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ВСТУП 

   Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Педагогіка” складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціальності: 

024 Хореографія. 

    Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади та практичні 

аспекти організації освітнього процесу у хореографічній освітній інституції для 

формування у бакалаврів відповідних умінь і навичок пов’язаних із педагогічною 

діяльністю. 

    Міждисциплінарні зв’язки: психологія, філософія, етика. 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальні засади педагогіки. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Основи теорії навчання і виховання. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" є набуття 

студентами професійної компетентності педагога для здійснення педагогічної 

діяльності у сфері початкової, профільної, фахової передвищої мистецької та 

позашкільної освіти. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Педагогіка" є: 

• формування знань про мету, завдання, зміст, закономірності, принци-пи, форми 

організації  навчання, методи, засоби освітнього процесу в умовах закладу освіти;    

• аналіз актуальних проблем сучасної освіти закордоном та в Україні, державної 

освітньої політики, стратегії розвитку освіти, законодавчої та нормативно-правової 

бази з питань освіти;  

• визначення педагогічних основ професійного становлення педагога  та розвиток 

його педагогічної техніки і майстерності; 

• визначення особливостей розвитку і формування особистості учня відповідно до 

психологічних закономірностей та педагогічних впли-вів; 

• формування умінь побудови педагогічної взаємодії та професійно-педагогічного 

спілкування; 

• оволодіння методикою створення навчальних курсів, застосування методів та 

засобів навчання, педагогічного контролю; 

• формування знань та набуття умінь побудови виховного процесу, фо-рмування 

мети і завдань, застосування методів виховання та проек-тування форм організації 

виховання. 

1.3. Вивчення навчальної дисципліни забезпечує такі програмні результати 

навчання: 

ПР11. Використовувати інноваційні технології, оптимальні засоби, методики, 

спрямовані на удосконалення професійної діяльності, підвищення особистісного 

рівня володіння фахом. 

ПР15. Мати навички використання традиційних та інноваційних методик 

викладання фахових дисциплін. 

ПР16. Аналізувати і оцінювати результати педагогічної, асистентсько-

балетмейстерської, виконавської, організаційної діяльності. 

ПР17. Мати навички викладання фахових дисциплін, створення необхідного 



методичного забезпечення і підтримки навчання здобувачів освіти. 

ПР18. Знаходити оптимальні підходи до формування та розвитку творчої 

особистості. 
 

     На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальні засади педагогіки 

Тема 1. Педагогіка як наука 

Тема 2. Історія розвитку школи і педагогічної думки за кордоном та в Україні 

Тема 3. Педагог: професійна діяльність і особистість. Педагогічне спілкування 

Тема 4. Розвиток і формування особистості 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Основи теорії навчання і виховання 

Тема 5. Мета і зміст виховання. Процес виховання. Закономірності і принципи 

виховання 

Тема 6. Методи виховання. Форми організації виховання 

Тема 7. Дидактика як наука 

Тема 8. Методи та форми організації навчання. Контроль у навчальному процесі 

 

 Тема 1.  Педагогіка як наука 

 Визначення педагогіки: підходи до трактування поняття «педагогіка». Об’єкт, 

предмет і завдання педагогіки. Головні джерела розвитку педагогіки. Освіта в 

культурі людства. Якість освіти. Сучасні освітні тенденції. Мета і завдання освіти. 

Структура системи освіти в Україні. Реформування освіти Україні. Гуманістична 

парадигма освіти. Компетентнісний підхід. Нормативно-правова база організації 

освітнього процесу у освіти. 

         Характеристика головних педагогічних категорій: виховання, освіта, 

особистість, навчання, знання, уміння, навички, компетентність, цінності.   

          Галузі педагогіки. Зв'язок педагогіки з іншими науками. 

          Методи педагогічного дослідження. 

 

     Тема 2.  Історія розвитку школи і педагогічної думки за кордоном та в 

Україні 

      Розвиток педагогічних ідей у складі філософії (найдавніші часи – поч. ХVІІ ст.). 

Становлення педагогіки як самостійної галузі наукового знання (ХVII- ХVIII ст.). 

Формування класичної європейської педагогіки (ХVIII-ХІХ ст.). 

      Розвиток педагогіки нового часу (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.). Виникнення освітніх 

технологій (ХХ ст. – наш час). 

      Школа, освіта і зародження педагогічної думки у Київській Русі. Школа й 

педагогічна думка в Україні періоду Відродження (ХVІ-перша половина ХVІІІ ст.). 

Українська педагогіка другої половина ХVІІІ ст.- початку ХХ ст. 

     Освіта і педагогічна думка в Україні у ХХ ст. Розвиток освіти і педагогіки в 

Україні у ХХІ ст. 

 



      Тема 3. Педагог: професійна діяльність і особистість. Педагогічне 

спілкування 

      Сутність педагогічної діяльності, основні види, специфіка. Історичні  аспекти  

становлення та розвитку професії педагога. Структура професійної діяльності 

педагога.  

      Професійні та особистісні якості педагога. Індивідуальний стиль педагогічної 

діяльності та авторитет вчителя. Професійні деформації у педагогічній діяльності.              

