
Предмет «Загальна педагогіка» викладач: д.п.н..проф. Савченко Л.О 

Теми для дистанційного опрацювання.. 

Тема. Урок в сучасній школі (2 години). 

Вимоги до сучасного уроку. Педагогічні вимоги до побудови уроку, 

його структури (постановка мети, завдань, обладнання уроку; дотримання 

реалізації функцій уроку; врахування особистого досвіду учнів; розвиток 

мотивації навчання; організація різних видів діяльності на уроці; контроль за 

пізнавальною діяльністю учнів і зворотні зв’язки). Традиційна типологія 

уроків. Структура уроку в залежності від його мети. Підготовка учителя до 

уроку та її основні етапи. Нетрадиційні уроки в школі. 

 

Тема . Контроль, оцінка та облік успішності учнів (2 години). 

Поняття про контроль як діагностику навчально-пізнавальної 

діяльності та його функції (контрольна, виховна, навчальна, розвивальна, 

діагностично-коригуюча, стимулювально-мотиваційна). Загальна 

характеристика принципів контролю (об’єктивність, систематичність, 

гласність) та його видів (попередній, поточний, тематичний або періодичний, 

комбінований, підсумковий, заключний). Основні параметри якості знань: 

міцність, повнота, глибина, гнучкість, конкретність, системність та ін. Рівні 

знань: розпізнавальний, репродуктивний, продуктивний або репродуктивний, 

творчий. Тестування успішності. Самоконтроль та самооцінка. 

 

Тема  Інноваційні технології навчання у закладах освіти України (2 

година). 

Сучасна технологія навчання: сутність, актуальні проблеми. 

Інноваційні технології розвивального та модульного навчання. Суттєвий та 

змістовий аспекти проектної та сугестопедичної технології навчання. 

Інноваційні технології організаційних форм навчально-пізнавальної 

діяльності. Загальна характеристика класифікації основних дидактичних ігор: 

за сферою діяльності, за характером навчального процесу, за ігровою 

методикою, за предметною сферою, за видом ігрового середовища. Основний 

зміст методики проведення основних інноваційних форм вузівського 

навчального процесу: лекція (диспут, прес-конференція, подорож в машині 

часу, науково-практична конференція, дискусія та ін.); семінар (КВК, ерудит, 

поле чудес, бізнес, місто веселих майстрів, перший мільйон, біржа, 

департамент та ін.). 

 

Змістовий модуль  ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема . Взаємодія соціальних інститутів в управлінні педагогічною 

системою (2 години). 

Діяльність школи як відкритої соціально-педагогічної системи. 

Соціальна робота, виховання в сім’ї, педагогічна підтримка сім’ї, 

співробітництво школи і сім’ї у вихованні дітей, роль дитячих і громадських 



організацій у вихованні дітей. Сфери діяльності та функції соціальних 

інститутів і соціальних працівників.  

 

Тема Підвищення кваліфікації і атестація педагогічних 

працівників (2 години). 

Проблеми підвищення кваліфікації, вивчення, узагальнення і 

поширення перспективного досвіду вчителів і педагогічних колективів, 

впровадження в практику школи досягнень педагогічної науки як основні 

завдання удосконалення професіоналізму вчителів.. Залучення учительських 

кадрів до педагогічного пошуку, дослідження актуальних проблем навчання і 

виховання учнівської молоді, вдосконалення навчально-виховного процесу, 

відродження української культури та ін. Критерії та етапи вивчення 

перспективного педагогічного досвіду. Форми поширення досвіду. 

Діяльність кращих шкіл України, особливості роботи вчителів-новаторів. 

Методичне забезпечення діяльності вчителя. Система підвищення 

кваліфікації. Методичні об’єднання. Наукова організація праці в школі – 

основа вдосконалення навчально-виховного процесу. Принципи наукової 

організації педагогічної праці. Атестація педагогічних працівників. 

Викладач. д.п.н. проф. Савченко Л.О. предмет «Загальна педагогіка» 

модуль «Історія педагогіки». 

Семінарське заняття.  

Тема: Педагогічні погляди Дж.Локка. 

П Л А Н. 

1. Філософські витоки педагогічних поглядів Дж. Локка. 

2. Дж. Локк про мету виховання. 

3. Проблеми фізичного, морального, трудового та розумового виховання 

джентльмена в педагогічній теорії англійського педагога-просвітителя. 

4. Дж. Локк як прихильник ідеї станової детермінації системи освіти. 

Педагогічні ідеї Дж. Локка та сучасна англійська школа. 

