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Анотація 

Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед 

вищою школою ряд важливих завдань і зумовили певні зміни в 

організації та змісті праці вчителя, пошуки новітніх технологій 

навчання, що у свою чергу висуває нові вимоги до фахової 

підготовки вчителів. Курс має чітку професійну спрямованість 

і покликаний забезпечити високий теоретичний рівень знань 

студентів з основ дидактики. 

Навчальна дисципліна «Дидактика та соціологія 

виховання» охоплює систему знань щодо процесу навчання та 

освіти у закладах загальної середньої освіти. Вивчення 

навчальної дисципліни забезпечує підготовку студентів до 

професійної діяльності, сприяє формуванню професійних 

умінь та навичок, необхідних для ефективної педагогічної 

mailto:orosz.ildiko@kmf.org.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „9” від „23” грудня 2020  р. 

Ф-ДК-РП1 

 

діяльності. Дидактичні основи сучасної педагогіки є 

теоретичною базою для подальшого оволодіння методами 

пізнання, логікою освітнього процесу, досвідом інноваційної 

педагогічної діяльності. Предметом дидактики та соціології 

виховання є пізнання змісту освіти; методи й засоби навчання; 

організаційні форми навчання; виховна роль суспільства в 

процесі навчання; педагогічні умови, що сприяють ефективній 

навчально-пізнавальній діяльності учнів.  

Мета дисципліни 

«Дидактика та соціологія виховання» полягає у формуванні 

знань студентів про навчання, обробку інформації у сучасному 

інформаційному та суспільному просторі сутність та 

особливості організації освітнього процесу (методи, форми, 

прийоми) в умовах початкової та загальноосвітньої школи. 
Забезпечити майбутніх учителів початкових та 

загальноосвітніх шкіл знаннями теоретично обґрунтованих і 

практично перевірених шляхів і методів навчання та виховання 

на уроках, а також вплив уточнення у суспільстві. 

Компетентності 
Інтегральна компетентність: здатність компетентно 

розв’язувати різноаспектні комплексні задачі і проблеми 

психолого-педагогічного характеру в галузі початкової освіти, 

керуючись принципами толерантної комунікації, культурної і 

міжкультурної взаємодії, творчої, креативної й інноваційної 

професійної діяльності у виробничих ситуаціях, що 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності:  

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ЗК-3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК-4. Здатність працювати в команді. 

ЗК-8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 

Спеціальні (фахові) компетентності  

СК-4. Здатність управляти власними емоційними станами, 

налагоджувати конструктивну та партнерську взаємодію з 

учасниками освітнього процесу, формувати мотивацію 

здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати їхню 

пізнавальну діяльність. 

СК-5. Здатність до проєктування осередків навчання, виховання 

й розвитку здобувачів початкової освіти. 

СК-6. Здатність до організації освітнього процесу в початковій 

школі з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей 

молодших школярів, розвитку в них критичного мислення та 
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формування ціннісних орієнтацій. 

СК-7. Здатність до моделювання змісту відповідно до 

очікуваних результатів навчання, добору оптимальних форм, 

методів, технологій та засобів формування ключових і 

предметних компетентностей молодших школярів у процесі 

вивчення освітніх галузей Державного стандарту початкової 

освіти: мовно-літературної, математичної, природничої, 

технологічної, інформатичної, соціальної і 

здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, 

мистецької, фізкультурної. 

СК-9. Здатність до різних видів оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів початкової освіти на засадах 

компетентнісного підходу. 

Програмні результати навчання: 

ПР-02 Управляти складною професійною діяльністю та 

проєктами в умовах початкової школи, виробляти та ухвалювати 

рішення в непередбачуваних робочих та навчальних контекстах. 

ПР-07 Планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, 

забезпечувати розвиток пізнавальної діяльності учнів, 

формувати в них мотивацію до навчання. 

