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Опис дисципліни

  Вивчення  курсу  “Педагогіка  з  основами  педагогічної  майстерності”

складає основу професійної компетентності викладача з фізичної культури та

тренера  з  певного  виду  спорту.  Педагогічна  підготовка  –  фундамент

професійної  діяльності,  оскільки  саме  педагогічні  знання  дозволяють

майбутньому фахівцю галузі  організовувати процеси виховання та навчання,

які орієнтовані на потреби і можливості конкретних учнів.

Курс  “Педагогіка  з  основами  педагогічної  майстерності”  дисципліна

теоретична;  це  скерування  даної  навчальної  дисципліни  робить  особливо

значимими  міжпредметні  зв’язки  педагогіки  насамперед  з  психологією  та

філософією, тому мета вивчення курсу – формування педагогічної скерованості

мислення студентів.

Досягнути цієї мети можна вирішивши наступні завдання:

 засвоїти  найважливіші  поняття,  які  розглядаються  багатьма

дисциплінами  в  тому  числі  і  педагогікою:  виховання,  освіта,

особистість, розвиток та інші;

 ознайомитись  з  найбільш  значимими  сучасними  педагогічними

ідеями та теоріями;

 навчитися  теоретично  обґрунтовано  описувати  і  пояснювати

реальні педагогічні ситуації виділяючи в них педагогічні завдання;

 оволодіти алгоритмом вирішення педагогічних задач;

 набути навичок самостійної роботи з педагогічною літературою;

 ознайомитися з найважливішими нормативними документами про

школу та освіту;



 набути навичок професійної рефлексії (самооцінки) та педагогічної

техніки

Навчальний контент

Теми
Розподіл годин Результати навчання

Знати:разо
м

л с с.
р

ТЕМА 1.  
Педагогіка як наука.
Система 
педагогічних наук

6/7 2/1 1/- 3/6 -Виникнення педагогіки як науки. Основні 
етапи розвитку. Предмет і об’єкт педагогіки.

-Характеристика основних категорій 
педагогіки: виховання, навчання, освіта, 
розвиток особистості. Нові підходи до поняття 
розвиток у сучасній вітчизняній та зарубіжній 
літературі.  

-Структура та галузі педагогіки. Система 
педагогічних наук. Зв’язок педагогіки з 
іншими науками. Джерела педагогіки.

-
ТЕМА 2. 
Методологія 
педагогіки. Логіка 
та методи 
педагогічного 
дослідження. 

6/6 2/- 1/- 3/6 - Система  науково-педагогічних  досліджень.
Методи  науково-педагогічних  досліджень
(загальні підходи). 

- Основні  елементи  педагогічного
дослідження. 

- -Вибір і застосування методів у педагогіці. 
- -Метод педагогічних спостережень. 
- Метод бесіди, інтерв’ю та анкетування. 
- Методи  рейтингу  та  самооцінки,

“педагогічного  консиліуму”.  діагностичних
контрольних робіт. 

- Метод педагогічного експерименту. 
- -Застосування  математичної  статистики  в

педагогічних дослідженнях.
ТЕМА 3. 
Розвиток 
особистості та 
виховання. Вікова 
періодизація. 
Вікові особливості
психічного та 
фізичного 
розвитку 
особистості. 

6/9 2/1 2/2 2/6 - Аналіз факторів розвитку людини. Роль 
спадковості у людському розвитку (онтогенез 
та філогенез). 

- Вікові та індивідуальні особливості розвитку. 
- Закономірності фізичного та духовного 

розвитку, нерівномірності розвитку.
- Особливості виховання і навчання учнів різних

вікових груп: молодший шкільний вік; 
середній шкільний вік; старший шкільний вік.

- -Врахування індивідуальних особливостей в 
процесі навчання і виховання.

ТЕМА 4. 
Історія 
українського 
шкільництва та 
педагогіки.

8/9 1/1 1 6/8- - Культурні та освітній розквіт Київської Русі.
Пам’ятки педагогічної думки Київської Русі. 

