
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

 

 

Педагогічний факультет 

 

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дидактичні системи у вищій освіті 

 

 

Освітня програма  Викладач ЗВО.  

Другий (магістерський) рівень 

 

Спеціальність                      011 Освітні, педагогічні науки 

 

Галузь знань 01 Освіта 

 

 

 
 

Затверджено на засіданні кафедри  

Протокол № 1 від “30” серпня 2019р. 

 



 

ЗМІСТ 

• Мета і завдання курсу 

• Результати навчання (компетентності) 

• Організація навчання курсу 

• Система оцінювання курсу 

Політика курсу 

• Рекомендована література 



 

1. Загальна інформація 
Назва дисципліни Дидактичні системи у вищій школі 

Викладач (-і) Стражнікова Інна Василівна  

Контактний телефон викладача (097)8790929 

E-mail викладача inna.strazhnikova@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очна/заочна 

Обсяг дисципліни Кредити ЄКТС – 3 (90 год.) 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 
http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації Обговорення індивідуально вибраних студентом питань з тематики лекційного курсу та 

самостійної роботи 

2. Анотація до курсу 
Дисципліна забезпечує набуття студентами знань у галузі педагогіки, зокрема розділу «Дидактика», їх підготовку до професійної 

та самостійної діяльності, формування знань, умінь та навичок в організації та проведенні освітнього процесу, зрілої та творчої 

особистості, громадянської позиції та готовності до трудової діяльності. 
3. Мета та цілі курсу  

Мета − ознайомити магістрантів зі змістом дидактичних систем у вищій школі, структурою різних видів навчальних планів, 

програм, сформувати практичні уміння щодо реалізації у вищій школі різних видів форм і методів проведення навчальних занять. 

Цілі: 

Навчальна дисципліна «Дидактичні системи у вищій освіті» покликана сприяти оволодінню магістрантами дидактичних 

основ сучасної педагогічної науки, розвитку професійного мислення, готувати до усвідомленого оволодіння професійними 

вміннями та навичками необхідними для ефективної роботи у закладах вищої освіти. Розроблена програма розрахована на знання 

студентів з навчальних дисциплін: загальні основи педагогіки, дидактики, теорії виховання, психології, філософії. Вони є 

теоретичною базою для подальшого оволодіння методами пізнання, логікою дослідно-педагогічного процесу, досвідом 

практичної-педагогічної діяльності. 
4. Результати навчання (компетентності) 

Знання:  

сутність і зміст дидактичних систем концепцій і моделей навчання; нормативні документи організації дидактичного процесу у 

ВНЗ; структурні компоненти дидактичних технологій і засоби їх реалізації; загальну схему розробки дидактичних систем; види, 

форми і методи навчальних занять; технологію розробки тестів контролю ефективності пізнавальної діяльності.  



Уміння:  

визначати структуру змісту навчання за навчальною дисципліною; розробляти проект навчального плану і навчальної програми, 

проводити структурування навчального матеріалу, визначати цілі навчання за певним структурним елементом; конструювати і 

реалізовувати дидактичні технології; визначати методи та засоби навчання. 
5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 
Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 14 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 16 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 
Семестр 

 
Спеціальність 

 
Курс 

 

Нормативний / 

вибірковий 
ІІ 011 Освітні, педагогічні науки перший Нормативний 

Тематика курсу 
Тема, план Форма 

заняття 
Література Завдання, год Вага оцінки Термін 

виконання 
Тема 1. Основи дидактики вищої 

школи. 

План 

Поняття «дидактика».  Структура 

педагогічного процесу у ЗВО. 

Закони та закономірності 

навчання у ЗВО. Цілі професійної 

освіти, зміст навчання у вищій 

школі та дидактичні навчальні 

комплекси. 

Лекція 1-3,4,15,25,27,32 

та ін.; інтернет-

ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела 

2 год 

 Протягом 

семестру 

Тема 1. Основи дидактики вищої 

школи. 

План 

Поняття дидактики. Організація 

Практичне 

заняття 

1-12, 14, 17, 24, 

27, 32 та ін.; 

інтернет-ресурси 

Розкрити поняття 

«дидактика», 

структурувати 

педагогічний процес у 

 Протягом 

семестру 



процесу навчання у ЗВО. Функції 

процесу навчання. 

