
Опис дисципліни  
Шифр дисципліни ВВ 2.1.07 

Педагогіка 
 

Загальні характеристики 

дисципліни 

Навчальне навантаження з 

дисципліни 

Методи навчання і форми 

контролю 

галузь знань: 03  Гуманітарні 

науки 
Кількість кредитів – 3 

Методи навчання: 

Лекції,  

семінарські заняття 

 
Спеціальність: Психологія  

 
Загальна кількість годин 90 

Освітній рівень: 

бакалавр 

Лекції: 

22 6 

Вибіркова навчальна 
дисципліна 

Семінарські (практичні) 

заняття: 

12 2 

Рік вивчення дисципліни за 

навчальним планом: 0,5 2017 

Лабораторні заняття 

- 

Семестр: І Самостійна робота 

Кількість кредитів –1,5  56 72 

Тижневе навантаження (год.) 

- аудиторне: 2 год.  
- самостійна робота: 3 год. 

Співвідношення аудиторних 

годин і СРС  
 

Форми поточного 

контролю – модульні 
контрольні роботи 

Мова навчання: українська  - - 
Форма підсумкового 

контролю - залік 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 
Ознайомлення з фундаментальними основами педагогіки та провідними 

напрямами сучасних педагогічних теорій, їх місцем у системі гуманітарного 
знання. Студенти повинні засвоїти знання теоретичних основ і практичних 

методів педагогічного знання; навчитися висвітлювати  свої міркування у 
якісній, чіткій та однозначній формі; давати правильні визначення поняттям 

та термінам; професійно застосовувати набутий категоріальний апарат.  
 

2. Програма навчальної дисципліни: 
Предмет і об’єкт педагогіки як науки. Стратегія розвитку системи освіти в 
Україні. Розвиток системи освіти в провідних країнах світу. Освіта як 

соціальний інститут. Розвиток та функціонування системи дошкільної, 
загальної середньої та професійно- технічної освіти в Україні. Вища освіта в 



Україні та Болонський процес. Шляхи реформування системи освіти в 
Україні. 

      3.  Бібліографія: 
1.Дудка  Н.И. Высшая школа Украины: стратегия управления и проблемы 
реформирования. – Харьков: Основы,2002.-305 с. 

2. Кремень В.Г. Освіта і наука України. Шляхи модернізації (факти, роздуми, 
перспективи).- К.:Грамота,2003,-360 с. 

3.Чугаєвський В.Г., Чугаевська Л.В. Соціологія педагогіки. Навчальний 
посібник. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – 375 с. 

4.Шейко В.М. Вища освіта в країнах Заходу: соціальні та етичні аспекти. – 
Х.: Світ,1999. – 220 с. 

Методичне забезпечення: Конспекти лекцій за актуальної тематики, плани 
семінарських занять, завдання для самостійної роботи. 

Лектор: Чугаєвський Віталій Григорович, кандидат педагогічних наук, 
доцент. 

Факультет: психології. 
Адреса: 04111,м. Київ, вул.Саратівська, 20. Тел. 422-25-44 

 

Освітній ступінь Бакалавр 

Спеціальність Психологія 

Шифр дисципліни В В2.1.07 

Назва дисципліни Педагогіка 

Мета дисципілани Ознайомлення з фундаментальними основами 

педагогіки та провідними напрямами традиційних і 
сучасних педагогічних теорій, їхнім місцем у 

системі гуманітарного знання. 

Програмні 
компетентності 

Комунікативна та аналітична 
(через здатність до поєднання різнопланового 

аналітичного інструментарію до вирішення 
конкретних теоретичних задач та застосування 

засобів переконання та досягнення цілі у взаємодії). 
Практична 
(оволодіння навичками застосування методів 

логічного доведення у дискурсах різного типу; 
вдосконалення навичок чіткого та логічно 

обґрунтованого викладу думок). 

Програмні результати 
навчання 

засвоєння провідних традиційних та сучасних 
педагогічних систем; 

знання мови, методів та законів педагогіки; 
вміння обґрунтовувати правильні та спростовувати 

неправильні твердження. 

Підходи до 
викладання і навчання 

Навчання через практику. 
Інформаційний підхід. 

Система оцінювання Підсумковий контроль за результатами вивчення 



курсу здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою. Головною складовою частиною якого є 
регулярне виконання завдань викладача та 

накопичення студентами певної кількості балів за 
спеціально-розробленими  «Критеріями 

рейтингового оцінювання студентів». 
Індивідуальні навчально-дослідні завдання . Два 

модульних тестування. (Дві контрольні роботи, які 
включають в себе тестові завдання) 

 