Література для  конспектування: 

1. Локк Дж. Мысли о воспитании // Хрестоматия по истории зарубежной 

педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.163-194. 

 

Тема: Питання виховання у працях 

 французьких  філософів-матеріалістів ХVIII ст. 

П Л А Н.  



1. Клод Адріан Гельвецій про рівність всіх людей та всемогутність 

виховання. 

2. Дені Дідро про формування особистості. 

3. Діячі французького Просвітництва про демократизацію шкільної 

справи („План університету для Російського уряду...” Д.Дідро). 

Література для  конспектування: 

1. Гельвеций К. О человеке, его умственных способностях и его 

воспитании// Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: 

Просвещение, 1981. – С.238-248. 

2. Дидро Д. Систематическое опровержение книги Гельвеция 

«Человек» // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: 

Просвещение, 1981. – С.248-253. 

3. Дидро Д. План университета или школы публичного преподавания 

всех наук для Российского правительства // Хрестоматия по истории 

зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.253-264. 

 

Тема: Педагогічна теорія Й.Ф.Гербарта. 

ПЛАН. 

1. Філософські та психологічні основи педагогічної концепції 

Й.Ф.Гербарта. 

2. Зміст і завдання морального виховання. 

3. Ідея керування дітьми. 

4. Сутність виховального навчання Й.Ф.Гербарта: 

а) ідея розвитку багатобічного інтересу; 

б) щаблини навчання; 

в) види навчання. 

5. Й.Ф.Гербарт як один із фундаторів  формальної освіти на 

європейських теренах.  

Література для  конспектування: 

1. Гербарт И. Общая педагогика, выведенная из целей воспитания // 

Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – 

С.332-352. 

Тема: Педагогічна думка та шкільна справа доби українського 

Відродження (XVI-XVII ст.) 



ПЛАН. 

1. Виникнення та діяльність братських шкіл в Україні, їх визначний 

вплив щодо розвитку української культури й освіти. 

2. Ідея національної школи та народної просвіти в працях українських 

діячів  XVI-XVII ст. (Стефаній та Лаврентій Зизанії, К.Ставровецький, 

Герасим та Мелентій Смотрицькі, П.Беринда, І.Галятовський, І.Борецький). 

3. Становлення та розвиток вищих навчальних закладів в Україні: 

Острозька та Києво-Могилянська академії. Організаційно-педагогічна 

діяльність П.Могили. 

4. Вплив педагогічних поглядів та практичної діяльності С.Полоцького 

та Є.Славинецького на поширення освіти в Московській державі і 

становлення слов’яно-греко-латинської академії. 

Література для  конспектування: 

1. Статут Львівської братської школи 1586 р. Порядок шкільний // 

Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ 

Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 

2003. – С.61-65.  

Література для підготовки до семінару: 

1. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2003. – С.149-173.  

2. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української 

школи і педагогіки: Навч. посіб. / За ред. О.О.Любара. – К.: Т-во 

„Знання”, КОО, 2003. -  118-148. 

3. Українська педагогіка в персоналіях: Навч. пос. / За ред. 

О.В.Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Т.1. - С.70-90, 120-137.  

 

Тема: Розвиток педагогічної думки та освіти в Україні XVIII ст. 

ПЛАН 

1. Феофан Прокопович – видатний український просвітитель XVIII ст. 

2. Ідеї М.Козачинського про формування особистості людини. 

3. Особливості розвитку шкільної справи та педагогічної думки в 

Україні часів Руїни. 

4. Освітня діяльність та педагогічні погляди Г.С.Сковороди: 

а) життя Г.С.Сковороди як відбиття його філософії; 



б) основні педагогічні ідеї Г.С.Сковороди; 

в) педагогічна спадщина Г.С.Сковороди як втілення багатовікового 

педагогічного досвіду українського народу. 

Література для  конспектування: 

1. Сковорода Г.С. Вдячний Єродій // Історія української школи й 

педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. О.О.Любар; За 

ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.122-129. 

2. Прокопович Ф. Духовний регламент // Історія української 

школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ Упоряд. 

О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 

2003. – С.114-121. 

 

Література для підготовки до семінару: 

1. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2003. – С.174-186.  

2. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української 

школи і педагогіки: Навч. посіб. / За ред.О.О.Любара. – К.: Т-во 

„Знання”, КОО, 2003. -  159-170. 

3. Українська педагогіка в персоналіях : Навч.пос. / За ред. 

О.В.Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Т. 1. - С. 198-208, 238-243. 