 

вищій школі, вивчити і 

проаналізувати Закони 

та закономірності 

навчання у вищій школі, 

визначити цілі 

професійної освіти, 

визначити зміст 

навчання у вищій школі 

та дидактичні навчальні 

комплекси (2 год) 
Тема 2. Основи формування 

педагогічної системи ЗВО: 

стандарти, характеристики, 

категорії, прогнозування, моделі. 

План 

Педагогічна система ЗВО. 

Взаємозв’язок навчального 

процесу зі стандартизацією освіти. 

Концепція безперервної освіти. 

Понятійно-категоріальний апарат 

системи освіти. 

Лекція 1,3,11,13,14,17,25, 

26,27,30 та ін.; 

інтернет-ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела 

2 год 

 Протягом 

семестру 

Тема 2. Основи формування 

педагогічної системи ЗВО: 

стандарти, характеристики, 

категорії, прогнозування, моделі. 

Практичне 

заняття 

1-5,13,16,19,27,30 

та ін.; інтернет-

ресурси 

Розкрити педагогічну 

систему ЗВО як 

сукупність відносно 

самостійних елементів, 

взаємозв’язок 

навчального процесу зі 

стандартизацією освіти, 

показати залежність 

системи освіти від 

зовнішніх обставинами 

соціально-економічного 

 Протягом 

семестру 



та соціально-

культурного 

походження, концепція 

безперервної освіти, 

визначити понятійно-

категоріальний апарат 

системи освіти, 

змоделювати 

оптимальне 

функціонування фахівця 

не лише в умовах 

сучасного виробництва, 

а й в умовах 

виробництва 

майбутнього (2 год) 
Тема 3. Дидактичні технології у 

вищій школі.  

План 

Функції науково-педагогічного 

працівника, методичні вимоги. 

Конструювання навчального 

процесу. Поняття «освітня 

технологія», структура та види 

педагогічних технологій. Аспекти 

педагогічних технологій, 

традиційні та інноваційні 

технології навчання. 

Лекція 4,8,10,13,15,19, 23 

та ін.; інтернет-

ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела 

2 год 

 Протягом 

семестру 

Тема 3. Основи формування 

педагогічної системи ЗВО: 

стандарти, характеристики, 

категорії, прогнозування, моделі. 

Практичне 

заняття 

1-5,13,16,19,27,30 

та ін.; інтернет-

ресурси 

Розкрити педагогічну 

систему ЗВО як 

сукупність відносно 

самостійних елементів, 

взаємозв’язок 

 Протягом 

семестру 



навчального процесу зі 

стандартизацією освіти, 

показати залежність 

системи освіти від 

зовнішніх обставинами 

соціально-економічного 

та соціально-

культурного 

походження, концепція 

безперервної освіти, 

визначити понятійно-

категоріальний апарат 

системи освіти, 

змоделювати 

оптимальне 

функціонування фахівця 

в умовах сучасного 

виробництва, в умовах 

виробництва 

майбутнього (2 год) 
Тема 4. Закони, закономірності, 

методи, засоби та принципи 

навчання.  

План 

Основні завдання педагогічного 

процесу у ЗВО. Педагогічний 

процес у ЗВО відповідно до етапів 

функціонування. Закони, 

закономірності, принципи, методи 

та використання засобів навчання. 

Лекція 1,11,12,15,20,27,3

6 та ін.; інтернет-

ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела 

2 год 

 Протягом 

семестру 

Тема 4. Дидактичні технології у 

вищій школі. 

Практичне 

заняття 

11,13,18,29 та ін.; 

інтернет-ресурси 

Розкрити функції 

науково-педагогічного 

 Протягом 

семестру 



працівника, методичні 

вимоги, конструювання 

навчального процесу, 

поняття «освітня 

технологія», структуру 

та види педагогічних 

технологій, 

проаналізувати аспекти 

педагогічних 

технологій, традиційні 

та інноваційні 

технології навчання (2 

год) 
Тема 5. Види і стилі навчання.  

План 

Поняття «вид навчання», «стиль 

навчання». Мета видів і стилів 

навчання. Позитивні сторони та 

труднощі організації видів 

навчання. 

Лекція 3,14,17,18,20-24 

та ін.; інтернет-

ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела 

2 год 

 Протягом 

семестру 

Тема 5. Закони, закономірності, 

методи, засоби та принципи 

навчання. 

