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Опис дисципліни 

 

У навчальному курсі «Загальнопедагогічні основи професійної 

діяльності» розкрито основні питання управління закладами загальної 

середньої освіти: принципи, методи, функції, структура органів управління 

освітою в Україні, планування та ведення діловодства, особливості організації 

внутрішньої  системи забезпечення якості освіти, система зовнішнього 

забезпечення якості освіти, підвищення кваліфікації, атестація та сертифікація 

педагогічних працівників. Висвітлено форми організації методичної роботи з 

учителями, питання виявлення, вивчення та впровадження в практику роботи 

досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. 

Охарактеризовано основні компоненти педагогічної майстерності   вчителя  

початкової школи: провідні принципи та норми моральної поведінки; 

закономірності  естетичного освоєння основ наук; способи формування 

культури та основні етапи проведення наукових досліджень, впровадження їх 

результатів у практику роботи школи.  

 

Навчальний контент 
 

Години 

лекц./сем. 

Теми Результати навчання Завдання 

Змістовий модуль 1 

Педагогічна майстерність учителя 
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2/2 Тема 1. 

Педагогічна 

майстерність  і 

особистість 

учителя початкової 

школи.  

 

 

 

 

 

Розуміти сутність 

педагогічної майстерності, 

її структуру, рівні 

сформованості та роль у 

професійній діяльності 

вчителя початкової школи 

Питання, 

перегляд фільму 

2/2 Тема 2. Професійна 

етика вчителя.  

 

 

 

Знати сукупність моральних 

цінностей та норм 

поведінки , що складають 

основний зміст педагогіки 

співробітництва у різних 

системах спілкування ( 

вчитель- учень, вчитель-

батьки учнів, учитель-

учительський колектив, 

учитель- адміністрація 

школи)  

Питання, 

моделювання, 

розв’язування 

педагогічних 

ситуацій 

 

2/2 

 

 

Тема 3. 

Педагогічна 

естетика вчителя. 

Знати закономірності 

естетичного освоєння основ 

наук, мистецтва, праці, 

людських відносин, які 

пов’язані з гармонізацією 

емоційної та 

інтелектуальної сфери учнів 

Питання,перегля

д фільму, 

практичні 

завдання, ділові 

ігри 

 

2/4 

 

 

 

Тема 4. 

Педагогічна 

техніка. Внутрішня 

та зовнішня техніка 

вчителя початкової 

школи. 

Розуміти роль і місце 

педагогічної техніки в 

структурі педагогічної 

майстерності, формувати 

компоненти  педагогічної 

техніки 

Питання, 

практичні 

завдання,модел

ювання, 

виконання вправ 

 

Змістовий модуль 2 

Організація і управління в початковій освіті 

 

2/2     

Тема 5. Наукові 

основи управління 

загальноосвітні 

Знати основні принципи, 

методи і функції управління 

закладами освіти, 

колегіальні органи 

Питання, тести 

 

 

 



навчальним 

закладом. 

 

управління, структуру 

органів управління освітою  

в нашій країні. 

 

2/4 Тема 6. Система 

зовнішньої і 

внутрішньої оцінки 

якості освіти. 

Знати про систему 

планування роботи закладу 

загальної середньої освіти, 

облік  його роботи, основні 

напрями оцінювання якості 

освітньої діяльності закладу 

освіти, про атестація  і 

сертифікацію педагогічних 

працівників, а також 

ліцензування закладів 

освіти, основні напрями 

здійснення інституційного 

аудиту. 

ІНДЗ, тести, 

відео, 

презентація 

2/4 Тема 7. Методична 

робота в школі. 

 

Знати форми методичної 

роботи з учителями 

початкових класів, вміти 

складати тематику засідань 

методичного об’єднання.  

ІНДЗ, питання 

 

2/2 Тема 8. Передовий 

педагогічний 

досвід. 

 

 

Знати сутність поняття 

передовий педагогічний 

досвід, його види, критерії 

оцінки, шляхи виявлення та 

вивчення передового 

педагогічного досвіду, 

форми та методи 

впровадження в практику. 

