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Tematy Pedagogia 

Całkowita liczba punktów i liczba 

godzin studiowania dyscypliny 
5,0 punktów / 150 godzin 

Rodzaj kontroli końcowej Test 

Nauczyciel Petruk Lyudmila Petrovna 

Profil nauczyciela (w) na stronie 

internetowej wydziału, w sieci 

społecznościowej 

Kafedra_pedagogiky@ukr.net  

E-mail nauczyciela: Kafedra_pedagogiky@ukr.net  

Link do konwencji edukacyjnej tej 

dyscypliny w CMS Moodl (jeśli jest 

dostępny) lub w innym zasobie 

http: // dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/ 

Język instrukcji ukraiński 

Konsultacje Konsultacje okulistyczne : 2 godziny tygodniowo 

zgodnie z harmonogramem 

Konsultacje on-line : zgodnie z harmonogramem 

konsultacji 

  
Cele dyscypliny 
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Celem jest opanowanie przez studentów aparatu kategorialnego, interdyscyplinarnych powiązań z historią pedagogiki, psychologii itp., A także kształtowanie 

umiejętności i zdolności aktywności intelektualnej i zawodowej, komunikacji społecznej i pracy w grupie. 
Zadania: opanowanie przez studentów głównych założeń współczesnej pedagogiki; kształtowanie stanowiska pedagogicznego w procesie uczenia się 

uczniów; zdobywanie doświadczenia w zakresie nowoczesnych technologii pedagogicznych; opanowanie form i metod grupowej działalności 

pedagogicznej; wprowadzenie wiedzy dydaktycznej i metod działania w praktyce. 
W wyniku studiowania tego przedmiotu student musi 
wiedzieć: 
- podstawy pedagogiki, jej pojęcia i kategorie oraz ich późniejsze wykorzystanie w działalności zawodowej;              
- zna podejścia do definicji pedagogiki jako nauki, jej związki z innymi naukami, podstawowe metody pedagogiki naukowej;              
- pewna wiedza i umiejętności w nauczaniu i wychowaniu;              
- technologie pedagogiczne, modele edukacji.              
być w stanie: 
- umiejętnie posługuje się pojęciami i kategoriami pedagogiki w dyskusjach i rozwiązaniach problemów i zagadnień;              
- opanowanie umiejętności jasnego formułowania rozumienia i kategorii, różnicowania terminów podobnych do rozumienia;              
- ma koncepcje dotyczące struktury, celów i celów działań edukacyjnych, cech zdobywania wiedzy, umiejętności i zdolności (aspekt wieku, innowacyjne technologie 

uczenia się);              
- opanować formułowanie problematycznych pytań na dany temat;              
- samodzielnie identyfikuje wzorce zależności procesów kształcenia, szkolenia;              
- zna podstawowe podejścia do edukacji, jej funkcje, modele i metody;              
- potrafi zadawać i rozwiązywać problemy i problemy, samodzielnie określać metody i modele kształcenia na podstawie wiedzy teoretycznej .              
Zgodnie z programem edukacyjno-zawodowym „Psychologia praktyczna” zapewnia się kształtowanie następujących kompetencji: 
ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach. 
ZK2. Znajomość i zrozumienie tematyki oraz rozumienie działalności zawodowej. 
ZK4. Umiejętność uczenia się i opanowywania współczesnej wiedzy. 
SC3. Umiejętność zrozumienia natury zachowań, czynności i czynów 
Oczekiwane efekty uczenia się: 
PR2. Rozumie wzorce i cechy rozwoju i funkcjonowania zjawisk psychicznych w kontekście zadań zawodowych 
PR10. Formułować opinię logicznie, przystępnie, dyskutować, bronić własnego stanowiska, modyfikować wypowiedź zgodnie ze specyfiką kulturową rozmówcy 
PR13. Współpracuj, komunikuj się, bądź zrozumiały, tolerancyjny wobec ludzi z innymi różnicami kulturowymi lub płciowymi. 
PR15. Odpowiedzialnie traktuj samodoskonalenie, szkolenie i samorozwój zawodowy 
PR17. Wykazuj społecznie odpowiedzialne i świadome zachowanie, kieruj się wartościami humanistycznymi i demokratycznymi w działalności zawodowej i 

publicznej 
  

Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów uczenia się i kompetencji 
Efektywność opanowania treści dyscypliny „ Pedagogika ” znacznie wzrośnie, jeśli kandydat opanował wcześniej materiał z takich dyscyplin 

jak: „Wprowadzenie do specjalności”, „ Psychologia ogólna”, „Warsztaty z psychologii ogólnej” 



