МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Харківський національний університет внутрішніх справ
Кафедра педагогіки та психології, факультет № 3

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«ПЕДАГОГІКА»
обов’язкова компонента освітньо-професійної програми першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти
053 Психологія ( психолог ювенальної превенції)

м. Харків 2022

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 19.05.2022 № 5

СХВАЛЕНО
Вченою радою факультету № 3
Протокол від 18.05.2022 № 5

ПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
з гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін ХНУВС
Протокол від 19.05.2022 № 5

Розглянуто на засіданні кафедри педагогіки та психології (Протокол
від 10.05.2022 № 8)

Розробник:
доцент кафедри педагогіки та психології факультету
педагогічних наук, доцент Павло ЧЕРВОНИЙ.

№ 3,

кандидат

Рецензенти:
1.
Доцент кафедри соціальної психології ХДАК, кандидат психологічних
наук, доцент Ігор ВІДЕНЕЄВ.
2.
Професор кафедри педагогіки та психології факультету № 3, кандидат
психологічних наук, доцент Світлана ХАРЧЕНКО.

3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Педагогіка» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом
підготовки (спеціальністю) 053 Психологія (психолог ювенальної превенції).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є науково обґрунтовані,
цілеспрямовані та організовані процеси виховання та навчання людини.
Міждисциплінарні зв’язки: з навчальними дисциплінами «Соціальна
педагогіка», «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія»,
«Соціальна психологія».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем.
Тема № 1. Предмет педагогіки та методи науково-педагогічного дослідження
Тема № 2. Становлення педагогіки як науки
Тема № 3. Сутність процесу виховання
Тема № 4. Принципи та методи виховання
Тема № 5. Види виховання
Тема № 6. Сутність процесу навчання.
Тема № 7. Закономірності та принципи навчання. Методи, форми та прийоми
навчання.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою вивчення даної навчальної дисципліни є оволодіння здобувачами
вищої освіти системою знань про закономірності процесів формування та розвитку
особистості, її виховання та навчання, свідому та планомірну підготовку людини до
життя в суспільстві; засвоєння основних технологій діяльності педагога.
1.2. Основним завданнями вивчення навчальної дисципліни є оволодіння
здобувачами вищої освіти знаннями з теорії виховання і навчання особистості;
особливостей і етапів формування та розвитку людини; закономірностями процесів
виховання і навчання; ознайомлення з принципами, методами, засобами і формами
організації виховання і навчання особистості.
У результаті засвоєння навчальної дисципліни «Педагогіка» у здобувачів вищої
освіти формуються знання про механізми педагогічної діяльності людини;, основні
методи виховання та навчання, розвиток особистості та її основних психічних
процесів і функцій.







1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
предмет, структуру, принципи педагогічної науки;
проблеми та напрямки розвитку європейської та світової педагогіки;
основні стандарти системи освіти в Україні;
методи, що використовує сучасна педагогіка;
основні категорії педагогіки;
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поняття «формування» та «розвиток» особистості на основі педагогічної теорії;

сутність та зміст процесів виховання, навчання та освіти;

вікові особливості психічного та фізичного розвитку особистості;

основні закономірності, принципи та напрямки виховання і навчання;

структуру та організацію процесу навчання; основні форми та типи організації
навчання;

особливості педагогічного спілкування, сутність і функції педагогічних
комунікацій.
На основі одержаних знань слухачі магістратури повинні
вміти:

вирішувати педагогічні завдання,

володіти прийомапи виховання та навчання,

аналізувати педагогічно значущі ситуації та факти в професійній діяльності,

застосовувати одержані знання у практичній діяльності.
1.4. Форма підсумкового контролю (екзамен).
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS.
1.5. Програмні компетентності:
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної дисципліни
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
практичні проблеми у сфері психології, що передбачають
компетентність
застосування основних психологічних теорій та методів та
характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.
Здатність застосовувати знання у практичних
Загальні
компетентності
ЗК1.
ситуаціях.
(ЗК)
Знання та розуміння предметної області та
ЗК2.
розуміння професійної діяльності.
Навички використання інформаційних і
ЗК3.
комунікаційних технологій.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними
ЗК4.
знаннями.
ЗК5.
Здатність бути критичним і самокритичним.

Спеціальні
(фахові,
предметні) компетентності
(СК)

ЗК6.

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК7
ЗК8.
ЗК9.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Навички міжособистісної взаємодії,
Здатність працювати в команді.
Здатність оперувати категоріально-понятійним
апаратом психології
Здатність до ретроспективного аналізу
вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння
природи виникнення, функціонування та розвитку
психічних явищ.
Здатність самостійно збирати та критично
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати
психологічну інформацію з різних джерел

СК1.
СК2.

СК4.
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СК7.

Здатність аналізувати та систематизувати одержані
результати, формулювати аргументовані висновки
та рекомендації

СК9.

