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1. ОПИС ПРЕДМЕТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS: 3 

 

Галузь знань: 

02 «Культура і мистецтво» 
(шифр і назва) 

Нормативна 
Спеціальності: 

024 «Хореографія» 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 
 Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Змістових модулів – 2 
Кваліфікація: 

Бакалавр хореографії 

Семестр: 

7-й 7-й 

Загальна кількість 

годин: 90  

Рівень вищої освіти: перший 

(бакалаврський) 

Лекції: 

16 год - 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2; 

самостійної роботи 

студента – 3,625 

 

Ступінь: бакалавр Семінарські: 

16 год - 

Самостійна робота: 

58 год - 

Вид контролю: 

залік залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить (у %): 

для денної форми навчання  – 35,5/64,4; 

для заочної форми навчання – 13,3/86,7. 

 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка» є набуття 

студентами професійної компетентності педагога для здійснення педагогічної 

діяльності у сфері початкової, профільної, фахової передвищої мистецької та 

позашкільної освіти. 

     

 
 



4 

 

  

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка»: 

 формування знань про мету, завдання, зміст, закономірності, принципи, 

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 впливів; 

 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, 

формування мети і завдань, застосування методів виховання та 

проектування форм організації виховання. 

У процесі вивчення студентами навчальної дисципліни «Педагогіка», 

опанування ними теоретичними, методологічними, методичними і практичними 

засадами курсу формуються такі програмні компетентності: інтегральна; загальні; 

фахові. 

Вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка» забезпечує досягнення таких 

програмних результатів 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.
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІКИ  

 

 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. 

Рекомендована література: 1-6, 8-10, 17,18 
 

      

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. 

 Рекомендована література: 1-6, 8-10, 21 

 

      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.  
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     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. 

Рекомендована література: 1-10, 15, 20. 

 

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). 

Рекомендована література: 1-6, 8-10, 19, 20. 

 

Змістовий модуль 2 

ОСНОВИ ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ І 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.  

Рекомендована література: 1-10, 14, 16, 22. 

 

     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. 
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   Методи формування позитивного досвіду поведінки вихованців, умови їх 

застосування. 

   Методи стимулювання та регулювання поведінки вихованців. 

  Форми організації виховання.  

Рекомендована література: 1-10, 14, 16. 

 

 

     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. 

Рекомендована література: 1-6, 8-10, 11,12. 

 

    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. 

Рекомендована література: 1-6, 8-10, 11,12. 

 
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

-го  

у тому числі Усь

ого  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

ср л п Ла

б 

інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні засади педагогіки  

Тема 1.  11 2 2   7       

Тема 2.  11 2 2   7       

Тема 3.  11 2 2   7       

Тема 4.  12 2 2   8       

Разом – зм. модуль1 45 8 8   29       

Змістовий модуль 2.  Основи теорії навчання і виховання 

Тема 5.  11 2 2   7       

Тема 6.  12 2 2   8       

Тема 7.  11 2 2   7       

Тема 8.  11 2 2   7       

Разом – зм. модуль 2 45 8 8   29       

Усього годин 90 1

6 

1

6 

  58       

 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-сть 

годин 

1 Педагогіка як наука 2 

2 
Історія розвитку школи і педагогічної думки за кордоном та 

в Україні 
2 

3 
Педагог: професійна діяльність і особистість. Педагогічне 

спілкування 
2 

4 Розвиток і формування особистості 2 

5 
Мета і зміст виховання. Процес виховання. Закономірності і 

принципи виховання 
2 

6 Методи виховання. Форми організації виховання 2 

7 Дидактика як наука 2 

8 
Методи та форми організації навчання. Контроль у 

навчальному процесі 
2 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ * 

№  

теми 
Навчальні питання 

К-сть 

годин 

Тема 1 Проаналізувати: взаємозв’язок культури і освіти; зміст 

особливостей мистецької освіти; вплив мистецької 

освіти на реалізацію завдань духовного розвитку 

особистості; завдання педагогіки мистецтва. 

Підготувати у письмовій формі есе на тему: «Моя 

майбутня хореографічна школа».  

Підготовка до семінарського заняття №1 

7 

Тема 2 Проаналізувати стадії розвитку вітчизняної педагогіки: 7 
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народна педагогіка, козацька педагогіка, духовна 

педагогіка, світська педагогіка. 