- -Освіта та розвиток педагогічної думки в ХVІ –
XVІІІ  ст.:  діяльність  братських  шкіл;  перші
національні заклади вищого типу – Острозька
академія  та  Києво-Могилянська  академія;
козацька педагогіка;  видатні  діячі  української
освіти (Петро Могила, Іван Федоров, Григорій



Сковорода). 
- -Стан  освіти  в  Україні  у  складі  Російської

імперії  та  на  західноукраїнських  землях:
(Олександр  Духнович,  Юрій  Федькович,
Августин  Волошин).  -Видатні  українські
педагоги XІX- початку XX ст.: К. Ушинський,
І. Франко, С. Русова, Г. Ващенко, І. Огієнко, А.
Макаренко, 

- В. Сухомлинський.
-

ТЕМА 5. Основні 
проблеми 
розвитку 
європейського 
шкільництва та 
педагогічної 
думки.

8/6 2/- 1/- 5/6 - Антична  педагогіка:  виховання  і  школа  в
античному  світі;  філософсько-педагогічна
думка  в  античних  суспільствах  (Сократ,
Платон, Арістотель, Цицерон, Квінтіліан). 

- Особливості  освітньо-виховної  практики  в
епоху  середньовіччя:  типи  виховних  систем,
виникнення університетів; Фома Аквінський та
П’єр Абеляр. 

- Епоха  Відродження  та  зміни  у  поглядах  на
освіту (Рабле, Роттердамський, Томас Мор). 

- Освітні ідеї реформаторського руху:  Ян-Амос
Коменський  –  засновник  теоретичної
педагогіки.  Видатні  діячі  епохи  буржуазних
революцій в Європі: (Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 

- Педагоги – класики кінця XVІІІ – XІX: (Й.Г.
Песталоцці, Й.Ф. Гербарт, Ф.-В.-А. Дістерверг,
Ф. Фребель). 

- Основні  теорії  європейської  освіти  нового
часу.

ТЕМА 6.
Процес навчання. 
Закономірності та 
принципи процесу
навчання. 

6/5 2/- 2/- 2/5 - Характерні ознаки процесу навчання.
- Історичний аспект розвитку дидактики. 
- Основні  категорії  дидактики:  викладання,

уміння,  навчання,  освіта,  знання,  вміння,
навички,  мета,  зміст,  організація,  форми,
засоби, результат. 
-Функції  дидактики.  Загальна  та  окрема
дидактики. 
Особливості сучасної дидактики.

- Ланки процесу навчання

ТЕМА 7. Зміст 
освіти як 
фундамент 
культури 
особистості. 

8/6 2/1 2/- 4/5 - Поняття  про  зміст  освіти.  Суть  компонентів
змісту  освіти.  Фактори,  що  зумовлюють
формування змісту освіти 

- Вимоги до змісту освіти 
- Форми  представлення  змісту  освіти,  теорії

відбору
- Навчальний план, навчальна програма 
- Сучасні  підручники  та  навчальні  посібники:

вимоги, функції 
- -Комп’ютерна підтримка навчального процесу.

ТЕМА 8.
Принципи, методи
та засоби 

8/8 2/1 2/2 4/5 - Співвідношення принципів та правил. 
- Система дидактичних принципів. 
- Принцип  свідомості  і  активності  правила



навчання. навчання 
- Принцип  наочності  навчання  та  правила

навчання 
- Принцип  систематичності  і  послідовності  та

правила навчання
- Принцип міцності та правила навчання 
- Принцип доступності та правила навчання 
- Принцип науковості та принципи навчання 
- Принцип зв’язку теорії з практикою. 
- Методи  навчання:  поняття  про  методи

навчання
- Класифікація методів навчання. 
-Характеристика методів організації навчально-
пізнавальної діяльності. 
-Група  методів  за  логікою  передачі  і
сприймання навчальної інформації. 
-Класифікація  методів  за  рівнем  самостійної
пізнавальної діяльності. 
-Група  методів  за  ступенем  керівництва
навчальною роботою. 
-Методи стимулювання і мотивації учня. 
-Методи контролю і самоконтролю в навчанні. 
-Бінарні методи навчання. 
-Вибір методів навчання. 
-Засоби навчання. Класифікація засобів.