ПР-09 Планувати та організовувати освітній процес у початковій 

школі, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, 

використовуючи різні організаційні форми навчання та типи 

занять, із дотриманням принципу науковості та вимог 

нормативних документів початкової школи. 

ПР-10 Використовувати в освітній практиці різні прийоми 

формувального, поточного і підсумкового оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів початкової освіти, прийоми 

диференційованого оцінювання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

ПР-11 Збирати, інтерпретувати та застосовувати дані у сфері 

початкової освіти із використанням методів наукової діяльності. 

ПР-12 Застосовувати методи та прийоми навчання, інновації, 

міжпредметні зв’язки та інтегрувати зміст різних освітніх 

галузей в стандартних і нестандартних ситуаціях професійної 

діяльності в початковій школі, оцінювати результативність їх 

застосування. 

ПР-14 Забезпечувати індивідуальний і диференційований 

розвиток здобувачів початкової освіти з особливими освітніми 

потребами відповідно до їхніх можливостей. 

ПР-16 Використовувати основні техніки спілкування з 

дорослими людьми, різні форми та засоби комунікації з 

батьками, колегами, іншими фахівцями з метою підтримки 

здобувачів у освітньому процесі початкової школи, керувати 

педагогічним і професійним розвитком осіб та груп. 

 

Основні теми дисципліни: 

Тема 1. Система цілей освіти. Поняття мети та завдань освіти. 

Класифікація та вибір мети навчання. Перехід у процесі 
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навчання загальної мети в конкретну. Вплив суспільних 

цінностей та потреб на вибір мети навчання. Вплив знань про 

учнів на вибір мети навчання. Вплив відомостей, які стосуються 

учнів та навчального процесу на формування мети навчання. 

Зміст освіти. Принципи і правила навчання. Фактори, що 

зумовлюють зміст освіти. Теорії організації змісту освіти. 

Вимоги до формування змісту освіти в сучасній школі. 

Диференційований підхід до вибору змісту освіти. 

 

Тема 2. Планування навчального процесу. Навчальні плани і 

програми. Поняття та класифікація навчальних програм.  

Педагогічна програма – перспективне планування. Індивідуальні 

плани роботи педагога. Навчальний план, тематичне планування, 

конспект уроку. Стандарти освіти.Основні джерела змісту 

освіти: навчальний план, навчальні програми. Принципи вибору 

змісту освіти у навчальних планах. 

 

Тема 3. Навчальний процес. Загальна характеристика та зміст 

навчального процесу. Процес розвитку мотивації та освоєння 

навичок навчання. Стимулювання процесу навчання. 

Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Оцінка і 

самооцінка якості результатів навчального процесу. Контроль і 

керівництво навчально-пізнавальною діяльністю. Діяльність 

учителя і учня у різних видах навчання. 

 

Тема 4. Організаційні рамки та форми навчального процесу. 

Організація навчальної діяльності учнів на уроці. Індивідуальна, 

групова форми організації навчальної діяльності учнів. Основні 

вимоги до уроку. Урок, як основна форма організації навчання. 

Загальні вимоги до уроку (структура, типи тощо). Нетрадиційні 

організаційні форми навчання. 

 

Тема 5. Поняття про методи навчання та їх класифікацію. 

Основні методи: лекція, пояснення, розповідь, виступи 

студентів, обговорення,  дебати, наочні методи, загальні методи 

навчання (практичне навчання, цільове, групове), симуляції, ігри 

та дидактичні ігри,  навчальний контракт, екскурсії, домашня 

робота тощо. Вибір і поєднання методів навчання. Засоби та 

умови навчання. Ефективність засобів навчання в залежності від 

вірного їх вибору. 

 

Тема 6. Діагностика навчання. Контроль за навчально-

пізнавальною діяльністю. Сутність, функції, види, предмет 

контролю: зовнішній та внутрішній. Процес контролю за 

навчальною діяльністю учнів. Методи перевірки знань. Критерії 

оцінювання. Основні вимоги до тестування. Оцінка, самооцінка. 