Підготувати у письмовій формі проект на тему: 

«Педагогічні погляди (ідеї, теорії, система) (вказати 

ім’я та прізвище)».  

Підготовка до семінарського заняття №2 

Тема 3 Аргументуйте думку. У сучасних умовах переходу на 

нові інформаційні технології і розширення 

можливостей самостійного отримання інформації (у 

тому числі й навчальної) роль учителя зменшується, чи 

навпаки, зростає? 

Проаналізуйте взаємозв’язок - актор як педагог і 

педагог як актор. 

Із власного досвіду пригадайте педагогічний конфлікт 

учасником якого Ви стали безпосередньо чи в ролі 

спостерігача. Проаналізуйте його: причини 

виникнення, аналіз перебігу, шляхи вирішення та 

альтернативні Ваші рекомендації щодо його 

розв’язання. 

Підготовка до семінарського заняття №3 

7 

Тема 4 Оперуючи знаннями із вікової психології розвитку 

особистості, допоможіть підлітку подолати 

невпевненість у своїх силах. 

Підготувати у письмовій формі дослідження на тему: 

«Особливості педагогічної взаємодії із вихованцями 

…..дошкільного, молодшого, середнього, старшого 

шкільного віку (за вибором)». 

Підготовка до семінарського заняття №4 

Підготовка до модульного контролю 

8 

Тема 5 Дайте порівняльну характеристику виховного процесу 

в авторитарній і гуманістичній педагогіках. 

Проаналізуйте співвідношення понять 

«інтелігентність» і «вихованість». 

Змоделюйте: «Ідеал сучасної людини». 

Підготовка до семінарського заняття №5 

7 

Тема 6 Психологи поділяють учнів на дві основні категорії: 

школярі із колективістичними нахилами і школярі 

індивідуалістичного складу. Якщо учні «випадають» з 

колективу, то для чого потрібні робити всіх 

колективістами, насильно змінювати природу дитини і 

переробляти її особисті якості? Як Ви думаєте? 

Наведіть аргументи «за» і «проти». 

Підготувати у письмовій формі проект на тему: «Від 

виховання до самовиховання». 

8 
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Підготовка до семінарського заняття №6 

Підготовка до модульного контролю 

Тема 7 Яким принципами навчання відповідають наступні 

правила навчання: 1) від легкого до важкого; від 

відомого до невідомого; від простого до складного; 2) 

«Якомога частіше використовуйте питання «чому?»; 3) 

«У методах викладання відображайте методи наукового 

пізнання, розвивайте мислення учнів». 

Кожний учитель мріє про те, щоб його уроки були 

цікавими для учнів. Як цього досягти? 

Охарактеризуйте основні шляхи формування в учнів 

інтересу до знань. 

Підготовка до семінарського заняття №7 

7 

Тема 8 Проаналізуйте особливості форм організації навчання, 

які будуть переважати у вашій професійно-педагогічній 

діяльності. 

Підготовка до семінарського заняття №8 

Підготовка до модульного контролю 

7 

 Усього годин 88 

* Зміст завдань для самостійної роботи конкретизовано у методичних матеріалах [1]. 

 

 

7. Методи навчання 

Робочою програмою передбачено: 

 проведення лекцій, семінарсько-практичних занять із застосуванням 

словесних методів навчання (пояснення, бесіда, розповідь, дискусії) 

 застосування  інтерактивних методів навчання під час семінарсько-

практичних занять («мозкового штурму», «комунікативної атаки», «методу 

проектів» тощо); 

 застосування методів стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів, проблемно-пошукове навчання; 

 проведення лекцій, семінарсько-практичних занять із застосуванням наочних 

методів навчання (мультимедійних засобів, роздаткового матеріалу). 

 

8. Методи контролю: 

Робочою програмою передбачено: 

 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). 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

 

 

 

 

 

100 

С 1 С 2 С 3 С 4 С 5 С 6 С 7 С 8 

5+ 

СР 

(10) 

5+ 

СР 

(10)  

 

5 

 

5+ 

СР 

(10)+ 

МК 

(10) 

5+ 

СР 

(3) 

5+ 

СР 

(10) 

5 

 

5+ 

МК 

(10) 

 

 

*МК — модульний контроль (20 балів);  С — семінарське заняття (8 × 2 = 16 

балів); СР — самостійна робота (10+10+10+10 = 40 балів). 

