Опис навчальної дисципліни
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магістр

Рік підготовки:
2-й,
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1-й
Лекції
36 год.
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Семінарські заняття
год.
год.
Самостійна робота
84 год.
год.
Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: залік

Мета навчальної дисципліни
Формування цілісного бачення навчально-виховних і педагогічних проблем, вміння знаходити
способи їх оптимального вирішення.
Очікувані результати:
У результаті вивчення курсу студенти повинні:
 оволодіти ґрунтовними знаннями основних педагогічних категорій і понять, чіткою
методологією педагогіки вищої школи;
 знати методологічні, психолого-педагогічні та методичні основи організації навчальновиховного процесу;
 мати професійні знання і навички щодо використання сучасних методів і форм організації
навчально-виховного процесу, новітніх педагогічних технологій.
Тематичний план
Зміст теми

№
Назва теми
з/п
1. Педагогіка як наука, ї Предмет педагогіки як науки.
предмет та категорії т Основні функції та завдання
методи
педагогіки.
Характеристика
основних категорій і понять
педагогіки: освіта, самоосвіта,
навчання,
виховання,
самовиховання.
Сутність
поняття
«педагогічне
дослідження».
Етапи
педагогічного
дослідження.
Сутність і взаємозв’язок понять
методологія, метод, методика
дослідження. Основні підходи
до
класифікації
методів
дослідження.
Характеристика
теоретичних та емпіричних
методів.
2. Історія зарубіжної і Виникнення
педагогіки
як
вітчизняної
науки. Основні етапи розвитку.
педагогічної думки Виховні ідеали Стародавнього
світу,
епохи
відродження.
Загальні
основи
розвитку
педагогічної думки в Європі.
Соціально-історичні
характеристики
розвитку
педагогічної думки в Україні.
3. Педагогічна
Сутність
педагогічної
діяльність: сутність, діяльності.
Специфіка
структура,
діяльності
педагога
як
специфіка.
організатора
навчальноПедагогічна
виховного
процесу.
культура
Психологічна
структура
педагогічної діяльності. Функції
педагога.
Педагогічний
професіоналізм. Професіоналізм
знань,
професіоналізм
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Основи дидактики
вищої школи

5.

Сучасні технології
навчання

6.

Виховання як
система. Концепції
демократизації й
гуманізації процесу
виховання молоді

7.

Педагогічна
іміджологія.
Формування

спілкування,
професіоналізм
самовдосконалення.
Сутність
педагогічної культури, її основні
компоненти.
Шляхи
формування
загальної
і
педагогічної
культури.
Педагогічне спілкування, його
специфіка.
Основні категорії і закони
дидактики. Закономірності та
принципи процесу навчання.
Специфіка основних моделей
освіти. Зміст освіти як проблема
дидактики вищої школи. Освіта
як система, процес і результат
процесу пізнання. Планування
навчання:
основні питання
комунікації, етапи планування
навчання. Сучасні методи і
форми організації навчального
процесу.
Сутність
інтерактивних методів навчання,
особливості їх використання.
Сутність і взаємозв’язок понять
«освітні
технології»,
«педагогічні технології» та
«навчальні
технології».
Класифікація
педагогічних
технологій.
Модульнорейтингова технологія навчання.
Технологія проблемного та
групового
навчання.
Ігрові
технології та їх характеристики.
Характеристика
сучасних
інформаційних (комп’ютерних)
технологій
та
технології
дистанційного навчання.
Сутність процесу виховання,
його мета і завдання. Соціальноособистісний аспект виховання.
Теорії
виховання.
Основні
напрями і форми виховання.
Методи
виховної
роботи.
Психологічні проблеми процесу
виховання. Мета національного
виховання і шляхи її реалізації.
Концепції демократизації й
гуманізації процесу виховання
молоді.
Педагогічна іміджологія як
складова
прикладної
іміджології. Мета педагогічної
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позитивного іміджу
вищих навчальних
закладів