ТЕМА 9.
Організаційні 
форми навчання. 
Урок в сучасній 
школі.

ТЕМА 10.
Педагогічний 
контроль і 
врахування 
результатів 
діяльності учнів.

ТЕМА 11.
Гуманізація та 
інновації в 
педагогіці. 
Індивідуально-
диференційований
підхід у навчанні.

6/6

  
 
6/6

6/6

1/1

1/1

1/-

 

1/-

4/5

4/5

6/6

- Історичний  аспект  розвитку  форм  організації
навчання:  індивідуальна  та  групова  форми
навчання 

- Модернізація оргформ навчання 
- Урок - основна форма роботи в ЗОШ: загальні

вимоги до уроку, дидактичні (освітні) вимоги,
розвиваючі вимоги. 

- Типи і структура уроків. 
- Підготовка  до уроку. 
- Допоміжні  форми  навчання.  Нестандартні

уроки.

- Педагогічний  контроль  і  облік  результатів
діяльності учня. 
-Структура педагогічного контролю 
-Компоненти, функції і види контролю 

-Форми перевірки  (усний  письмовий,
графічний, практичний, програмований) та види
контролю
-Критерії оцінювання в ЗОШ

-Гуманізм та інновації в педагогіці 
-Види і структура інноваційних процесів 
-Індивідуальний підхід
-Диференційований підхід в навчанні: зовнішня
та внутрішня диференціації 
-Індивідуально-диференційований підхід 
-Вибір  методів,  форм,  засобів  і  прийомів



навчання  з  урахуванням  індивідуальних  і
групових особливостей учнів

ТЕМА 12.
Сутність, рушійні 
сили процесу 
виховання. 
Закономірності та 
принципи 
виховання.

10/5 2/1 4/- 4/4
-Процес виховання як система
-Компоненти процесу виховання
-Виховна  ситуація  як  невід’ємна  ланка
виховного процесу 
-Етапи процесу виховання
-Особливості  та  закономірності  виховного
процесу
-Принципи виховання
-Цілі  та  завдання  сучасного  українського
виховання

ТЕМА 13.
Загальні засоби, 
методи і прийоми 
виховання.

8/7 2/1 4/2 2/4
-Поняття  про  методи,  засоби  та  прийоми
виховання
-Класифікація методів виховання
-Характеристика  методів  формування
свідомості
особистості
-Методи  формування  позитивного  досвіду
поведінки та культури спілкування 
-Характеристика  методів  стимуляції  та
мотивації
-Вибір методів виховання: загальні причини, що
визначають вибір методів виховання
- Характеристика засобів виховання. 
-Прийом  виховання  як  складова  та  дійова
частина методу.

ТЕМА 14.
Особистість, 
група, колектив.

6/5 2/1 2 2/4 -Типи  груп:  формальні,  референтні,  дифузні.
параметри групи 
-Етапи еволюції колективу 
-Структура колективу
-Групова динаміка
-Індивідуалізм і колективізм
-Педагогічне управління угрупуванням 
-Виховання  особистості  з  відхиленням  від
норми  поведінки  (репресивна  педагогіка
А. Макаренка). 



ТЕМА 15.
Напрями 
виховання.