 

 

Політика виставлення балів 

    Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням:  

• семінарські заняття – 40 (8 занять по 5 балів): 40% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів – 40; 

• контрольні заміри (2 модульні контрольні роботи за тестовими завданнями): 20 

% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20; 

• самостійна робота – 40 (6 індивідуальних письмових завдань): 16% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів – 40. 

Критерії оцінювання семінарського заняття: 5 балів – змістове відтворення 

матеріалу, апелювання до наукових поглядів, глибина аналізу предмета 

обговорення, виявлення причинно-наслідкових зв’язків, вміння проектувати 

стратегію розвитку, класифікувати, узагальнювати та систематизувати матеріал; 

наведення прикладів із власного досвіду чи ситуацій, які спостерігались як 

наочні, активна позиція на занятті; 4-3 бали – часткове відтворення матеріалу, 

часткова апеляція до наукових поглядів, фрагментарний прояв глибини аналізу 

предмета обговорення, часткове виявлення причинно-наслідкових зв’язків, 

часткове вміння проектувати стратегію розвитку, класифікувати, узагальнювати 

та систематизувати матеріал; наведення прикладів із власного досвіду чи 

ситуацій, які спостерігались як наочні без наукового обґрунтування, пасивно-

активна позиція на занятті; 2-1 бал – несистемне відтворення матеріалу, 

відсутність глибини аналізу предмета обговорення, неможливість побудови 

причинно-наслідкових зв’язків, відсутність вміння проектувати стратегію 

розвитку, класифікувати, узагальнювати та систематизувати матеріал; 

неможливість навести приклади із власного досвіду чи ситуацій, які 

спостерігались як наочні, пасивна позиція на занятті.   

 

Самостійна робота (4 індивідуальних письмових завдань) 

Самостійна робота №1 Залікова вартість – 10 балів 
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   Підготувати у письмовій формі есе на тему: «Моя майбутня хореографічна 

школа». Перед написанням есе проаналізувати свій особистісний досвід навчання 

у хореографічній школі, досвід праці відомих хореографічних шкіл минулого та 

сучасності, професійну діяльність відомих хореографів. У есе має бути 

аргументовано висвітлений вплив мистецької (хореографічної) освіти на розвиток 

особистості учнів. Обгрунтуйте роль педагогічних знань, умінь і навичок для 

реалізації Вашого задуму.    

   Критерії оцінювання: представлено аспекти самоаналізу особистісного 

професійного становлення та головну ідею щодо проектування власного 

освітнього проекту; проаналізовано власні професійні освітніх можливості 

самореалізації; сформульовано місію, мету і завдання освітньої інституції; 

виокремлено структурно-функціональні компоненти, виокремлено їхні переваги у 

конкурентному освітньо-мистецькому середовищі; аргументовано бачення 

педагогічної взаємодії «педагог-вихованець» та проектування напрямків 

особистісного розвитку учнів в умовах хореографічного середовища; філологічно 

грамотне оформлення тексту (10-7 балів); часткове недотримання структурних 

вимог щодо представлення теми, часткове змістовне обґрунтування у 

формулюванні, часткове представлення особливостей освітнього проекту; 

допущені граматичні помилки (6-3 бали); представлення недостатньої змістової 

аргументації, відсутність концепції аналізу та логіки представлення; у тексті 

роботи є багато мовних огріхів (2-0 бали). 

     Самостійна робота №2 Залікова вартість – 10 балів 

     Підготувати у письмовій формі проект на тему: «Педагогічні погляди (ідеї, 

теорії, система) (вказати ім’я та прізвище)». Серед вибраних персоналій можуть 

бути: Я. Коменський, Д. Локк, Ж.Ж. Руссо, Й.-Г. Песталоцці, М. Монтессорі, Я. 

Корчак, Д. Дьюї; Г. Сковорода, К. Ушинський, С. Русова, Г. Ващенко, А. 

Макаренко, В. Сухомлинський. 

    Необхідними вимогами до виконання завдання є: загальний опис педагогічного 

новаторства; на основі прочитаного першоджерела(-ел), підкріплюючи цитатами, 

висловити обґрунтування власного бачення новацій та слабких сторін, те що є 

новітнім, і те, що не є актуальним для сучасного розвитку освіти.   

