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1. Пояснювальна записка 

 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Продуктивна педагогіка 

та методика викладання педагогічних дисциплін» складена відповідно до 

освітньої програми підготовки фахівців другого (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності011 Освітні, 

педагогічні науки 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є освітній процес ЗВО та 

його проектування  

 

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, історія, культурологія, 

педагогіка, історія педагогіки, загальна педагогіка, педагогіка вищої школи, 

психологія, соціологія, педагогічний менеджмент, інноваційна педагогіка 

фізіологія, основи державного та міжнародного права. 

 

 Мета навчальної дисципліни «Продуктивна педагогіка та методика 

викладання педагогічних дисциплін» – 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: у результаті вивчення навчальної дисципліни «Продуктивна 

педагогіка та методика викладання педагогічних дисциплін» здобувач освіти 

має опанувати компетентностями: 

ІК Здатність 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. 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 7 кредитів ЄКТС 210 годин. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 

МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи продуктивної педагогіки  

Тема 1. Поняття продуктивної педагогіки. 

Тема 2. Особливості продуктивної педагогіки.  

Тема 3. Організація та структура освітнього процесу закладу вищої освіти. 

Характеристика його складових 

Тема 4. Методологічні основи та науковий апарат продуктивної педагогіки. 

Тема 5. Нормативно правова база регулювання освітнього процесу в Україні.  

 

МОДУЛЬ 2. ПРОЕКТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ, 

СИСТЕМ І ЯВИЩ 

 

Тема 1. Проєктування освітнього процесу ЗВО 

Тема 2. Проєктуваня освітніх технологій у ЗВО 

Тема 3. Особливості проєктування навчально-методичної діяльності ЗВО.  

Тема 4. Проєктування науково-дослідної діяльності ЗВО 

Тема 5. Контроль забезпечення якості освітнього процесу 

Тема 6. Проєктування індивідуальних освітніх траєкторій.  

 

МОДУЛЬ 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ЕВРИСТИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ  

 

Тема 1.Евристика в системі педагогічних наук 

Тема 2.Поняття евристичної педагогіки 

Тема 3.Методологичні основи евристичної педагогіки 

Тема 4. Особливості евристичної педагогічної діяльності, її складові. 
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Тема 5. Професійне творче мислення педагога 

Тема 6. Підготовка педагога до евристичної діяльності 

Тема 7. Організація евристичного навчання в закладах середньої і вищої освіти 

Тема 8.Змістові і процесуальні характеристики різних видів евристичних 

технологій навчання 

Тема 9. Методи евристичного навчання. 

Тема 10. Евристика в дистанційному навчанні 

 

МОДУЛЬ 4. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Тема 1. Методика навчання як наука  

Тема 2.Підготовка та проведення навчальних занять з педагогічних 

дисциплін   

Тема 3.Методичні особливості викладання педагогічних дисциплін 

лекційне заняття  

 

3. Засоби діагностики успішності навчання 

Під час вивчення дисципліни «Продуктивна педагогіка та методика 

викладання педагогічних дисциплін» заплановано: 

- поточний контроль у формі співбесід та евристичної бесіди;  

- виконання самостійної роботи; 

-  підсумковий контроль у формі іспиту. 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  іспит 

 

5. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Вихрущ В. О., Гуменюк С. В., Вихрущ-Олексюк О. А. Психодидактика 

вищої школи: інноваційні методи навчання: навч. посібник. Тернопіль: Крок, 2018. 

280 c. 

2. Європейська наукова спадщина: професійна самореалізація викладачів 

університету в освітній проектній діяльності, пов’язаній з новою українською 

школою: монографія. Кн. 1. Карлсруе: SWorld-NetAkhatAV. 2020 (Електронний 

ресурс. бібліотека ХНПУ) 

3. Лазарєв М. О. Педагогічна творчість. Суми: Мрія, 2016. 212 с. 

4. Лазарєв М. О., Нефедченко О. І. Професійна підготовка майбутнього 

педагога із застосуванням технологій евристичної освіти. URL : 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/25366/LazarevM%D0%9ENefedchen

koO%D0%86.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

5. Нефедченко О. І. Розвиток концепцій і технологій евристичної освіти у 

зарубіжній і вітчизняній педагогічній науці.  Пізнавально-творча і професійна 

самореалізація особистості в евристичній освіті : монографія / під 

ред. М. О. Лазарєва, О. Г. Козлової. Суми, 2019. С. 39‒59. 
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6.  Нефедченко О. І. Становлення технологій евристичної освіти в українській 

вищій педагогічній школі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 

7 (91). Суми, 2019. С. 366‒380. 

7.  Пізнавально-творча і професійна самореалізація особистості в евристичній 

освіті» : монографія / під ред. М. О. Лазарєва, О. Г. Козлової. Суми. 2019 р. 

8. Пономарьов О. С., Грень Л. М., Резнік С. М. Методика викладання у вищій 

школі Харків: НТУ «ХПІ», 2016. 192 с.  

9. Стрельніков В. Ю., Брітченко І. Г. Технології дослідницького (евристичного) 

навчання у вищій школі. URL : https://uchika.in.ua/v-yu-strelenikov-i-g-

britchenko.html?page=7 (Назва з екрану) 

10.  Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування освітнього 

середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи : автореф. 

дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Житомир, 

2015. 40 с URL : http://eprints.zu.edu.ua/17809/ 

Допоміжна 

1. Білокопитов В. Проект «Тенденції європейської вищої освіти» як джерело 

інформації та поширення практичного досвіду на Європейському освітньому 

просторі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 5 (69), 3-13. 
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