8/9 -/1 4/- 4/8 -Моральне  виховання.  Завдання  і  зміст
морального  виховання.  Зміст  морального
виховання на різних вікових ступенях розвитку
учнів.  Шляхи  морального  виховання.
Особливості  застосування  метолів  морального
виховання у зв’язку з віковим розвитком учнів:
відповідність  методів  виховного  впливу  віку
дітей.  Особливості  роботи  з
важковиховуваними дітьми.  Теорії  морального
виховання.
- Розумове  виховання.  Поняття  "розумового
розвитку" та "розумового виховання". Завдання
і  зміст  розумового  виховання.  Основні  засоби
розумового  виховання.  Характеристика  видів
мислення.  Рекомендації  по  розвитку  видів
мислення.  Розумове  виховання  та  формування
світогляду.
- Естетичне  виховання.  Методологічні  основи
естетичного  виховання.  Роль  естетичного
виховання  у  всебічному  розвитку  особистості.
Зміст  і  завдання  естетичного  виховання.
Принципи  та  система  естетичного  виховання
школярів.  Шляхи  та  засоби  естетичного
виховання.  Роль  природи  в  естетичному
вихованні.  Естетичне  виховання  засобами
мистецтва. Естетика шкільного побуту.
- Трудове  виховання.  Завдання  трудового
виховання.  Виховання  працьовитості.
Навчальна  праця.  Трудове  навчання,
продуктивна  праця  учнів.  Побутова  праця.
Трудове  виховання  в  процесі  позакласної  і
позашкільної  роботи.  Методи  трудового
навчання  і  виховання.  Особистий  приклад
вихователя.  Вправляння,  виховання
колективних трудових завдань,
 змагання.  Режим  праці  і  відпочинку.
Професійна орієнтація учнів.
- Фізичне  виховання  в  загальній  системі
виховання.  Завдання  фізичного  виховання
школярів.  Зміст і  засоби фізичного виховання.
Уроки  фізичної  культури.  Фізкультурно-
оздоровчі заходи в режимі навчального дня.
- Позакласна спортивно-масова робота в школі.
Використання  природних  факторів  для
загартування  організму.  Фізичне  виховання  в
сім’ї.



ТЕМА 16.
Педагогічні 
проблеми 
взаємодії 
шкільного та 
сімейного 
виховання.

ТЕМА 17.
Принципи і 
структура 
управління 
освітою. 

4/4

4/5

2/-

2/-

4/4

2/5

- Функції сім’ї. 
-Напрями взаємодії школи і сім’ї. приблизна 
програма вивчення умов сімейного виховання 
-Форми взаємодії сім’ї і школи
-Методи вивчення сім’ї: бесіда, спостереження, 
анкетування, моделювання, тестування.

-Структура  органів  управління  освітою  та  їх
діяльність. 
-Керівництво навчально-виховною роботою
 школи. 
-Організація навчального року. Розклад уроків.
Шкільний режим. 
-Керівники школи, вчителі, вихователі. 
-Класні керівники, 
-Педагогічний колектив. 
-Методична робота в школі. 
-Планування та облік роботи школи.

ТЕМА 18.
Педагогічна 
майстерність, її 
елементи.

5/6 1/1 1/2 3/3 - Поняття про педагогічну майстерність. 
- Професійні знання. Педагогічні здібності. 
Особистісні якості. 
-Шляхи формування педагогічної майстерності. 
-Структурні компоненти діяльності 
спортивного педагога (гностичний, 
проектувальний, конструктивний, 
організаторський, комунікативний, предметно-
практичний). 
-Рівні діяльності; модель діяльності: мета, 
мотиви, дії, результат. 
-Професійно значимі особливості діяльності та 
вимоги до індивідуально-психологічних 
характеристик особистості спортивного 
педагога.

ТЕМА 19.
Рівні професійної 
діяльності 
спортивного 
педагога.

2/2 1/- 1/- -/2

- Рівні діяльності в роботі спортивного педагога
-Характеристика репродуктивного, 
адаптивного, локально-моделюючого знань, 
вмінь, творчий.
 -Критерії педагогічної майстерності та 
передумови підвищення ефективності 
діяльності тренера. 
-Рівні майстерності: високий, середній, низький.

ТЕМА 20.
Педагогічне 
спілкування як 
взаємодія.

4/7 1/1 ½ 2/4 -Педагогічне спілкування як поліфункціональне
явище
-Спілкування  педагога  в  залежності  від  типу:
функціонально-рольове  та  особистісно-
орієнтоване. 
-Риси діалогічності педагогічного спілкування 



ТЕМА 21.
Стилі 
педагогічного 
спілкування.

ТЕМА 22.
Педагогічна етика 
та педагогічний 
такт.