Всього

іміджології.
Загальні риси
іміджу педагога.
Структура
образу
педагога.
Критерії
вибору
моделі
поведінки
педагога. Створення іміджу
навчального закладу. Проблеми
формування іміджу приватних
ВНЗ.
Функції іміджмейкерів
ВНЗ. Заходи щодо підвищення
іміджу освітніх закладів.
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Плани семінарських і практичних занять
Заняття 1
1. Сутність педагогіки як науки. Основні завдання сучасної педагогіки вищої школи.
2. Предмет і функції педагогіки.
3. Характеристика понятійно-категоріального апарату педагогіки.
4. Поняття науково-педагогічного дослідження, його види
5. Методи дослідження та їх вибір.
6. Зв’язок педагогіки з іншими науками.
Заняття 2
1. Основні етапи розвитку педагогіки як науки.
2. Виховні ідеали Стародавнього світу.
3. Педагогічна думка епохи Відродження.
4. Загальні основи розвитку педагогічної думки в Європі.
5. Соціально-історичні характеристики розвитку педагогічної думки в Україні.
Заняття 3
1. Педагогічна діяльність: сутність і основні напрями.
2. Психологічний аспект педагогічної діяльності. Функції педагога.
3. Професійна майстерність педагога.
4. Педагогічна культура, її основні компоненти.
5. Шляхи формування загальної і педагогічної культури. Педагогічні цінності.
6. Педагогічне спілкування.
Заняття 4
1. Категорії і закони дидактики. Закономірності та принципи процесу навчання
2. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи.
3. Планування навчання: основні питання комунікації, етапи планування навчання.
4. Сучасні методи і форми організації навчального процесу.
5. Сутність інтерактивних методів навчання, особливості їх використання.
Заняття 5
1. Сутність і класифікація педагогічних технологій.
2. Взаємозв’язок понять «освітні технології», «педагогічні технології» та «навчальні технології».
3. Технологія проблемного та групового навчання.
4. Ігрові технології та їх характеристики.
5. Сучасні інформаційні технології та технології дистанційного навчання.
Заняття 6
1.
Проблема виховання в сучасній педагогіці: мета, завдання.
2.
Психологічні проблеми процесу виховання.
3.
Напрями, методи і форми виховання у вищій школі.
4.
Соціалізація особистості і виховання.
5.
Національне виховання молоді: шляхи реалізації.
6.
Напрями демократизації та гуманізації процесу виховання молоді.

1.
2.
3.
4.

Заняття 7
Педагогічна іміджологія, її сутність і специфіка.
Імідж педагога, структура і чинники формування.
Напрями побудови іміджу навчального закладу.
Заходи щодо підвищення іміджу освітніх закладів.

Індивідуальні завдання
Підготовка та презентація реферату
Теми:
Сутність педагогічної майстерності в сучасній педагогіці
Форми організації навчання у вищій школі
Порівняльний аналіз системи вищої освіти у європейських країнах та Україні
Сучасні тенденції розвитку закордонної освіти
Вища освіта в Польщі
Вища освіта в Німеччині
Вища освіта у Франції
Вища освіта в Японії
Вища освіта у США
Шляхи реформування вищої освіти в Україні
Зміст категорії «виховний ідеал» і його значення у формуванні особистості
Напрями і механізми соціалізації особистості
Зміст сучасного українського виховання
Сучасні гуманістичні теорії, концепції і підходи до виховання особистості
Психолого-педагогічні основи виховання
Сучасні технології навчання
Сучасні дидактичні концепції освіти
Особистісно орієнтоване навчання: переваги і недоліки
Сутність, форми і методи педагогічної риторики
Критерії, способи і системи оцінювання
Сутність проблемного, ігрового і модульного навчання
Поняття про дидактичні принципи у вищій школі, їх загальна характеристика і функції
Нормативно-правова база у сфері освіти: переваги і недоліки
Зміст і державний стандарт вищої освіти в Україні
Методи викладання та навчання:
Для викладання використовуються лекції із застосуванням роздаткового матеріалу,
семінарські та практичні заняття, написання та презентація реферату, виконання індивідуальних
письмових і тестових завдань.
Система оцінювання:
Знання оцінюються на основі:
поточного контролю (50%);
 виконання модульних завдань (50%);
При оцінці завдання викладач звертає увагу на знання теорії, структурованість відповіді,
здатність поєднати теорію з прикладами практичного застосування, вміння аналізувати
конкретну ситуацію, використовувати набуті теоретичні знання на практиці.
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка ECTS
Оцінка за національною
шкалою
відмінно
А
добре
В

74-81
64-73
60-63

С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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