 

Тема 7. Школа і держава. Система освіти та школи. Теорії. 

Структура закладів освіти та правозахисту. Багаторівнева 

система. Школа та господарська діяльність. Планування та 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „9” від „23” грудня 2020  р. 

Ф-ДК-РП1 

 

фінансування освіти. Суспільний поділ в школі. Культура і 

школа. Держава і школа. Методи впливу держави на школу та 

обмеження державного впливу. Структура освіти України та її 

фінансування. 

 

Тема 8. Сім’я. Сім’я як суспільна спільнота її структура, роль та 

забезпеченість. Роль сім’ї в соціалізації. Вади в соціалізації. 

Сім’я та школа. Колектив, місце та роль членів колективу. 

Навчання в колективі. Навчання в колективі: “прихована 

програма”. 

 

Тема 9. Вплив нових комунікаційних технологій на соціалізацію 

молоді. Медії. Поняття, роль та види комунікації. Розвиток 

засобів теле- і радіомовлення. Масова комунікація, її зміст, роль, 

структура та вплив на людей. 

 

Тема 10. Політична соціалізація, елітна освіта та демократичне 

виховання. Військова служба. Армія як соціальна організація. 

Боротьба як соціальна необхідність. Національна та професійна 

(наймана) армія. Роль армії у суспільстві. Армія як простір для 

соціалізації. 

Критерії контролю та 

оцінювання 

результатів навчання 

Навчальні досягнення магістрантів із дисципліни «Новітні 

технології викладання мовно-літературної галузі у початковій 

школі» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82–89 В 
добре 

75–81 С 

64–74 D 
задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Відповіді на семінарських заняттях (усна відповідь, 

відповіді на запитання викладача, презентація) – 20 балів. 

Самостійна робота –50 балів. 

Контрольна робота – 30 балів. 

Загалом – 100 балів.  

До екзамену допускаються студенти, які відвідували 

лекційні та семінарські заняття, опрацювали рекомендований 

мінімум навчальних завдань, прозвітували про самостійну 

роботу, виконали запропоновані  реферативні роботи, і накопили 

60 балів на протязі одного семестру. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу 

«Дидактика та соціологія виховання» застосовуються такі 

методи:  

- методи усного контролю: індивідуальне опитування, 

фронтальне опитування, співбесіда; 

- методи письмового контролю: письмове тестування, модульна 

контрольна робота, реферат, есе;  

- методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне 

та програмне 

забезпечення 

дисципліни тощо)  

Політика щодо академічної доброчесності. 

Усі види письмових робіт перевіряються на наявність плагіату і 

є такими, що виконані при наявності не менше 80% 

оригінальності авторського тексту. Списування під час 

виконання письмових контрольних видів робіт заборонено. 

Користуватися мобільними пристроями під час проведення 

різних видів контролю успішності, дозволяється лише з дозволу 

викладача. 

Положення про академічну доброчесність в ЗУІ 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освіти в ЗУІ 

Методичне забезпечення 

 підручники, навчальні посібники, навчально-методичні 

посібники, наукові періодичні видання; 

 плани-конспекти лекцій, практичних занять;  

 індивідуальні семестрові завдання та методичні 

рекомендації для самостійної роботи слухачів; 

 мультимедійні презентації до навчальних занять; 

 навчальні відеофільми, відеофрагменти уроків, виховних 

заходів у закладах освіти. 

Рекомендовані 

джерела (основна та 

допоміжна література), 

електронні 

інформаційні ресурси 

Нормативно-правова база (Закони України, Укази Президента 

України, Постанови Кабінету Міністрів України, листи 

Міністерства освіти і науки України) 

 

http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pol_akad_dobr_ZUI_2019.pdf
http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pol_yak_osv_ZUI_2019.pdf
http://kmf.uz.ua/wp-content/uploads/2019/11/Pol_yak_osv_ZUI_2019.pdf
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