
 СИЛАБУС 
Назва навчальної дисципліни 

 

Рівень вищої освіти  другий (магістерський) 
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Освітня програма  Освітологія 

Вид дисципліни  обов’язкова   

Рік підготовки, семестр І рік, 1 семестр 

загальна кількість 

годин/кредитів 

7 кредитів, 210 годин 

Мова викладання  українська 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ПІБ викладача Попова О.В., Васильєва С.О. 
Кафедра Освітології 
Посада Попова О.В. проф., Васильєва С.О. – проф. кафедри 

освітології 
Науковий ступінь Попова О.В. -  доктор пед. наук, Васильєва С.О. – доктор пед. 

наук  
Вчене звання Попова О.В. -  проф., Васильєва С.О. – доцент  
Наукові профілі Посилання на Google Scholar  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xhRGIhMAAAA
J 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hcH9g50AAAAJ,  
 

Адреса кафедри, № кабінету 
(викладацької) 

М. Харків вул. Валентінівська 2, ауд. 315В 

Контактна інформація викладача: 67-16-78,  kaf-general-pedagogy@hnpu.edu.ua 
2. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Політика навчальної дисципліни будується у відповідності до «Положення про організацію освітнього 

процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (у новій 

редакції)» і закріплена Програмою навчальної дисципліни.  

Кожен викладач висуває здобувачам вищої освіти систему вимог, правил поведінки студентів на 

заняттях, взаємин із викладачем, іншими студентами. Вона включає такі базові вимоги: 

- не пропускати лекції та семінарські заняття, про відсутність з поважних причин доводити до відома 

викладача заздалегідь; 

- регулярно переглядати лекційний і практичний матеріал; 

- здавати й захищати самостійні роботи та завдання у визначені терміни; 

- системність і регулярність роботи здобувача вищої освіти з навчальною і науковою літературою; 

- обов’язковою є присутність здобувача на модульному та підсумковому контролях. 

Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити, необхідні для здобуття бажаного 

ступеня. Для цього потрібно, щоб накопичувальний бал був не нижче, ніж 60 за всіма курсами протягом 

кожного семестру. Якщо накопичувальний бал нижче 60 балів, здобувач вважається неуспішним і може 

бути відрахований. 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 
«Продуктивна педагогіка  та методика викладання педагогічних 

дисциплін» базується на засадах інтеграції теоретичних і 
практичних знань, отриманих у процесі здобуття першого 
(бакалаврського)) рівня вищої освіти, особистісному та 
професійному досвіді. Навчальними дисциплінами, що складають 
підґрунтя для вивчення  є: філософія, соціокультурні основи, 
історія України, культурологія, педагогіка, історія педагогіки, 
психологія, соціологія, педагогічна майстерність викладача вищої 
школи 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної 

дисципліни 
«Продуктивна педагогіка  та методика викладання 

педагогічних дисциплін» має сприяти формуванню 

about:blank
about:blank
about:blank


здатності здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

вищої професійної освіти, що передбачає 

переосмислення й набуття цілісних знань з історії, 

філософії освіти, проєктувальної, евристичної 

педагогіки та  методики їх викладання,  формування 

практичних умінь і навичок організації освітнього 

процесу в ЗВО, загальної й академічної культури,  

сучасних  способів мислення, світоглядних i 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 

що сприятиме  всебічно- гармонійному розвитку 

особистості здобувачів вищої освіти. 
 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 
Метою вивчення дисципліни «Продуктивна 

педагогіка та методика викладання педагогічних 

дисциплін» є розвиток здатності особи розв’язувати 

складні професійні завдання, формування творчого 

потенціалу і практичної готовності здобувачів до 

проєктування та управління освітнім процесом у 

сучасних закладах освіти на засадах продуктивної 

педагогіки для забезпечення  якості навчання і 

викладання. 
 

Завдання вивчення навчальної 

дисципліни 
у результаті вивчення навчальної дисципліни 

«Продуктивна педагогіка та методика викладання 

педагогічних дисциплін» здобувач освіти повинен 

опанувати здатністю особи розв’язувати складні 

професійні задачі забезпечення якості навчання і 

викладання, педагогічного супроводу учасників 

освітнього процесу, організації експертизи освітньої 

діяльності, проведення педагогічних досліджень і 

впровадження їх результатів в інноваційну освітню 

практику, що характеризуються невизначеністю умов і 

вимог. 
 

