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ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
Становлення педагогіки як науки. Стадії розвитку педагогіки. Основні
категорії педагогіки: розвиток, освіта, виховання, навчання. Структура
педагогічної науки. Методологічні основи предмету педагогіки. Методи
науково-педагогічного дослідження.
Особистість її соціальна сутність, структура. Основні характеристики.
Основні фактори, що впливають на розвиток особистості та її
формування. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості.
Діяльність та спілкування в розвитку особистості. Вікові етапи в розвитку
особистості.
Мета

виховання,

її

об’єктивний

характер.

Ідеал

національного

виховання. Основні напрямки всебічного розвитку особистості. Програма
виховання як система цілей виховання. Зарубіжна педагогіка про мету
виховання.
Соціальне значення праці педагога. Специфіка педагогічної діяльності, її
психологічна

структура.

Педагогічна

творчість.

Авторитет

вчителя,

вихователя – педагогічний такт. Діяльність вчителя, вихователя в умовах
гуманізації і демократизації педагогічної освіти.
Виховання професійної відповідальності майбутніх фахівців освітньої
галузі як педагогічна проблема.
Неперервна освіта як необхідна складова професійної підготовки
майбутніх фахівців галузі освіти.
Здоров’язбережувальна діяльність педагога як соціальна проблема.
Організація навчальної і науково-дослідної діяльності з обдарованими
студентами у вищому навчальному закладі.
Значення вальдорфської педагогіки в

розвитку самосвідомості і

професійного самовизначення учнівської молоді.
Система освіти дорослих в Україні, її характеристика.
Розвиток інклюзивної освіти в сучасній Україні.
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Неперервна освіта як необхідна складова професійної підготовки
майбутніх фахівців галузі освіти.
ДИДАКТИКА
Поняття про дидактику як теорію освіти. ЇЇ основні категорії. Процес
навчання, його структура, основні функції. Пізнання і навчання,його рушійні
сили.

Основні

ланки

осмислення,запам’ятовування,

процесу
застосування

навчання:
на

сприйняття,

практиці.

Навчання-

двоєдиний процес, його психологічні основи.
Види

навчання:

проблемне,

програмоване, комп’ютерне.

інтегроване,

диференційоване,

Основи закономірності й принципи навчання.

Закономірності навчання. Історія проблеми. Класифікація закономірностей
навчання. Характеристика принципів навчання та прояви.
Методи навчання. Методи навчання, їх сутність основні поняття.
Функції методів навчання. Історія створення методів навчання. Методи
організації

навчально-пізнавальної

діяльності.

Методи

стимулювання

навчальної діяльності. Методи контролю і самоконтролю пізнавальної
діяльності.
Форми організації навчання. Сутність та історія розвитку форм
організації навчання. Урок та заняття як основна форма організації
навчального процесу. Особливості та структура шкільного уроку та заняття в
дошкільному закладі. Підготовка вчителя до уроку а вихователя до заняття.
Основні вимоги до заняття і до уроку.
Контроль і оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності
учнів. Сутність і основні види контролю. Оцінка результатів навчальнопізнавальної діяльності учнів. Критерії, норми оцінки навчальних знань.
Оцінювання якості освіти у вищій школі як одна з форм підвищення
рівня підготовки майбутніх фахівців.
Використання

інформаційних

етнокультурному середовищі.

технологій

в

студентському
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ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ
Теорія виховання. Поняття виховання основні його категорії:виховання,
самовиховання, перевиховання. Специфіка виховного процесу. Суб’єкоб’єттні підходи до виховання. Основні способи виховання. Виховання як
суспільне явище, його рушійні сили. Поняття «виховна система». Сучасні
підходи до виховання.
Художньо-естетичне виховання молоді як засіб залучення їх до
духовних і культурологічних цінностей суспільства.
Формування еколого-валеологічної культура студентів

у виховній

роботі вищої школи.
Національні й світові культурні надбання як основа патріотичного
виховання сучасної молоді.
Студентське самоврядування як складова навчально-виховного процесу
навчального закладу.
Духовно-моральний розвиток особистості як основа патріотичної
зрілості.
НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
Національне виховання його система, шляхи реалізації. Сутність
національного виховання, мета завдання, основні категорії. Історія розвитку
національного виховання. Українська етнопедагогіка – основна національна
система виховання. Основні напрямки виховання у національній школі.
Родинне виховання. Поняття сім’ї та її функції. Завдання родинного
виховання. Народні звичаї традиції та свята. Фамілістика українського
родоводу. Зміст шляхи родинного виховання. Материнське слово та приклад
батька. Мудрість та доброта старшого покоління. Природа, домашній побут
та взаємостосунки в сім’ї. Держава, церква.
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