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 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни педагогіки є формування у свідомості студентів основних педагогічних 

знань, необхідних і для розуміння педагогіки як однієї з основних наук, і для усвідомленого 
розуміння процесів самоосвіти, самовиховання й саморозвитку. 

Завдання: ознайомлення студентів із законами, закономірностями, принципами й 
правилами педагогіки; їхнім використанням у процесі розв'язку практичних завдань викладання 
й навчання; методами інтенсифікації й оптимізації навчального процесу, методами 
прогнозування й об'єктивної оцінки якості результатів навчальної діяльності. 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати:  
- мету, зміст, форми, методи та засоби навчання; 
- методи мотивації  начальної діяльності студентів, формування в їх свідомості стійкого 

інтересу по процесу навчання, самостійної роботи і самонавчанню; 
- ефективні методи формування знань, вмінь, навичок та об’єктивної їх оцінки 
вміти:  
- використовувати ефективні методи формування у учнів знань, умінь і навичок; 
- розробляти методичні посібники і рекомендації по самостійній роботе учнів; 
- активізувати розумову діяльність учнів; 
- визначати критерії якості навчальних занять и використовувати їх для 

удосконалювання навчального процесу; 
- широко використовувати в навчальному процесі дистанційне навчання, яке базується 

на застосуванні комп’ютерної  техніки. 
 

3.Зміст робочої програми 
 

Модуль 1 Педагогіка і педагогічний процес 
- Педагогіка її предмет, основні поняття. Педагогічний процес, його основні властивості 

та закономірності. 
- Наукова організація педагогічного процесу, Методи інтенсифікації та оптимізації 

процесу навчання. 
-  Предмет, основі категорії та задачі дидактики. Принципи навчання. Факторний аналіз 

в дидактиці.  
- Методологічні основи процесу навчання. Єдність функцій навчального процесу. 
- Методи та засоби навчання. Вибір їх оптимального сполучення, критерії вибору 

методів навчання.  
 

Модуль 2. Організаційні форми навчального процесу, шляхи їх вдосконалення 
- Методи стимулювання навчальної діяльності. Методи контролю и самоконтролю в 

навчанні.  
- Лекція, її мета та призначення, шляхи вдосконалення. 
- Практичне заняття, його мета, призначення, шляхи вдосконалення. 
- Самостійна робота студентів, її мета, призначення, шляхи вдосконалення 
- Курсове та дипломне проектування, їх мета, призначення, шляхи вдосконалення. 
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