Практичне 

заняття 

1-18, 21, 25, 27, 

30, 35, 36 та ін; 

інтернет-ресурси 

Визначити та розкрити 

основні завдання 

педагогічного процесу у 

вищому навчальному 

закладі, конструювати 

педагогічний процес у 

ВНЗ відповідно до 

етапів функціонування, 

розкрити закони, 

закономірності, 

принципи, методи та 

використання засобів 

 Протягом 

семестру 



навчання (2 год) 
Тема 6. Форми організації 

освітнього процесу в сучасній 

вищій школі. 

План 

Форми організації навчання у 

вищій школі, методики до їх 

підготовки та проведення. 

Дидактичні принципи відбору і 

викладу матеріалу. Основні 

критерії оцінювання якості роботи 

на заняттях. Структура науково-

методичного забезпечення та 

форми методичної роботи. 

Лекція 1,5,7,8,13,14,22,29 

та ін.; інтернет-

ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела 

2 год 

 Протягом 

семестру 

Тема 6. Види і стилі навчання.  Практичне 

заняття 

2,3,16,18,24,29,33 

та ін.; інтернет-

ресурси 

Розкрити поняття «вид 

навчання», «стиль 

навчання», визначити та 

охарактеризувати мету 

кожного з видів і стилів 

навчання, виділити 

позитивні сторони та 

труднощі організації 

видів навчання (2 год) 

 Протягом 

семестру 

Тема 7. Програма підготовки 

фахівця та навчальні плани. Зміст 

навчальної дисципліни та 

структурування матеріалу.  

План 

Нормативні документи, що 

визначають зміст освіти. Поняття 

«Навчальний план», 

«Індивідуальний навчальний 

Лекція 1,2,3,7,14,18, та 

ін.; інтернет-

ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела 

2 год 

 Протягом 

семестру 



план», «Навчальна програма». 

Система планування і організації 

навчального процесу.  
Тема 7. Форми організації 

освітнього процесу в сучасній 

вищій школі. 

Практичне 

заняття 

12,16,21,27,29,32,

36 та ін.; 

інтернет-ресурси 

Визначити форми 

організації навчання у 

вищій школі, 

охарактеризувати 

методики до їх 

підготовки та 

проведення, розкрити 

дидактичні принципи 

відбору і викладу 

матеріалу, 

охарактеризувати 

критерії оцінювання 

якості роботи на 

заняттях, структуру 

науково-методичного 

забезпечення та форми 

методичної роботи (2 

год) 

 Протягом 

семестру 

Тема 8. Програма підготовки 

фахівця та навчальні плани. Зміст 

навчальної дисципліни та 

структурування матеріалу. 

План  

Функції та компоненти програми 

навчальної дисципліни, 

прогностичні завдання, зміст 

навчальних програм. Поняття 

«Навчальна література», її 

функції, вимоги до навчальної 

Практичне 

заняття 

10,18,20,31,34,35, 

(1,3,6,7,13); 

інтернет-ресурси 

Проаналізувати 

«Державний стандарт 

освіти», «Галузеві 

стандарти вищої 

освіти», Закон України 

«Про вищу освіту», 

«Національній стратегії 

розвитку освіти в 

Україні на період до 

2021 року». (2 год) 

 Протягом 

семестру 



літератури. Зміст стандартизації і 

гуманізації вищої професійно-

педагогічної освіти у навчальних 

планах та програмах 
6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 
100 балів 

Вимоги до письмової 

роботи 
Концептуально конкретне й емпірично верифіковане висвітлення питань 

Практичні заняття Оцінюються по п’ятибальній системі 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 
Виконання усіх запланованих програмою дисципліни форм навчальної роботи, які підлягають 

контрольному оцінюванню. Мінімальна кількість балів для допуску до заліку – 50 балів 

7. Політика курсу 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до 

Положення 1 і Положення 2 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань: Центр инновационных технологий, 2000. 608 с. 

2. Агеев  В.С. Межгруповое  взаимодействие: социально-психологические проблемы. Москва: ИМУ, 1992. 249 с. 

3. Алякринский Б. Общение и его проблемы. Москва: Знание, 1982. 64 с. 

4. Бутенко Н.Ю. Комунікативні  процеси у навчанні. Підручник. Київ: КНЕУ, 2004. 

5. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды. Москва: Педагогика, 1989. 560 с. 

6. Бабанский Ю.К. Оптимизация  процесса обучения: Общедидактический аспект. Москва: Педагогика, 1977. 254 с. 

7. Бабанский  Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Методологические основы. Москва: Просвещение, 1982. 192 

с. 

8. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Методическое  пособие. Москва: Высшая  школа, 

1991. 207 с. 
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