ТЕМА 23.
Засоби 
комунікативного 
впливу педагога 
на учня – 
переконання та 
навіювання.

4/7

6/2

6/6

1/1

2/1

1/2

4/-

2/2

2/4

2/2

2/3

-Характеристика  бар’єрів  спілкування:
соціального,  фізичного,  смислового,
естетичного, емоційного, психологічного. 
-Ускладнення,  що  виникають  у  процесі
спілкування. 
-Структура педагогічного спілкування
-Правила спілкування 

-Чинники,  що  впливають  на  вибір  стилю
спілкування. 
-Авторитарний, демократичний, ліберальний та
змішаний стилі – загальна характеристика. 
-Спілкування  на  підставі  захоплення  спільною
діяльністю;  спілкування,  що  ґрунтується  на
дружньому  ставленні;  спілкування-дистанція;
спілкування-залякування;  спілкування-
загравання.

-Характеристика такту взагалі та педагогічного
такту зокрема
-Моральні  якості,  характеристика  поведінки
тактовного  педагога.  Педагогічний  такт  на
уроці та у позакласній роботі. Такт і тактика.
-.Вибір  тактики  і  вміння  користуватися
рольовими позиціями
- Умови оволодіння педагогічним тактом
- Рівні педагогічного такту

. Переконання як спосіб і як результат впливу
переконання
- Вимоги до переконання
-Форми  переконання.  Критерії  ефективності
переконуючої взаємодії
- Роль використання  ділових ігор  в  вихованні
переконань та з метою перевиховання
- Логіка доказів: теза, доведення або аргументи,
демонстрація  способу  доказу.  Індукція  та
дедукція  в  логіці  доказів.  Прямі  і  непрямі
докази.  Закони  тотожності,  протиріччя,
виключення  третього  зайвого,  закон
достатнього  обґрунтування.  Правила  доказів.
Найбільш типові  помилки молодих вчителів  в
логіці доказів 
-Навіювання  в  педагогічному  процесі:
особливості, умови ефективності
-Види  навіювання  в  залежності  від  джерела
навіювання
- Самонавіювання як засіб педагогічного 
впливу. Умови ефективного самонавіювання. 
Навіювання в стані релаксації, методика 
самонавіювання
- Навчально-виховні завдання, умови 



ТЕМА 24.
Взаємозв’язок 
шкільної та 
театральної 
педагогіки у 
вирішенні 
проблеми 
майстерності 
педагога.

ТЕМА 25.
Педагогічна 
цілеспрямованість
, зовнішній вигляд
педагога, техніка 
мови та мовлення.

ТЕМА 27.
Педагогічні 
конфлікти: види, 
причини 
виникнення.

2/2

7/4

6/6

2/-

2/2

2/-

2/-

2/-

-/2

3/4

2/4

застосування різних видів навіювання
-Взаємозв’язок переконання та навіювання.

- Загальне та відмінності в театральному та 
педагогічному мистецтві
- Театральна педагогіка в процесі становлення 
особистості педагога
- Педагогічна сумісність та педагогічне 
сприйняття. 
-Завоювання уваги аудиторії: стадії органічного
процесу спілкування; пасивний і агресивний 
методи завоювання аудиторією 
-Самоуправління поведінкою

- Зовнішній вигляд педагога та фактори 
фізичного оточення простору в спілкуванні
 -Фізичні характеристики зовнішнього вигляду: 
фігура, риси обличчя, фізична привабливість, 
зріст, вага, волосся, запахи. 
-Предмети – артефакти: одяг, макіяж, окуляри, 
ювелірні прикраси та аксесуари. 
-Поза, як ступінь відображення уваги, участі, 
статусу, симпатії. Поза як відображення 
інтенсивності деяких емоційних станів. 
-Манери та дотики 
-Вираз обличчя: шість основних афектів 
-Вираз обличчя та регуляція ситуації для 
отримання зворотного зв’язку та управління 
потоком взаємодії
- Вимоги до зовнішнього вигляду педагога
- Постава вчителя: манери та пози, рухи та 
пересування. Міміка та жести. Погляд і 
візуальний контакт з учнями. 
-Пантоміміка. Жести та спеціальна 
жестикуляція спортивного педагога. 
-Одяг педагога: вимоги, прикраси, косметика
- Характеристика груп компонентів 
педагогічної техніки
- Техніка мови та мовлення
- Граматична і орфографічна грамотність мови