    Критерії оцінювання: сформовано чіткі аргументи власного вибору 

дослідження, виявлено глибину аналізу кожного аспекту педагогічно-наукових 

поглядів персоналії; проаналізовано біографічні дані, представлено пізнання 

особистості корифея педагогічної думки через розкриття формування його 

світогляду, світосприйняття, індивідуально-психологічні характеристики; 

виокремлено позиції формування «педагога-новатора» через аспекти його 

професійного становлення; проаналізовано увесь педагогічний доробок, 

виокремлено напрямки, «передові ідеї», теоретико-прикладні засади; 

сформульовано своє ставлення до вибраної персоналії; філологічно грамотне 

оформлення тексту (10-7 балів); часткове недотримання структурних вимог щодо 

представлення теми, часткове змістовне обґрунтованого формулювання, допущені 

граматичні помилки (6-3 бали); представлення недостатньої змістової 

аргументації, відсутність концепції аналізу та логіки представлення; у тексті 

роботи є багато мовних огріхів (2-0 бали). 



13 

 

  

  Самостійна робота № 3 Залікова вартість –  10 балів. 

  Підготувати у письмовій формі дослідження на тему: «Особливості педагогічної 

взаємодії із вихованцями …..дошкільного, молодшого, середнього, старшого 

шкільного віку (за вибором)». У роботі повинна бути зазначена аргументація 

Вашого вибору, щодо вікової категорії. На основі знань про психологічні 

особливості вікової періодизації розвитку особистості (новоутворення; сенситивні 

та критичні періоди розвитку особистості тощо) опишіть особливості взаємодії із 

вихованцями відповідного віку (підтримка відповідних вікових особливостей, 

стиль спілкування тощо). 

  Критерії оцінювання: змістовний аналіз психологічних особливостей вибраної 

вікової категорії; представлення новоутворень, сенситивних та критичних 

періодів розвитку особистості учня(вихованця); проаналізовано аспекти 

педагогічної взаємодії у цій віковій категорії, сформовані аргументи щодо стилю 

педагогічного спілкування, методів комунікації, виховних тем для бесіди та 

дискусії; представлено засади впливу різних напрямків мистецької освіти для 

визначеної вікової категорії; вплив хореографічної освіти на розвиток особистості 

у даному віці; філологічно грамотне оформлення тексту (10-7 балів); часткове 

недотримання структурних вимог щодо представлення теми, часткове змістовне 

обґрунтованого формулювання, допущені граматичні помилки (6-3 бали); 

представлення недостатньої змістової аргументації, відсутність концепції аналізу 

та логіки представлення; у тексті роботи є багато мовних огріхів (2-0 бали). 

Самостійна робота №4 Залікова вартість – 10 балів. 

   Підготувати у письмовій формі проект на тему: «Від виховання до 

самовиховання». Аналізуючи власний індивідуальний досвід проаналізуйте яким 

чином процеси виховання та самовиховання вплинули на розвиток формування 

вашої особистості. Опишіть вплив методів, прийомів та засобів цих процесів. 

  Критерії оцінювання: сформовані позиції власного самоаналізу щодо 

особистісного розвитку; представлено рефлексії щодо доцільності застосування 

визначених методів виховання у певний віковий період, означено результати таких 

дій (сформовані риси характеру, погляди, світобачення, вчинки, емоційний 

інтелект тощо); проаналізовано етап трансформації у процес самовиховання 

(обставини, події, умови, готовність тощо); стратегія власної місії у роботі над 

собою; вплив хореографічної освіти на саморозвиток і самовиховання; 

філологічно грамотне оформлення тексту (10-7 балів); часткове недотримання 

структурних вимог щодо представлення теми, часткове змістовне обґрунтованого 

формулювання, допущені граматичні помилки (6-3 бали); представлення 

недостатньої змістової аргументації, відсутність концепції аналізу та логіки 

представлення; у тексті роботи є багато мовних огріхів (2-0 бали). 

 

 

Політика оцінювання 

Відвідування занять. Обов’язковим компонентом оцінювання є відвідування 

занять (лекційних, семінарських) та активна навчальна діяльність під час їх 

проведення. За умови відсутності студента на заняттях із поважних причин (стан 
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здоров’я, поважні сімейні обставини, міжнародне стажування) дозволяється 

відпрацювати впродовж консультаційних годин викладача. 

Академічна доброчесність. Письмові роботи перевіряються викладачем у випадку 

виникнення сумнівів проходять перевірку на плагіат. За умови перевищення 

запозичення текстової інформації більше 50%, констатується викладачем як 

порушення академічної доброчесності і оцінювання роботи не проводиться.  