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ *  

Сформовані компетентності 

Загальні 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями впродовж життя, здійснювати моніторинг 

власної педагогічної діяльності, проєктувати 

особистісний і професійний розвиток. 
ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації з 
урахуванням соціального, гендерного та вікового 
розмаїття учасників освітнього процесу. 
 

Спеціальні (фахові) 
 
СК2. Здатність розробляти та застосовувати нові підходи 



до вирішення задач дослідницького та/або інноваційного 
характеру у сфері освіти й педагогіки, критично 
оцінювати ефективність різних технологічних рішень 
організації освітнього процесу. 
СК3. Здатність усвідомлювати суть основних 
закономірностей психічного розвитку людини, виявляти 
та використовувати в практичній/дослідницькій 
діяльності психологічні характеристики вікових 
періодів, методи дослідження психології розвитку. 
СК4. Здійснювати педагогічну діагностику й моніторинг 
різних аспектів педагогічного процесу, застосовувати  
інструменти освітніх вимірювань, забезпечувати 
оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання 
результатів навчання. 
СК5. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні 
інструменти, проєкти та інтегрувати їх в освітнє 
середовище закладу освіти, створювати 
індивідуалізоване навчальне і/або підтримуюче 
середовище. 
СК8. Здатність інтегрувати знання у сфері 
освіти/педагогіки,  розв’язувати складні задачі у 
мультидисциплінарних та міждисциплінарних 
контекстах. 
СК9. Здатність до використання сучасних інформаційно-
комунікаційних та цифрових технологій в освітній та 
дослідницькій діяльності.  
СК10.Здійснювати науковий, методичний супровід 
продуктивної педагогічної діяльності, забезпечувати 
сприятливі умови для кожного здобувача освіти залежно 
від його потреб, можливостей, здібностей та інтересів. 
СК11. Здатність демонструвати культуру і техніку 
мовлення (усно і письмово), застосовувати культурно-
історичну аргументацію під час підготовки і 
оприлюднення наукових доповідей, педагогічної 
дискусії, полеміки у широкій професійній спільноті з 
метою популяризації власного педагогічного досвіду і 
результатів наукових досліджень. 
 

Програмні результати навчання  РН1. Знати на рівні новітніх досягнень 

національні і зарубіжні концепції розвитку освіти і 

педагогіки, вимоги до ліцензування й акредитації 

освітньої діяльності, методологію педагогічних 

досліджень.  

РН2. Використовувати сучасні цифрові технології 

і ресурси у професійній, інноваційній та дослідницькій 

діяльності. 
РН4. Вільно спілкуватися державною та 

іноземною мовами усно і письмово для обговорення 

результатів освітньої, професійної діяльності, 

презентації наукових досліджень та інноваційних 

проєктів, популяризації національної історико-

культурної спадщини. 



РН5. Організовувати освітній процес на основі 

студентоцентрованого, компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень освітніх, педагогічних 

наук, методики викладання педагогічних дисциплін, 

управляти навчально-пізнавальною діяльністю 

здобувачів освіти й об’єктивно оцінювати результати 

навчання. 
РН7. Створювати відкрите психологічно безпечне, 

здоров’язбережувальне освітнє середовище, зокрема 

віртуальне, спрямоване на забезпечення результатів 

навчання, надавати рекомендації щодо його 

поліпшення. 
РН8. Викладати освітні компоненти в закладах 

вищої освіти на високому рівні, визначати цілі 

навчання, створювати новий освітній контент, 

використовувати новітні методики, інструменти і 

технології, необхідні для досягнення програмних 

результатів навчання. 
РН11. Здійснювати консультативну діяльність у 

сфері освітніх, педагогічних наук, науковий, 

методичний супровід навчально-пізнавальної діяльності 

здобувачів освіти і професійного розвитку колег.  
РН12. Визначати структуру власної діяльності, 

рівні вчинкової активності учасників освітнього 

процесу, аналізувати психолого-педагогічні ситуації з 

позицій вікової психології, інтерпретувати результати 

педагогічного експерименту. 

РН13. Здійснювати педагогічне оцінювання 

результатів навчання для внутрішнього забезпечення 

якості освіти, проводити самооцінювання освітньої 

діяльності. 