Здатність здійснювати просвітницьку та
психопрофілактичну відповідно до запиту

СК10.
СК11.
СК12.
СК14
Програмні
навчання

результати ПРН-1.

Здатність дотримуватися норм професійної етики
Здатність до особистісного та професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку
Здатність оперувати категоріально-понятійним
апаратом психології
Здатність підтримувати психологічну готовність
до дій в екстремальних умовах та застосовувати
правомірні психологічні прийоми, методи в
професійній діяльності.
Уміти розробляти та кваліфіковано застосовувати
нормативно-правові акти в різних сферах правоохоронної
діяльності, реалізовувати норми матеріального й
процесуального права в професійній діяльності.

ПРН-2.

Актуалізувати й структурувати проблеми, ухвалювати
рішення та забезпечувати умови їх реалізації.

ПРН-3.

Застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози
життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що
виникли в наслідок учинення кримінального чи
адміністративного правопорушення.

ПРН-4.

Організовувати і здійснювати превентивну та
профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання
вчиненню правопорушень, у тому числі корупційних.

ПРН-8.

Уживати заходи для забезпечення публічної безпеки і
порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на
стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових
портах, інших публічних місцях.
Складати
та
реалізовувати
програму
психопрофілактичних та просвітницьких дій,
заходів психологічної допомоги у формі лекцій,
бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо,
відповідно до вимог замовника.
Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути
зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що
мають інші культуральні чи гендерно-вікові
відмінності.
Ефективно виконувати різні ролі у команді у
процесі вирішення фахових завдань, у тому числі
демонструвати лідерські якості.
Відповідально
ставитися
до
професійного
самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
Демонструвати соціально відповідальну та свідому

ПР12.

ПР13.

ПР14.
ПР15.
ПР17.
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поведінку, слідувати гуманістичним та
демократичним цінностям у професійній та
громадській діяльності.

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИ НАУКОВОПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ».
Виховання особистості як предмет педагогіки. Історичний характер виховання.
Основні категорії педагогіки. Методи педагогічного дослідження.
ТЕМА № 2. «СТАНОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ».
Виникнення та становлення педагогічної думки у первісному та феодальному
суспільстві. Педагогічні ідеї епохи Відродження. Педагогічна думка в епоху
Просвітництва. Видатні українські педагоги та діячі ХХ століття.
ТЕМА № 3. «СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ».
Теорія виховання як частка педагогіки. Сутність процесу виховання і його
мета. Основні закономірності виховання. Критерії вихованості людини. Формування
мотивів поведінки.
ТЕМА № 4. «ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ВИХОВАННЯ».
Поняття про принцип виховання. Характеристика принципів виховання:
принцип цілеспрямованості, індивідуального підходу, зв’язку з життям, гуманного
ставлення до дитини та ін. Поняття про методи, загальні прийоми та засоби
виховання. Класифікація методів виховання (за Ю.К. Бабанським).
ТЕМА № 5. «ВИДИ ВИХОВАННЯ».
Розумове, моральне, естетичне, трудове, екологічне, фізичне види виховання.
Їх педагогічна мета, зміст, методи здійснення.
ТЕМА № 6. «СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ».
Поняття про дидактику. Дидактика та приватні методики. Основні категорії
дидактики. Функції навчання. Структура процесу навчання.
ТЕМА № 7. «ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ».
МЕТОДИ, ФОРМИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ».
Закономірності процесу навчання. Характеристика принципів процесу
навчання. Взаємозв’язок принципів в навчанні. Поняття про методи навчання, їх
призначення та функції. Методичний прийом. Засоби навчання. Вимоги до методів
навчання.
3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в Інтернеті
Основна

1.
Александров, Ю.В. Педагогіка : навч. посіб. / Ю.В. Александров,
Ю.В. Воронова. - Х. : ХДАФК, 2008. - 160 с.
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2.
Варій, М.Й. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. :
рекомендовано МОН України / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський. - К. : Центр учб.
літ., 2009. - 374 с.
3.
Власова, О.І. Основи психології та педагогіки : підручник. - К. :
Знання, 2011. - 334 с.
4.
Волкова, Н.П. Педагогіка : посібник : допущено МОН України /
Н.П. Волкова. - Київ : Академія, 2012. - 575 с.
5.
Дичківська, І.М. Інноваційні педагогічні технології : . : підручник /
І.М. Дичківська. - Київ : Академвидав, 2015. - 303 с.
6.
Дорогань, С. Національне виховання як світоглядне завдання:
філософський і педагогічний аспект // Вища освіта України. Нормативноправове регулювання. Нормат. зб. : офіц. вид. / М-во юстиції України, МОН
України. - 2014. - № 2. - С.105-111.
7.
Коваленко, Є.І. Історія зарубіжної педагогіки : хрестоматія. - К. :
Центр навч. літ., 2016. - 664 с.
8.
Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів
України. - Вип. 1. - 160 с.
9.
Основи психології і педагогіки : навч. посіб. : Рекомендовано МОН
України / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко. - К. :
Знання, 2017. - 342 с.
10. Основи психології та педагогіки : Навч.-метод. комплекс / Уклад.:
Г.О. Юхновець, В.Г. Андросюк, Д.О. Александров. - К. : Нац. акад. внутр. справ
України, 2012. - 16 с.
11. Психологія та педагогіка : підручник. - Київ : Слово, 2013. - 578 с.
12. Психологія та педагогіка : підручник : Рекомендовано МОН
України / С.Д. Максименко, М.Б. Євтух, Я.В. Цехмістер, О.О. Лазуренко. - К. :
Вид. дім "Слово", 2012. - 578 с.
13. Словник термінів педагогіки, психології та шкільного
адміністрування. - К. : [Б.в.], 2015. - 112 с.
14. Формування національної самосвідомості: історія, кеультура, мова,
педагогіка : монографія / О.В. Рогожкин, Д.Д. Білий, М.В. Балко та ін.. Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. - 202 с.
Допоміжна