 

Викладач. д.п.н. проф. Савченко Л.О. предмет  «Історія педагогіки». 

Семінарське заняття.  

Тема: Педагогічні погляди Дж.Локка. 

П Л А Н. 

1. Філософські витоки педагогічних поглядів Дж. Локка. 

2. Дж. Локк про мету виховання. 

3. Проблеми фізичного, морального, трудового та розумового виховання 

джентльмена в педагогічній теорії англійського педагога-просвітителя. 

4. Дж. Локк як прихильник ідеї станової детермінації системи освіти. 

Педагогічні ідеї Дж. Локка та сучасна англійська школа. 

Література для  конспектування: 



1. Локк Дж. Мысли о воспитании // Хрестоматия по истории зарубежной 

педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.163-194. 

 

Тема: Питання виховання у працях 

 французьких  філософів-матеріалістів ХVIII ст. 

П Л А Н.  

1. Клод Адріан Гельвецій про рівність всіх людей та всемогутність 

виховання. 

2. Дені Дідро про формування особистості. 

3. Діячі французького Просвітництва про демократизацію шкільної 

справи („План університету для Російського уряду...” Д.Дідро). 

Література для  конспектування: 

4. Гельвеций К. О человеке, его умственных способностях и его 

воспитании// Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: 

Просвещение, 1981. – С.238-248. 

5. Дидро Д. Систематическое опровержение книги Гельвеция 

«Человек» // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: 

Просвещение, 1981. – С.248-253. 

6. Дидро Д. План университета или школы публичного преподавания 

всех наук для Российского правительства // Хрестоматия по истории 

зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – С.253-264. 

 

Тема: Педагогічна теорія Й.Ф.Гербарта. 

ПЛАН. 

1. Філософські та психологічні основи педагогічної концепції 

Й.Ф.Гербарта. 

2. Зміст і завдання морального виховання. 

3. Ідея керування дітьми. 

4. Сутність виховального навчання Й.Ф.Гербарта: 

а) ідея розвитку багатобічного інтересу; 

б) щаблини навчання; 

в) види навчання. 



5. Й.Ф.Гербарт як один із фундаторів  формальної освіти на 

європейських теренах.  

Література для  конспектування: 

1. Гербарт И. Общая педагогика, выведенная из целей воспитания // 

Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М.: Просвещение, 1981. – 

С.332-352. 

Тема: Педагогічна думка та шкільна справа доби українського 

Відродження (XVI-XVII ст.) 

ПЛАН. 

1. Виникнення та діяльність братських шкіл в Україні, їх визначний 

вплив щодо розвитку української культури й освіти. 

2. Ідея національної школи та народної просвіти в працях українських 

діячів  XVI-XVII ст. (Стефаній та Лаврентій Зизанії, К.Ставровецький, 

Герасим та Мелентій Смотрицькі, П.Беринда, І.Галятовський, І.Борецький). 

3. Становлення та розвиток вищих навчальних закладів в Україні: 

Острозька та Києво-Могилянська академії. Організаційно-педагогічна 

діяльність П.Могили. 

4. Вплив педагогічних поглядів та практичної діяльності С.Полоцького 

та Є.Славинецького на поширення освіти в Московській державі і 

становлення слов’яно-греко-латинської академії. 

Література для  конспектування: 

2. Статут Львівської братської школи 1586 р. Порядок шкільний // 

Історія української школи й педагогіки: Хрестоматія: Навч. посіб./ 

Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 

2003. – С.61-65.  

Література для підготовки до семінару: 

4. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2003. – С.149-173.  

5. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української 

школи і педагогіки: Навч. посіб. / За ред. О.О.Любара. – К.: Т-во 

„Знання”, КОО, 2003. -  118-148. 

6. Українська педагогіка в персоналіях: Навч. пос. / За ред. 

О.В.Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – Т.1. - С.70-90, 120-137.  

 

Тема: Розвиток педагогічної думки та освіти в Україні XVIII ст. 



ПЛАН 

1. Феофан Прокопович – видатний український просвітитель XVIII ст. 

2. Ідеї М.Козачинського про формування особистості людини. 

3. Особливості розвитку шкільної справи та педагогічної думки в 

Україні часів Руїни. 

4. Освітня діяльність та педагогічні погляди Г.С.Сковороди: 

а) життя Г.С.Сковороди як відбиття його філософії; 

б) основні педагогічні ідеї Г.С.Сковороди; 

в) педагогічна спадщина Г.С.Сковороди як втілення багатовікового 

педагогічного досвіду українського народу. 
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