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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Дидактика 

Викладач (-і) Д.пед.н., професор Завгородня Т.К. 

Контактний телефон викладача 050 687 92 78 

E-mail викладача kstuparyka@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 «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. 

Практично-семінарські заняття орієнтовані на самостійну підготовку студентами проектів, творчих робіт, ситуаційних вправ, 

їхнього представлення та обговорення у групі, аналіз педагогічних ситуацій, фрагментів освітнього процесу з позиції теоретичних 

ідей, концепцій, власних педагогічних поглядів, організацію мікровикладання студентів. 

3. Мета та цілі курсу  

Мета − ознайомити магістрантів з основними поняттями дисципліни, зі змістом дидактичних систем, структурою різних видів 

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

навчальних занять. 

Цілі: 

Навчальна дисципліна «Дидактика» покликана сприяти оволодінню магістрантами дидактичних основ сучасної педагогіки, 

розвитку професійного мислення, готувати до усвідомленого оволодіння професійними вміннями та навичками необхідними для 

ефективної роботи у закладах освіти різного типу. Розроблена програма розрахована на знання студентів з навчальних дисциплін: 

загальні основи педагогіки, 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 

закладах освіти різного рівня; 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 

https://org.i.ua/js/compose/?id=7247487


діяльності.  

Уміння:  

визначати структуру змісту навчання за навчальною дисципліною; розробляти проекти навчального навантаження, проводити 

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

дидактичні технології; визначати методи та засоби навчання. 

Компетентності: 

- обізнаність із теоретичними основами дидактики як науки, її методологією, категоріальним апаратом, методами, формами, 

засобами освітньої діяльності; 

- уміння трансформувати теоретичні знання у засоби розв’язання педагогічних задач; 

- готовність використовувати педагогічні знання у майбутній педагогічній практиці та самостійній освітній діяльності; 

- здатність оперувати методами, формами і засобами навчання та виховання учнів, які сприятимуть вирішенню педагогічних 

проблем; 

- готовність до інноваційної діяльності, як умова формування професіоналізму майбутнього фахівця; інформованість про шляхи і 

способи самостійного вдосконалення майбутнього педагога закладу середньої освіти. 

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 

(рік 

навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

ІІ 011 Освітні, педагогічні науки перший нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план Форма заняття Література Завдання, год Вага оцінки Термін виконання 

Тема 1.Суть процесу 

навчання. 

ПЛАН 

Педагогічний процес. 

Поняття про дидактику. 

Виникнення і розвиток 

дидактики. Основні категорії 

дидактики. Поняття про 

лекція 1,2,7,18,20,37,45,59 

та ін., інтернет-

ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела (2 год) 

 Протягом 

семестру 



навчальний процес. 

Структура процесу засвоєння 

знань. Види навчання. 

Оптимізація й інтенсифікація 

навчання. 

Тема 1. Дидактика як наука. 

Процес навчання як система  

ПЛАН 

Поняття дидактики як 

системи, її предмет, звʼязок з 

іншими науками. 

Виникнення і розвиток 

дидактики в Україні. 

Структура процесу навчання. 

Дидактична одиниця процесу 

навчання. Зміст освіти, його 

структура й функції.  

Практичне 

заняття 

2-5, 7,10, 12,15,19, 

28 та ін.., інтернет-

ресурси 

Розкрити поняття 

«дидактика», 

структурувати 

педагогічний процес, 

вивчити і 

проаналізувати 

Закони та 

закономірності 

навчання у закладах 

різного рівня, 

визначити цілі 

професійної освіти, 

визначити зміст 

навчання в освітніх 

закладах та 

дидактичні навчальні 

комплекси (2 год) 

 Протягом 

семестру 

Тема 2. Зміст освіти в 

українській національній 

школі. 

ПЛАН 

Поняття про зміст освіти, 

вимоги до нього. Фактори, 

що зумовлюють зміст освіти. 

Теорії організації змісту 

освіти. Наукові вимоги до 

формування змісту освіти. 

Реалізація змісту освіти в 

сучасній школі. 

Лекція 3,4,6,9,12,14-17,24, 

28,39,44,48,51 та 

ін.., інтернет-

ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела (2 год) 

 Протягом 

семестру 

Тема 3. Закономірності й Лекція  2,5,8,10,11,21,28, Опрацювати конспект  Протягом 



принципи навчання. Методи 

навчання в школі. 

ПЛАН 

Історія проблеми. 

Класифікація  

закономірностей навчання. 

Поняття про принципи. 

Принципи навчання, їх 

коротка характеристика. 