- Педагогічний конфлікт: структура, сфера, 
динаміка
-Конфлікт у взаємодії “вчитель – учні”
-Міжособистісні конфлікти у педагогічному 
колективі
-Причини конфліктів у колективі
-Регуляція протиріч в учительському колективі. 
розв’язання та усунення педагогічних 
конфліктів. 



ТЕМА 28.
Угрупування та 
його вплив на 
виховання 
особистості.

ТЕМА29.
Психолого-
педагогічна 
корекція 
відхилень в 
поведінці 
школярів.

2/6

2/4

2/2

2/-

-/4

-/4

-Поведінка педагога в конфліктній ситуації: 
стилі поведінки. 
-Ігрові методи вирішення конфліктів.

-Формальні та неформальні групи. 
-Спортивний колектив: структура, 
характеристика типів лідерів. 
-Особливості спортивного колективу, методики 
вивчення колективу та взаємовідносин в ньому. 
-Заходи по згуртуванню спортивного 
колективу. 
-Неформальні об’єднання дітей і молоді: 
просоціальні, асоціальні, антисоціальні 
об’єднання. 
-Дитячі та юнацькі громадські організації. 
-Неформальний молодіжний рух. 

- Психолого-педагогічна корекція відхилень в 
поведінці школярів 
-Сутність девіантної поведінки, її основні 
форми, причини виникнення. 
-Педагогічно занедбані діти. Педагогічна 
корекція девіантної поведінки дітей в 
навчальному процесі. 
-Методи виховної роботи з девіантними 
школярами.

Формування програмних компетенцій:

- застосовувати теорію навчання в практиці навчання
учнів;

- аналізувати педагогічні ситуації та вибирати 
адекватні методи, прийоми та засоби виховання;

- проводити педагогічні спостереження.

- вміти застосовувати методи науково-педагогічного 
дослідження;



- доцільно послуговуватися засобами невербального 
спілкування (жестами, мімікою, пантомімікою, 
візуальним контактом тощо) та різноманітними 
методами і прийомами словесного впливу;

- на основі перцепції аналізувати поведінку учнів;

- застосовувати інтерактивні методи, форми 
організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- використовувати методи аналізу різноманітних 
педагогічних ситуацій;

-  аналізувати педагогічні конфлікти та вибирати 
ефективні шляхи їхнього розв’язання тощо.

Політика оцінювання

Передбачає  дотримання  принципів  доброчесності  (Стаття  42  Закону

України «Про освіту») та студентоцентрованого підходу.

https://naqa.gov.ua/%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC
%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/

Політика щодо дедлайнів: Модульні роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (мінус 20 балів). 

Політика  щодо  відвідування: Відвідування  занять  є  обов’язковим
компонентом оцінювання. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в
онлайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання

Оцінювання якості знань студентів здійснюється відповідно до:
1. Положення ЛДУФК ім. Івана Боберського про організацію освітнього процесу:

https://www.ldufk.edu.ua/files/Nauka/Naukova%20robota/osv.%20proces.
%202020.%20zaversh.pdf)

2. Робочої програми: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/17620

3. Порядку оцінювання: https: //www.ldufk.edu.ua /files /Nauka /Naukova %20robota /osv.
%20proces .%202020.%20zaversh.pdf
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	Вивчення курсу “Педагогіка з основами педагогічної майстерності” складає основу професійної компетентності викладача з фізичної культури та тренера з певного виду спорту. Педагогічна підготовка – фундамент професійної діяльності, оскільки саме педагогічні знання дозволяють майбутньому фахівцю галузі організовувати процеси виховання та навчання, які орієнтовані на потреби і можливості конкретних учнів.