Дедлайни. Не перевіряються письмові роботи, які подані невчасно. Терміни здачі 

робіт обумовлюються на початку викладання курсу. 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS 
 

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення 

90–100 А відмінно 

81–89 В 
добре 

71–80 С 

61–70 D 
задовільно 

51–60 Е  

21–50 FX 
незадовільно 

Менше 20 F 

 

10. Методичне забезпечення: 
  

 Методичні матеріали для семінарських занять з курсу «Педагогіка» для 

навчання бакалаврів (для спеціальності: 024 «Хореографія»). 2021 

 Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з курсу «Педагогіка» 

для навчання бакалаврів (для спеціальності: 024 «Хореографія»). 2021 

 підручники, посібники й інші види навчальної та науково-педагогічної 

літератури, зазначені у списку літератури; 

 нормативні документи, що регламентують освітню діяльність в Україні; 

 ілюстративні матеріали (комп’ютерні презентації; структурно-логічні схеми, 

узагальнюючі таблиці та інший роздатковий матеріал) 

 

11. 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. 

3.  Ковальчук О., Когут С. Основи психології та педагогіки: навч. посібник. За заг. 

ред. Л. Ковальчук. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. 625 

с. 

4.  Кучерявий О. Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти: навч. посібник. 

Київ: Видавничий дім «Слово», 2014. 440 с. 

5.  Максимюк С. П. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Кондор, 2005. 667 с.  

6.   Мойсеюк Н. Педагогіка. Київ: «Саммит-Книга», 2007. 656 с. 
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7.  Основи педагогічної майстерності: навч.-метод. посібник / упоряд. Наталія 

Мачинська, Анна Федорович, Наталія Яремчук. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2020. 286 с. 

8.  Пащенко М. І., Красноштан І. В. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2019. 228 с. 

9.  Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посібник.  Київ: Видавничий центр «Академія», 

2009. 560 с. 

10. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібник. Київ: Либідь, 2002. 560 с. 

 

Додаткова 

11.Бондар В. П. Дидактика. Київ: Либідь, 2005. 264 с. 

12.Березюк О. С.,  Власенко О. М. Дидактика: теорія і практика: навч.-метод. 

посіб. Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 212 с. 

13.Гін А. Прийоми педагогічної техніки. Київ: Основа, 2015. 112 с. 

14.Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навч. посібник. Київ: Вища 

школа, 2005. 343 с. 

15.Ковальчук Л. О. Основи педагогічної майстерності. Львів: Видавничий центр 

ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 608 с. 

16.Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка родинного виховання: навч. 

посіб. Київ: Знання, 2006. 324 с. 

17.МакЛін Алан. Мотивуюча школа. Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2019. 

480 с. 

18.Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посібник. Тернопіль: 

Навчальна книга-Богдан, 2005, 360 с. 

19.Титаренко Т. М. Сучасна психологія особистості: навч. посібник. Київ: 

Каравела, 2013. 372 с. 

20.Шевчук А. С. Дитяча хореографія: навч.-метод. посібник. Тернопіль: 

Мандрівець, 2016. 288 с. 

21.Шулигіна Р. Педагогіка: навч. посібник. Суми: Університетська книга, 2017. 

144 с. 

22. Яремчук Н.Я. Педагогіка: навч. посібник. Львів: ЛКА, 2011. 246 с. 

 

Інформаційні ресурси  

1.Освітні сайти Інтернет: 

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

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

-Офіційний сайт Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти: веб-сайт. URL: http://naqa.gov.ua 

-Офіційний сайт ЮНЕСКО: веб-сайт. URL: http: //www.unesco.org/ 

- http://www pidruchniki.ws/pedagogika  

- http://www pedagogika.ucoz.ua 

-http://www.pedpresa.com.ua; 

-https://www.ed-era.com  

2.бібліотека кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського 

національного університету імені Івана Франка (вул. Туган-Барановського, 7); 

http://www.pedpresa.com.ua/
https://www.ed-era.com/
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3.наукова бібліотека імені Василя Стефаника (вул. Стефаника, 2); 

4.наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка 

(вул. Драгоманова, 5, 17);  

5.ресурсний центр інклюзивної освіти (кафедра загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка); 

6.педагогічна бібліотека (вул. Зелена, 24). 

  