Поняття про методи 

навчання та їх функції. 

Класифікації методів 

навчання. 

Вибір методів навчання. 

Засоби навчання. 

34,42,47, 53-57, 65, 

78, 81 та ін., 

інтернет-ресурси 

лекції та відповідні 

джерела (2 год) 

семестру 

Тема 2. Методи навчання. 

ПЛАН  

Поняття «метод», «прийом» 

навчання. Функції методів 

навчання. Методи навчання й 

зміст освіти. Характеристика 

методів навчання. Традиційні 

методи навчання та методи 

активізації навчально-

пізнавальної діяльності 

школярів. Вибір та 

конструювання методів 

навчання. Засоби навчання – 

важливі чинники засвоєння 

знань 

Практичне 

заняття 

4,6,8,12,15,17,19, 

24,26,28,31,39, 44, 

49, 61,68 та ін., 

інтернет-ресурси 

Розкрити поняття 

«метод навчання», 

«прийом навчання», 

визначити та 

охарактеризувати 

мету кожного з них, 

виділити позитивні 

сторони та труднощі 

їх застосування у 

навчальному процесі 

(2 год) 

 Протягом 

семестру 

Тема 4. Форми організації 

навчання.  

ПЛАН 

Поняття про форми 

організації навчання. Урок, 

Лекція  10,18,21,23,25,29, 

36,40,52,59,62,67 та 

ін., інтернет-

ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела (2 год) 

 Протягом 

семестру 



вимоги до нього. Структура, 

типи уроків. Позакласні і 

позашкільні форми навчання. 

Тема 3. Форми організації 

процесу навчання та їх 

трансформація у сучасній 

вітчизняній педагогіці  

ПЛАН 

Поняття про форми 

організації навчання. 

Історичні форми організації 

навчання та їх трансформація 

у сучасній вітчизняній науці. 

Класифікація форм 

організації навчання. 

Допоміжні форми навчання. 

Урок як цілісна дидактична 

система, основна  форма 

співпраці вчителя та учнів у 

процесі навчання; вимоги до 

нього. Різні типи уроків. 

Проект уроку як оптимальної 

системи. Мета уроку та вибір 

його типу. Форми організації 

навчальної діяльності учнів. 

Підготовка вчителя до уроку. 

Самоаналіз проведення уроку 

вчителем. 

Практичне 

заняття 

2,7,9,13,18,21,32, 

37,48,57,61,68,74, 

80 та ін., інтернет-

ресурси 

Визначити форми 

організації навчання у 

школі, 

охарактеризувати 

методики до їх 

підготовки та 

проведення, розкрити 

дидактичні принципи 

відбору і викладу 

матеріалу, 

охарактеризувати 

критерії оцінювання 

якості роботи на 

заняттях, структуру 

уроків, скласти їх 

розклад (2 год) 

 Протягом 

семестру 

Тема 4. Закони, 

закономірності та принципи 

навчання. 

ПЛАН 

Сутність понять в філософії 

та педагогіці. Виявлення й 

застосування законів і 

Практичне 

заняття 

5,7,9,11,14,18,29, 

34,36,42,47,53 та 

ін., інтернет-

ресурси 

Визначити та 

розкрити основні 

завдання 

педагогічного 

процесу, 

конструювати 

педагогічний процес 

 Протягом 

семестру 



закономірностей  в 

педагогіці. Поняття 

принципів навчання та їх 

реалізація. Правила 

навчання. 

відповідно до етапів 

функціонування, 

розкрити закони, 

закономірності, 

принципи, методи та 

використання 

принципів і правил 

навчання (2 год) 
Тема 5. Перевірка і оцінка 

знань, умінь і навичок учнів. 

ПЛАН 

Контроль, його роль і функції 

в навчальному процесі. Види 

й методи контролю. Оцінка 

успішності, її призначення в 

навчальному процесі. 

Попередження неуспішності 

учнів. 

Лекція  8,10,12,13, 15, 28, 

35, 49,51,59, 64 та 

ін., інтернет-

ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела (2 год) 

 Протягом 

семестру 

Тема 5. Оптимізація процесу 

навчання. 

ПЛАН 

Оптимізація в сучасній 

дидактиці. Реалізація 

принципу оптимізації  

навчання. Аналіз уроку як 

система: мета уроку як обʼєкт  

аналізу, оцінювання якості 

знань, аналіз методів 

навчання 

 

Практичне 

заняття 

11, 19,27,36, 41,46, 

54, 63,79 та ін., 

інтернет-ресурси 

Проаналізувати 

«Державний стандарт 

освіти», «Концепція 

реалізації державної 

політики  у сфері  

реформування 

загальної середньої          

освіти «Нова 

українська школа» на 

період  до 2029 року», 

«Національній 

стратегії розвитку 

освіти в Україні на 

період до 2021 року». 