 
5. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОБУТИХ НАВИЧОК 

Набуті навички  є міждисциплінарними, у результаті опанування дисципліною 

здобувачі  оволодіють фундаментальними та прикладними знаннями у галузі 

01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки; уміннями 

проєктувати, створювати та впроваджувати новий зміст освіти, використовувати 

інноваційні методи (технології) навчання;проводити дослідницьку роботу й 

використовувати її результати в інноваційній освітній практиці; набуття навичок 

комунікації в професійному і науковому середовищі. 
 
 

 
6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Лекції (пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу) 

Наочні методи: іллюстрація, демонстрація.  

Практичні методи (виконання завдань самостійної роботи відповідно до робочої 

навчальної програми дисципліни, у т.ч. на освітній платформі Moodle). 



Інтерактивні методи: загальне коло, мікрофон, кейс-метод. 

У процесі навчання використовуються новітні інформаційні технології та комп'ютерні 

засобами навчання.  
 

7. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми/розділу дисципліни Лекції 
Практичні 

заняття 

Лабораторні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль 1.  1   2 

Тема 1. Поняття продуктивної 

педагогіки: 

 2 
 

2 

Тема 2. Особливості продуктивної 

педагогіки.  

 

1 2 

 

 

Тема 3. Організація та структура 

освітнього процесу закладу вищої 

освіти. Характеристика його 

складових 

   

2 

Тема 4. Методологічні основи та 

науковий апарат дисципліни. 

 

   

2 

Тема 5. Нормативно правова база 

регулювання освітнього процесу в 

Україні.  

 

   

2 

Модуль 2.      

Тема 2.1. Проєктування освітнього 

процесу ЗВО 

 

2 2 

 

8 

Тема 2.2. Проєктуваня освітніх 

технологій у ЗВО 

 

2 4 

 

10 

Тема 2.3. Особливості 

проєктування навчально-методичної 

діяльності ЗВО.  

 

2 4 

 

10 

Тема 2.4. Проєктування науково-

дослідної діяльності ЗВО 

 

2 4 

 

10 

Тема 2.5. Контроль забезпечення 

якості освітнього процесу.  

 

2 2 

 

10 

Тема 2.6. Проєктування 

індивідуальних освітніх траєкторій.  

 

2 2 

 

10 

Модуль 3.     

Тема 3.1. Евристика в системі 

педагогічних наук 

 

2  

 

5 

Тема 3.2. Поняття евристичної 

педагогіки 

 2 
 

5 

Тема 3.3. Методологичні основи 

евристичної педагогіки 

 

2 2 

 

5 

Тема 3.4. Особливості евристичної 

педагогічної діяльності, її складові. 

 2 
 

10 



 

Тема 3.5. Творче (евристичне) 

мислення педагога 

 

2 2 

 

5 

Тема 3.6. Підготовка педагога до 

евристичної діяльності 

 

 2 

 

5 

Тема  3.7. Організація 

евристичного навчання в закладах 

середньої і вищої освіти 

 

2  

 

5 

Тема 3.8. Змістові і процесуальні 

характеристики різних видів 

евристичних технологій навчання 

 

2 2 

 

8 

Тема 3.9. Методи евристичного 

навчання. 

 

2 2 

 

5 

Тема 3.10. Евристика в 

дистанційному навчанні 

 

 2 

 

5 

Модуль 4.     

Тема 4.1. Методика навчання як 

наука 

2  
 

4 

Тема 4.2 Методичні особливості 

викладання педагогічних дисциплін  

 

 2 

 

6 

Тема 4.3. Підготовка та проведення 

навчальних занять з педагогічних 

дисциплін  

2 2 

 

6 

     

8. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об’єктивності, прозорості, гнучкості та 

високої диференціації. 

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 
Рейтингова 

оцінка 
Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

B 82 – 89 балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69 – 73 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень балів знань (умінь) 

FX 35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання 

– незадовільний рівень знань, з можливістю 

повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

F 1 – 34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 



(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
ФОРМА КОНТРОЛЮ   іспит  

Розподіл рейтингових балів за видами контролю 

Назва виду діяльності та форми 

контролю 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів за вид 

роботи 

Відвідування лекцій    

Підготовка та робота на 

семінарському занятті    

Робота на практичному занятті 2 20 40 

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист)    

Виконання завдань для самостійної 

роботи 0,5 20 10 

Модульний контроль 5 2 10 

Виконання і захист ІНДЗ    

    

Іспит 40 1 40 

Максимальна кількість балів протягом семестру:  100 
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монографія / під ред. М. О. Лазарєва, О. Г. Козлової. Суми. 2019 р. 
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