W badanych korzystających zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych osobom poszukującym motywacji wyższego, a mianowicie różnych metod 

promocji, stymulacji, przyciągania do nauki, które określają kierunek, intensywność treningu i żwawy yayut Twórz i kreatywność poszukiwacze 

szkolnictwa wyższego , rozumiejąc znaczenie nauka na przyszłość, chęć zdobycia prestiżu wśród rówieśników i nauczycieli . 
Wspólne (grupowe) działania przyczyniają się do aktywizacji i efektywności szkolnictwa wyższego, wychowania między nimi humanitarnych relacji, 

samodzielności, umiejętności udowodnienia i obrony swojego punktu widzenia, a także wysłuchania opinii rówieśników, kultury d ialogu, odpowiedzialności 

za efekty ich pracy. 
Niezależna praca zapewnia osobom poszukującym pracy w szkolnictwie wyższym: przygotowanie do zajęć (wykłady ich i Prac TIC ); wykonanie 

indywidualnych zadań z dyscypliny w trakcie semestru; praca nad określonymi tematami dyscyplin naukowych, które są zgłaszane do samodzielnego 

opracowania; przygotowanie do wszystkich rodzajów kontroli (bieżąca, końcowa) ; udział w zajęciach do wyboru, specjalnych seminariach 

itp.; uczestniczyć w pracach naukowych i technicznych, uczestniczyć w konferencjach naukowych i praktycznych, seminariach, konkursach, konkursach i 

nie tylko . 
  

Lista tematów 
Moduł treści 1 

Przedmiot pedagogiki i jej podstawy metodyczne . Związek pedagogiki z innymi naukami i metodami jej badań . Powstanie i rozwój nauk 

pedagogicznych . Teorie pedagogiczne - sposoby budowania teorii pedagogicznych, paradygmaty pedagogiczne, kierunki rozwoju teorii 

pedagogicznych . Konieczność i metoda studiowania teorii pedagogicznych. Wartość teorii pedagogicznych w praktyce pedagogicznej. Wybrane 

współczesne koncepcje pedagogiczne, ideologie wychowania . 
Istota procesu edukacyjnego. Podstawy dydaktyki i. Struktura i organizacja procesu uczenia się . Prawa, wzorce i zasady uczenia się . Metody 

nauczania . Formy organizacji szkoleń . Kontrola nad działaniami edukacyjnymi i poznawczymi . Rodzaje szkoleń 
Europejska integracja edukacyjna . Główne zadania i zasady Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (sześć celów Procesu Bolońskiego): 

wprowadzenie kształcenia dwustopniowego; wprowadzenie systemu kredytowego; tworzenie systemu kontroli jakości edukacji; zwiększanie mobilności 

uczniów i nauczycieli; zapewnienie zatrudnienia absolwentów i atrakcyjności europejskiego systemu edukacji . Szkolnictwo wyższe na 

Ukrainie. Charakterystyczne cechy ECTS . Punkty ECTS: struktura, cel, związek z obciążeniem akademickim studenta (liczba godzin do odbycia). Cechy 

przypisywania i przypisywania punktów ECTS. Wybór tematów . Efekty uczenia się . Koordynatorzy ECTS . Krajowa i międzynarodowa mobilność 

studentów, program Erasmus +. Kształcenie na odległość, online i e-learning . Prawa autorskie i prawa pokrewne. Źródła informacji i inteligentne 

przetwarzanie danych. Studenckie życie naukowe - koła naukowe, udział w pracach naukowych . Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji. 
  

Moduł treści 2 
Pedagogika społeczna: przedmiot, struktura, zadania. Wymiary ontologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne pedagogiki społecznej . Historia 

pedagogiki społecznej. Człowiek i społeczeństwo w cywilizacji przemysłowej. Rozwój społeczno-zawodowy. Podstawowe środowiska uczenia 

się . Wieloaspektowe konsekwencje procesów globalizacyjnych, w tym nierówności społeczne, przemiany w kulturze, edukacji i wychowaniu. Metody i 

problemy pracy społecznej i wychowawczej . Idea uczenia się przez całe życie, potrzeba uczenia się przez całe życie oraz ukształtowanie indywidualnej 

ścieżki rozwoju. 