(2 год) 

 Протягом 

семестру 

Тема 6. Теорія і технологія 

навчання. Педагогічна 

Практичне 

заняття 

4, 18, 19, 28,43, 49, 

59, ін., інтернет-

Розкрити функції 

педагогічного 

 Протягом 

семестру 



техніка 

ПЛАН 

Теорія  та технологія як засіб 

стандартизації процесу 

навчання. Педагогічна 

техніка. 

ресурси працівника, 

методичні вимоги, 

конструювання 

навчального процесу, 

поняття «освітня 

технологія», 

структуру та види 

педагогічних 

технологій, 

проаналізувати 

аспекти педагогічної 

техніки, її структуру 

та компоненти (2 год) 
Тема 6. Вибрані проблеми 

дидактики (робота з дітьми 

обдарованими і з різними 

вадами, тощо). 

ПЛАН 

Диференційоване навчання в 

школі. Проблема навчання 

обдарованих дітей. 

Неуспішність учнів і шляхи її 

подолання.  

Лекція  1,5,9,15, 26,29, 35, 

42, 46,51,57 та ін., 

інтернет-ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела (2 год) 

 Протягом 

семестру 

Тема 7. Оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

ПЛАН 

Складові навчальних 

досягнень. Функції та 

принципи оцінювання 

навчальних досягнень. 

Загальні критерії 

оцінювання. Методи 

педагогічного діагностування 

та оцінювання навчальних 

досягнень. 

Практичне 

заняття 

2,3,5,9,19,23,27,31,

35,40,47,51,58, 63 

та ін., інтернет-

ресурси 

Ознайомитись з 

критеріями 

оцінювання у закладі 

середньої освіти, 

охарактеризувати 

функції та принципи 

оцінювання, 

виокремити шляхи 

подолання 

неуспішності учнів (2 

год) 

 Протягом 

семестру 



Тема 7. Методична робота в 

школі з проблем дидактики 

ПЛАН 

Завдання та зміст методичної 

роботи. Форми методичної 

роботи з учителями з 

проблем дидактики, їх 

характеристика. Вивчення, 

узагальнення і поширення 

передового педагогічного 

досвіду з проблем дидактики, 

впровадження його у 

шкільну практику. 

Лекція  1-9, 18,19,25,29, 36, 

45, 55, 58, 61 та ін., 

інтернет-ресурси 

Опрацювати конспект 

лекції та відповідні 

джерела (2 год) 

 Протягом 

семестру 

Тема 8. Діагностика 

підготовки студентів до 

педагогічної діяльності, 

вивчення ППД, 

впровадження досягнень 

педагогічної науки в шкільну 

практику 

ПЛАН 

ППД як фактор підвищення  

педагогічної майстерності, 

розвитку творчої ініціативи 

вчителя. Комплексна оцінка  

педагогічного досвіду  як 

передового. Методика 

вивчення та узагальнення 

ППД. Система впровадження 

і використання ППД. 

Наукова організація 

педагогічної праці. 

Організаційно-методична 

робота з формування 

педагогічного досвіду 

Практичне 

заняття 

10,27,19,23,29,34, 

37,46,49,52,67 та 

ін., інтернет-

ресурси 

Ознайомитись з 

організацією 

управління системою 

загальної середньої 

освіти, їх завдання 

відповідно до Закону 

України «Про загальну 

середню освіту» (розділ 

VI); органами 

громадського 

самоврядування у 

загальноосвітньому 

навчальному закладі, їх 

повноваження та зміст 

діяльності; педагогічна 

рада як постійно 

діючий орган 

управління: організація 

та зміст роботи 

відповідно до 

Положення про 

загальноосвітній 

навчальний заклад (2 

год) 

 Протягом 

семестру 



молодих вчителів. 

Діагностика підготовки 

вчителя до педагогічної 

діяльності. 

 

 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Оцінювання здійснюється за національною та ECTS шкалою оцінювання на основі 

100-бальної системи. (Див.: пункт «9.3. Види контролю «Положення про організацію 

освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу 

в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»). 

Загальні 100 балів включають: 30 балів за практичні заняття; 20 балів за самостійну 

роботу; 50 балів за екзамен. 

Вимоги до письмової роботи Концептуально конкретне й емпірично верифіковане висвітлення питань 

Семінарські 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 
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