1.
Гончаренко, С. Український педагогічний словник. - К. : Либідь,
2011. - 376 с.
2.
Левківський, М.В. Історія педагогіки : навч. посібник :
Рекомендовано МОН України / М.В. Левківський. - К. : Центр учб. літ., 2013. 190 с.
3.
Лозниця, В.С. Основи психології та педагогіки : навч. посіб.. - Київ
: КНЕУ, 2010. - 288 с.
4.
Любар, О.О. Історія української школи і педагогіки : Навч. посібник
: Рекомендовано МОН України / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т.
Федоренко. - К. : Т-во "Знання", 2013. - 452 с.
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5.
Маніфест гуманної педагогіки : пер. з рос. / Ш.О. Амонашвілі, Д.М.
Маллаєв, С.Л. Крук та ін.. - Хмельницький : ПП Сторожук О.В., 2011. - 64 с.
6.
Національно-патріотичне виховання дітей та молоді. - Київ : ОВК,
2016. - 148 с.
7.
Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2014.
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
1.
Виховання особистості як предмет педагогіки. Основні категорії
педагогіки.
2.
Методи педагогічного дослідження.
3.
Поняття про особистість та її розвиток. Теорії розвитку особистості.
4.
Суспільні інститути, що впливають на розвиток особистості. Основні
фактори, які впливають на розвиток людини.
5.
Виникнення та становлення педагогічної думки у
6.
Фізичне виховання та розвиток.первісному та феодальному суспільстві.
7.
Педагогічні ідеї епохи Відродження.
8.
Ян Амос Коменський – засновник педагогіки як науки.
9.
Педагогічна думка в епоху Просвітництва.
10. Видатні українські педагоги та діячі ХХ століття (А.С.Макаренко).
11. Видатні українські педагоги та діячі ХХ століття (В.О.Сухомлинський).
12. Сутність процесу виховання і його мета. Основні закономірності
виховання.
13. Зміст виховання, вимоги до нього. Комплексний підхід до виховання.
14. Критерії вихованості людини. Формування мотивів поведінки.
15. Поняття про принцип виховання. Характеристика принципів виховання:
принцип цілеспрямованості, індивідуального підходу, зв’язку з життям, гуманного
ставлення до дитини та ін.
16. Поняття про методи, загальні прийоми та засоби виховання.
Класифікація методів виховання (за Ю.К. Бабанським).
17. Естетичне виховання.
18. Трудове та економічне виховання.
19. Моральне виховання.
20. Поняття про колектив, його ознаки та структура.
21. Фізичне виховання.
22. Розумове виховання.
23. Педагогічне спілкування (види педагогічного спілкування; функції,
правила та особливості педагогічного спілкування).
24. Поняття про дидактику. Основні категорії дидактики.
25. Функції навчання.
26. Структура процесу навчання.
27. Закономірності та принципи навчання. Закономірності процесу навчання.
28. Знання, вміння та навички; їх взаємозв´язок.
29. Характеристика принципів процесу навчання. Взаємозв’язок принципів в
навчанні.
30. Принцип наочності у навчанні.
31. Принцип систематичності та послідовності навчання.
32. Принцип науковості у навчанні.
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33. Основні документи, що відображують зміст освіти (навчальний план,
навчальна програма, тематичний план, підручник, навчальний посібник, методичні
рекомендації та ін.).
34. Поняття про методи навчання, їх призначення та функції. Методичний
прийом. Вимоги до методів навчання.
35. Засоби навчання.
36. Загальне поняття про класно-урочну систему та її розвиток.
37. Сучасні вимоги до уроку та шляхи їх удосконалення. Типи уроків. Схема
аналізу уроків.
38. Урок – основна форма організації навчального процесу. Характеристика
видів уроку.
39. Контроль успішності засвоєння знань учнями. Види контролю.
40. Функції контролю. Вимоги до використання методів контролю засвоєння
знань.