Przedmiot, struktura i zadania andragogiki . Andragogika w systemie nauk pedagogicznych . Pozaformalna i nieformalna edukacja 

dorosłych. Podstawowe pojęcia i problemy andragogiki, uczenia się dorosłych i uczenia się przez całe życie. Edukacja dorosłych i ich praca zawodowa i 

bezrobocie. Potrzeby i możliwości uczenia się dorosłych. Szanse i bariery w dostępie do edukacji dorosłych. Rynek i edukacja - działania edukacyjne na tle 

zmieniających się wzorców życia. Działalność edukacyjna dorosłych w różnych kręgach społecznych . 
  
  

Zalecana literatura i źródła informacji 

Podstawowy 
1. Arkhipova SP Podstawy andragogiki . Czerkasy , 2002 . 

2. Volkova NP Pedagogika: podręcznik dla studentów wyższych uczelni. Kijów , 2001 . 

3. Ilchenko AM Szkolnictwo wyższe i proces boloński: podręcznik. Połtawa, 2014. 

4. Kuzminsky, AI Pedagogika szkoły wyższej [tekst]: podręcznik. sposób. Kijów , 2011 

5. Fitsula MM Pedagogia. Podręcznik dla studentów wyższych uczelni . Kijów, 2000 . 

6. Shcherban PM Pedagogika stosowana. Kijów, 2002 . 

  
dodatkowo 

1.                 Afonina GM Pedagogia. Przebieg wykładów i seminariów Rostov n \ D .: "Phoenix", 2002. 

2.                 Belyaev, Yu. Proces boloński [tekst]: podręcznik. Chersoniu, 2005. 

3.                 Bogdanova IM Modułowe podejście do szkolenia nauczycieli: monografia. Odessa: Mayak, 1998. 

4.                 Szkolnictwo wyższe na Ukrainie [Tekst]: podręcznik / wyd. VG Kremenya, SM Nikolaenko. Kijów , 2005 . 

5.                 Martynets, LA Edukacja dorosłych: formy i treść. Kijów, 2015 . 

  
Linki do witryn 

1. http : // osvita . ua / ustawodawstwo / inne / 2827 

2. http://pedpresa.ua/ 

3. http://pidruchniki.com/ 

4. http://studentam.net.ua 

5. http://www.gumer.info 
  

Sprzęt i oprogramowanie 
Wsparcie informacyjne składa się z funduszy bibliotecznych RDGU, umiejętności pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), obsługi własnej strony 

internetowej oraz urządzeń mobilnych do komunikacji online. W okresie między sesjami student potrzebuje dostępności sprzętu komputerowego i 

biurowego do wykonywania zadań samodzielnej pracy. Oprogramowanie użytkowe do pracy z treściami edukacyjnymi dyscypliny i wykonywania 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://osvita.ua/legislation/other/2827
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://pedpresa.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://pidruchniki.com/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://studentam.net.ua/
https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=uk&tl=pl&u=http://www.gumer.info/


przewidzianych typów działań edukacyjnych : edytor tekstu MS Word do tworzenia dokumentów; Microsoft EXEL do tabelarycznego przetwarzania i 

analizy danych; program do tworzenia prezentacji ( Microsoft Power Point ) . 
  
Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 

Kod  i nazwa   kompetencji (wg 

OPP) 
Kod i nazwa wyniku uczenia się 

programu 
Metody nauczania Metody oceny efektów 

uczenia się 

ZK1. Umiejętność zastosowania 

wiedzy w praktycznych sytuacjach 

PR2. Rozumie wzorce i cechy 

rozwoju i funkcjonowania 

zjawisk psychicznych w 

kontekście zadań zawodowych . 

MH3, MH4, MH5 

  
MO1, MO2, MO4, MO9 

PR10. Formułować opinię 

logicznie, przystępnie, 

dyskutować, bronić własnego 

stanowiska, modyfikować 

wypowiedź zgodnie ze specyfiką 

kulturową rozmówcy 

MH 1, MH3, MH 6,MH 7 

  
MO 1, MO 2,MO 7, MO 9 

PR17. Wykazuj społecznie 

odpowiedzialne i świadome 

zachowanie, kieruj się 

wartościami humanistycznymi i 

demokratycznymi w działalności 

zawodowej i publicznej 

MH1, MH3 

MH4 ,MH2. 