 

     Основи педагогічної майстерності: структура, рівні формування, шляхи 

становлення. Педагогічна техніка педагога. Педагогічна етика.  

     Поняття педагогічного спілкування, його функції,  рівні, бар’єри,  стилі. 

Комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони педагогічного спілкування. 

Правила організації педагогічного спілкування як рівноправних суб’єктів 

міжособистісної взаємодії. Педагогічне спілкування як діалог. Культура слухання. 

Бар’єри у процесі спілкування. Комунікативна культура педагога.  

     Характеристика поняття «педагогічна взаємодія». Способи та стилі педагогічної 

взаємодії. Особливості педагогічної взаємодії у дистанційній формі навчання. 

     Особливості конфліктів у педагогічній взаємодії. Види і причини виникнення 

конфліктів у педагогічній взаємодії «педагог-учень». Структура і динаміка 

педагогічного конфлікту. Стратегії поведінки у вирішенні педагогічних конфліктів. 

Правила педагогічного спілкування. 

 

   Тема 4. Розвиток і формування особистості 

   Поняття про особистість. Структура особистості (відповідно до теорій та 

концепцій). 

   Особливості розвитку особистості. Поняття про сенситивні та критичні періоди 

розвитку особистості. 

   Вікові періоди розвитку особистості. Особливості взаємодії з особистістю у різні 

вікові періоди. 

  Основні фактори формування особистості (соціалізація, виховання). 

 

    Тема 5. Мета і зміст виховання. Процес виховання. Закономірності і 

принципи виховання 

   Сутність та головні поняття теорії виховання. Мета та цілі виховання. Основні 

сучасні концепції та моделі виховання. Закономірності та принципи виховання.  

   Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили. 

   Особливості змісту виховання. Завдання основних напрямів всебічного розвитку 

особистості. 

   Особливості виховання в системі мистецької (хореографічної) освіти.  

 

     Тема 6. Методи виховання. Форми організації виховання 

   Поняття про метод виховання. Умови ефективного застосування методів 

виховання. Критерії оцінки рівня вихованості. 

   Методи словесного впливу на особистість вихованця, особливості їхнього 

застосування. 



   Методи формування позитивного досвіду поведінки вихованців, умови їх 

застосування. 

   Методи стимулювання та регулювання поведінки вихованців. 

  Форми організації виховання.  
 

   Тема 7. Дидактика як наука 

   Дидактика як галузь педагогіки. Предмет і основні завдання дидактики. Основні 

поняття дидактики (навчання, освіта, викладання, учіння, знання, уміння, навички, 

компетентності та ін.).  
 

     Сутність і структура освітнього процесу. Цілі навчання (дидактичні, розвивальні, 

виховні).  

    Мета та зміст освіти. Критерії відбору змісту освіти. Теорії формування змісту 

освіти. Компоненти змісту освіти. Нормативні документи, що відображають зміст 

освіти: їх характеристика, порядок й особливості розробки. Підручник: критерії 

якості. 

    Закономірності та принципи навчання. 

    Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Моделі 

«змішаного навчання». Самостійна робота учнів в умовах онлайн навчання. 

    Мотиви навчання. Готовність до навчання. Причини неуспішності учнів. Шляхи 

оптимізації пізнавальної діяльності учнів. 

  

     Тема 8. Методи та форми організації навчання. Контроль і оцінювання 

навчальних досягнень 

    Поняття про метод навчання. Класифікація методів навчання.  

    Зміст методів навчання. Вибір методів навчання. Дидактичні вимоги до вибору 

методів навчання.  

    Інтерактивні методи навчання: методика проведення та рекомендації щодо 

їхнього застосування.  

    Поняття про форми організації навчання. Урок як основна форма організації 

навчання. Види уроків. Підготовка і проведення уроків: організаційно-методичні 

аспекти.   

    Засоби навчання: методика застосування 

    Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1.  Волкова Н. П. Педагогіка. Київ: «Академвидав», 2012. 616 с. 

2.  Зайченко  І. В. Педагогіка: підручник. Київ: Видавництво «Ліра-К», 2016. 608 с. 
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Мачинська, Анна Федорович, Наталія Яремчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 
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Додаткова 

11.Бондар В. П. Дидактика. Київ: Либідь, 2005. 264 с. 
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19.Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості: навч. посібник. Київ: Каравела, 
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20.Шевчук А. С. Дитяча хореографія: навч.-метод. посібник. Тернопіль: Мандрівець, 

2016. 288 с. 
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Додаткова 

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1.Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України : веб-сайт. URL: 

http://www.mon.gov.ua. 

2.Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua 
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http://www.pedpresa.com.ua/
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  -  залік 

5.   Засоби діагностики успішності навчання:   

-поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів у час практично-

семінарських занять (доповідь, повідомлення, розв’язання проблемних завдань, 

участь у дискусіях тощо);  виконання завдань  самостійної роботи; 

-модульний контроль (тести - укладено відповідно до тем і завдань); 

-підсумковий контроль (залік). 

 

 


