕННА Обсяг 4 кредитів ЄКТС (120 годин).

Факультет соціально-психологічної освіти та управління
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1 семестр

1 Предмет та основні категорії 
педагогіки. 12 14 2 2 2 8

2 Становлення педагогіки, сучасний 
стан. 12 12 2 2 2 6

3 Методологія та методи 
педагогічних досліджень 14 12 2 2 2 6

4 Структура та організація процесу 
навчання 12 16 2 2 4 8

5 Проблема мети виховання в 
педагогіці. 14 14 2 4 2 6

6 Розвиток, соціалізація і виховання 
особистості 10 14 4 2 2 6
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1 2 3 4 5 6 7 8
7 Педагог: професійна діяльність і 

особистість 14 14 2 2 2 8

8 Самовиховання та самоосвіта в 
системі підготовки майбутнього 
вчителя

12 12 2 2
2

6

9 Педагогічна комунікація 14 12 2 2 2 6
Разом за семестр 120 60 20 20 20 60

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології та педагогіки, 
протокол № 17 від 25.08. 2021 р.

Завідувач кафедри 
психології та педагогіки Олена КОВАЛЬЧУК
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