  

MO2 , MO1 ,MO 6 



ZK2. Znajomość i zrozumienie 

tematu oraz rozumienie działalności 

zawodowej 

PR2. Rozumie wzorce i cechy 

rozwoju i funkcjonowania 

zjawisk psychicznych w 

kontekście zadań zawodowych . 

MH3, MH4, MH5 

  
MO1, MO2, MO4, MO9 

PR15. Odpowiedzialnie traktuj 

samodoskonalenie, szkolenie i 

samorozwój zawodowy 

MH1, MH3 

MH6 

MH7 

MO5, MO7, MO8, MO9 

PR17. Wykazuj społecznie 

odpowiedzialne i świadome 

zachowanie, kieruj się 

wartościami humanistycznymi i 

demokratycznymi w działalności 

zawodowej i publicznej 

MH1, MH3 

MH4 ,MH2. 

  

MO2 , MO10 ,MO 6 

ZK4. Umiejętność uczenia się i 

opanowywania współczesnej 

wiedzy 

PR2. Rozumie wzorce i cechy 

rozwoju i funkcjonowania 

zjawisk psychicznych w 

kontekście zadań zawodowych . 

MH3, MH4, MH5 

  

MO1 0 , MO2, MO4, 

MO9 

PR15. Odpowiedzialnie traktuj 

samodoskonalenie, szkolenie i 

samorozwój zawodowy 

MH1, MH3 

MH6 

MH7 

MO5, MO7, MO8, MO9 



SC3. Umiejętność zrozumienia 

natury zachowań, czynności i 

czynów 

PR2. Rozumie wzorce i cechy 

rozwoju i funkcjonowania 

zjawisk psychicznych w 

kontekście zadań zawodowych . 

MH3, MH4, MH5 

  

MO1 0 , MO2, MO4, 

MO9 

  
METODY NAUCZANIA 
MN1 - metoda werbalna (wykład, dyskusja, wywiad itp.); 
MH2 - metoda praktyczna (laboratorium i zajęcia praktyczne); 
MH3 - metoda wizualna (metoda ilustracji i metoda demonstracji); 
MH4 - praca z literaturą edukacyjną i metodyczną (podsumowanie, podsumowanie, opatrzenie uwagami, recenzja, opracowanie abstraktu); 
MH5 - metoda wideo w połączeniu z najnowszymi technologiami informacyjnymi i narzędziami komputerowymi (odległość, multimedia, zorientowanie na 

sieć itp.). 
MH6 - samodzielna praca (rozwiązywanie problemów); 
MH7 - samodzielna praca naukowa. 
  
METODY OCENY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 

MO1 - egzaminy; 
MO2 - ankieta ustna lub pisemna 
MO3 - kolokwium, 
MO4 - testowanie; 
MO5 - projekty zespołowe; 
MO6 - eseje, eseje; 
MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań; 
MO8 - prezentacje i wystąpienia na imprezach naukowych; 
MO9 - ochrona pracy laboratoryjnej i praktycznej; 
MO10 - kredyt. 

  
Rozkład punktów uzyskanych przez studentów szkół wyższych za studiowanie dyscypliny 

„ Pedagogika ” 

  

Moduł treści 1 Moduł treści 2 INDZ Suma 



  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 
  20 100 

4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 
Sterowanie modułowe - 10 

punktów 
Sterowanie modułowe - 10 punktów 

    

  
System i kryteria oceny 

na Równym Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 
Równoważny wynik w poszczególnych tematach / zajęciach może być różny, łączna liczba punktów za dany temat jest określana w podziale punktów 

uzyskanych przez studentów studiów wyższych za studiowanie tej dyscypliny. 
Wynik działalności edukacyjnej kandydata na studia wyższe ocenia się zgodnie z Regulaminem w sprawie oceny wiedzy i umiejętności kandydatów 

na studia wyższe RDGU na następujących poziomach i kryteriach: 
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90-
100 

A doskonale 

Studentka pokazach szkolnictwa wyższego specjalne zdolności twórcze, jest w staniewiedzy 

zdobywanejniezależnie , bez pomocy zeznalezisk nauczycieli i przetwarza informacje niezbędne, jest w 
stanie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do podejmowania decyzji w nietypowych 

sytuacjach,przekonująco argumentuje odpowiedzi,niezależnie ujawnia własne zdolności. 
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82-