 

Питання, тести 

Змістовий модуль 3 

Основи наукових досліджень 

 

4/4 Тема 9. 

Основні етапи та 

форми процесу 

наукового 

дослідження. 

Знати основні етапи 

наукового 

дослідження. 

Формулювання 

наукового (або 

понятійного) апарату. 

Структура наукового 

дослідження. Вибір 

теми дослідження, його 

мети, завдання. 

Обґрунтування 

актуальності, цінності 

та новизни наукових 

Питання 



розробок.  Формування 

та обґрунтування 

наукових гіпотез як 

процес поглиблення 

наукового 

дослідження. Види 

гіпотез та їх роль у 

дослідженні явищ і 

процесів реальної 

дійсності. Розробка 

плану науково – 

дослідної роботи. 

Структура плану і 

загальна 

характеристика його 

складових частин. 

Складання робочої 

методики наукового 

дослідження і основні 

вимоги до неї. 

4/4 Тема 10. Рівні та 

методи наукового 

дослідження. 

Знати спеціальні 

методи наукових 

досліджень в 

педагогіці. 

Спостереження. 

Анкетування і 

опитування. Метод 

наукового 

експерименту, його 

значення в наукових 

дослідженнях і зв’язок 

з іншими методами. 

Види експериментів. 

Організація 

педагогічного 

експерименту та його 

проведення. Оцінка 

результатів 

експерименту і 

формування висновків. 

Питання. ІНДЗ 



2/2 Тема 11. 

Оформлення 

результатів 

наукових 

досліджень та їх 

впровадження у 

практику. 

Знати види 

систематизації 

результатів 

дослідження та їх 

зміст. Науковий 

експеримент, 

літературний огляд 

дослідження. 

Викладення висновків 

та рекомендацій у 

вигляді реферату, 

наукової статті, тез 

доповіді, звіту про 

виконану науково-

дослідну роботу, 

курсової, випускової 

магістерської роботи. 

Систематизація 

результатів 

дослідження. 

Питання, практичні 

завдання. 

 

 

Формування програмних компетентностей 

 

Індекс в 

матриці ОПП 

Програмні компетентності 

ПРН-20 Знати основні компоненти педагогічної 

майстерності вчителя,  його правила і норми  

моральної поведінки, закономірності естетизації  

педагогічної діяльності та елементи педагогічної 

техніки. 

Вміти організовувати творчу взаємодію з 

учасниками освітнього процесу   

ФК-4.1 Знати структуру органів управління освітою в 

нашій країні, принципи, функції і методи 

управління, функціональні обов’язки керівників 

закладу загальної середньої освіти, систему 

планування в школі,  форми підвищення 

кваліфікації, особливості проведення атестації і 

сертифікації педагогічних працівників; внутрішню 

та зовнішню систему забезпечення якості в 

закладах освіти; проведення інституційного аудиту 

закладу освіти; види та критерії оцінки передового 

педагогічного досвіду. 



ФК-3.1 Вміти планувати роботу методичного об’єднання 

вчителів початкових класів, складати розклад 

занять для учнів початкової школи. 

ПРН-13 Вміти аналізувати навчальні та виховні заняття, 

планування роботи закладу загальної середньої 

освіти. 

ФК-4.6 Знати основні етапи наукового дослідження, 

науковий понятійний апарат, структуру наукового 

дослідження.  

 

ФК-4.3 

 

Вміти вибирати об'єкти та методи наукового 

дослідження, виконувати пошук та аналіз 

різноманітних джерел інформації, проводити 

наукові дослідження систем і процесів навчання, 

застосовувати сучасні методики та   методичні  

прийоми у наукових дослідженнях, планувати і 

організувати наукові експерименти, формувати 

опитувальні анкети. 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються меншою кількістю 

балів (75% від можливої максимальної кількості балів за певний вид 

діяльності балів). Перескладання модулів відбувається за наявності поважних 

причин.    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт заборонені.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин  навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної 

оцінки 

Модуль 1: усне опитування, контрольна робота 35 

Модуль 2: усне опитування, контрольна робота 35 

Модуль 3: усне опитування, контрольна робота 30 
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