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Передмова
Оновлення вищої освіти України, зокрема педагогічної, передбачає впро-

вадження нових підходів до підготовки сучасних спеціалістів. Впровадження 
в навчальний процес кредитно – модульної системи потребує перебудови зміс-
ту та структури навчальних дисциплін. Ця система  вже діє у вищих навчаль-
них закладах країни, але педагогічна наука і практика відчувають недостатню 
забезпеченість навчальною та навчально – методичною літературою.

Навчальний посібник «Педагогіка: модульний курс» відображає багаторічний 
досвід авторів з викладання курсу педагогіки як студентам класичного універси-
тету, так і вчителям, який потребує використання  інтегративного підходу до його 
побудови, що зв’язано, зокрема, з кількістю годин, відведених на педагогіку. Крім 
того, автори розраховують, що майбутнє видання практикума з педагогіки (та-
кий практикум з модуля 3 вже надрукований та впроваджується з 2007 року) до-
зволить побудувати навчально-методичний комплекс з педагогіки. Структура та 
зміст навчального посібника дотримуються вимог кредитно – модульної системи 
та містить п’ять змістових модулів. Матеріали третього модуля були надрукова-
ні для студентів і викладачів університету та впроваджені в навчальний процес, 
щодо першого, другого та четвертого модулів, то матеріали були надруковані та 
впроваджені, але не повністю. В посібнику теоретичний матеріал наданий у ви-
гляді лекцій – презентацій і структурований в опорні конспекти, таблиці та схеми, 
у тому числі й авторські, досліджено сучасний категоріальний апарат, внутри-
предметні та міжпредметні зв’язки. 

Вчені доводять, що інформація що надана у структурно – логічній формі 
має переваги перед линійно – текстовою побудовою навчального матеріалу: 
це і більш чітке виявлення структури явищ, що вивчаються;  активізація мис-
лення студентів; «аналіз через синтез» , що дає основу для більш глибоко-
го засвоєння навчального матеріалу, шляхом його знакового моделювання; 
схематична візуалізація інформації,  яка може  використовуваться в сучасних 
комп’ютерних технологіях;  крім того, структуровання та схематизація тексто-
вої  інформації є важливими компонентами мнемічної дії, що є основою про-
цесу запам’ятовування;  така побудова навчального матеріалу є ефективним 
засобом організації самостійної роботи студентів, а також допомагає скоріше 
сформувати цілісну картину навчального предмету.

В посібнику також розроблені технологічні карти модуля; контрольні 
питання до кожної теми, тестові завдання для самоконтролю, розраховані 
на реалізацію змістово-пошукового, контрольно-смислового, адаптивно-
перетворюючого, системно-узагальнюючого та контрольно-рефлексивного 
етапів реалізації модульної  структури навчального процесу; є також рекомен-
дована література, глосарій до кожного модуля, тематика курсових робіт.

Навчальний посібник розрахований на студентів і викладачів класичних й 
педагогічних університетів, а також слухачів і викладачів системи підвищення 
кваліфікації вчителів.