89 
B 

bardzo 

dobrze 

Z kandydatem na studia wyższe biegle posługuje sięmateriałem teoretycznym, stosuje go w praktyce, 

swobodnie rozwiązuje ćwiczenia i problemy w standardowychsytuacjach, 
samodzielniepoprawia błędy, których liczba jest nieznaczna Wystar

czające 

(zmien

na 
konstru

ktywna

) 

w 

porz
ądku 



74-
81 

C 
w 

porządku 

Od getterszkolnictwo wyższepotrafi zestawiać ,syntetyzować , zystematyzuvatyinformacje podkierunkiemna

uczyciela ,generalnie zamostiynostosować je wpraktyce ;kontrolowaćwłasne działania ;Aby 
poprawićbłędy , od - między którymi istniejąistotne , 

abywybraćargumentów dlapotwierdzenia opinii                            

64-

73 
D 

zadowala

jąco 

Ponieważ kandydat z wyższym wykształceniem odtwarza znaczną część materiału teoretycznego, wykazuje 

znajomość i zrozumienie podstawowych przepisów, z pomocą nauczyciela może przeanalizować materiał 
dydaktyczny,poprawić błędy, wśród których znajduje się znaczna liczba istotnych 

Śred

nia 

(reproduk
cyjna) 

zadow

alająco 

  

60-

63 
E dość 

Kandydaci na studia wyższe posiadają materiał dydaktyczny na poziomie wyższym niż wyjściowy, znaczna 
jego część reprodukuje się na poziomie reprodukcyjnym. 



35-

59 
FX 

niezadowa
lający z 

możliwośc

ią 
ponowneg

o montażu 

kontroli 

semestraln
ej 

Wnioskodawca dysponuje materiałem na poziomie poszczególnych fragmentów, które stanowią niewielką 

część materiału edukacyjnego . 

Niski 
(chło

nny-
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ny) 
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tecznie 

nie 
przyp

isano 

1-

34 
F 

niezadowa

lający z 

obowiązk
owym 

ponowny

m 
studiowan

iem 

dyscyplin
y 

Kandydat na wyższe wykształcenie dysponuje materiałem na poziomie elementarnego rozpoznawania i 

odtwarzania poszczególnych faktów, elementów, przedmiotów . 

Niski 
(chło

nny-
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ny) 

niedosta

tecznie 

nie 
przyp

isano 

  
Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen (punktów) 

uzyskanych za poszczególne oceniane formy aktywności edukacyjnej : bieżąca i końcowa ocena stopnia przyswojenia materiału teoretycznego na zajęciach 

i samodzielnej pracy (sterowanie modułowe);ocena (punkty) za wykonanie badań laboratoryjnych ; ocena (punkty) za zajęcia praktyczne ; ocena przez 

IDP; ocena (punkty) za udział w konferencjach naukowych, konkursach, przygotowywanie publikacji naukowych itp. 
Szukający Szkolnictwa Wyższego po zajęciach mają prawo podnieść ranking 

tuż poniżej jest kompilacją egzaminów (końcowe moduł sterowania) do zaplanowanego egzaminacyjnej sesji. Test jest ustalany na podstawie wyników 

aktualnego sterowania modułowego, przeprowadzany jest po zakończeniu studiów dyscypliny. 
  

Polityka dyscypliny 
Organizując proces kształcenia, kandydaci, nauczyciele, metodycy i administracja działają zgodnie z: Regulaminem organizacji procesu kształcenia w 

RDGU, Regulaminem rzetelności akademickiej, Regulaminem oceniania wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o wykształcenie, Regulaminem 

praktyk, Regulaminem wewnętrznego zapewniania jakości . 
Każdy nauczyciel stawia na zajęciach kandydatów wymagania systemu szkolnictwa wyższego i zasady postępowania ubiegających się o wykształcenie 

wyższe, zwraca ich uwagę na wytyczne dotyczące wykonywania różnego rodzaju prac. Jednocześnie należy liczyć się z frekwencją na zajęciach i 



aktywnością na zajęciach praktycznych; (nie) dopuszczalność nieobecności i opóźnień na zajęciach; korzystanie z telefonu komórkowego, tabletu lub 

innych urządzeń mobilnych podczas lekcji; niepowodzenie zadania i tak dalej. al. 
  

Polityka uczciwości 
Kandydaci na studia wyższe, wykonujący pracę samodzielną lub indywidualną, muszą przestrzegać zasady uczciwości. W przypadku plagiatu w 

jakimkolwiek rodzaju pracy kandydata otrzymuje ocenę niedostateczną i musi ponownie wykonać zadania przewidziane w sylabusie. 
 


