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Анотація до курсу
• Запропонована програма ставить за мету формування системи дидактичних 

компетентностей, педагогічного світогляду і позиції, які передбачають розуміння 
процесів навчання і освіти у їх різноманітності та суперечливості. Теоретичні знання 
дидактики є чинником усвідомленої діяльності педагогічних працівників в умовах 
реформування середньої освіти на засадах Нової української школи.

• Предмет дисципліни - процес навчання разом з  чинниками, що його породжують, 
умовами, в яких він протікає, а також результатами, до яких він призводить.

• Завдання: сприяти засвоєнню студентами головних положень сучасної дидактики; 
формувати педагогічну позицію щодо організації процесу навчання учнів; 

сформувати дидактичні засади використання сучасних освітніх технологій; 
розвинути навички використання форм і методів роботи в групі.

• Особливістю дисципліни є врахування, розвиток і поглиблення педагогічного досвіду 
здобувачів, набутого у діяльності у закладах середньої, фахової передвищої і вищої 
освіти, формування професійно-педагогічних якостей особистості.

• Переваги: програма базується на новітніх підходах до викладання і навчання у 
закладах вищої освіти, формує гнучку освітню траєкторію здобувача як майбутнього 
магістра освітніх, педагогічних наук.



Політика курсу

• Під час лекційних занять здобувачу пропонується уважно слухати викладача, 
конспектувати основні положення теми, брати участь у дискусіях, пошуково-дослідницької 
діяльності та інтерактиві.

• До кожного практичного заняття здобувач повинен сумлінно готуватися: вивчати 
навчальний матеріал за темою відповідно до навчально-тематичного плану дисципліни, 
виконувати практичні завдання, готувати виступи і презентації. Під час проведення 
практичного заняття здобувачам пропонується брати активну участь у обговоренні теми, 
відповідати на запитання викладача та своїх одногрупників, бути активним учасникам  всіх 
видів навчальної діяльності, організованої викладачем. 

• Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань дисципліни, 
визначених викладачем, виконання завдань, складання конспекту самостійно опрацьованих 
тем згідно з правилами цитування, підготовку навчальних та аналітичних матеріалів, 
виконання практичних завдань для роботи на практичних заняттях. 

• Політика щодо академічної доброчесності. Здобувач вищої освіти при виконанні 
самостійної роботи, індивідуальних завдань повинен дотримуватись принципів академічної 
доброчесності, не припускатися академічного плагіату. Усі письмові роботи перевіряються 
на наявність плагіату і допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями, 
які не повинні перевищувати 20%. Списування під час виконання самостійних робіт та на 
іспиті заборонені.

• Політика щодо дедлайнів та перескладань. Перескладання академічних заборгованостей 
відбувається за наявності поважних причин.



Змістові модулі

1.Загальні основи дидактики

2.Основні компоненти дидактичних систем

3.Сучасна дидактика



Критерії оцінювання результатів 
навчання

Оцінка за 

національною 

шкалою

100 

бальна 

шкала

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Теоретична підготовка Практична підготовка

Студент

Відмінно 90-100

у повному обсязі володіє навчальним

матеріалом, вільно, самостійно та

аргументовано його викладає під час

усних виступів та письмових

відповідей; робить самостійні

висновки, виявляє причинно-

наслідкові зв’язки; рецензує відповіді

інших студентів, самостійно

знаходить додаткову інформацію та

використовує її для реалізації

поставлених перед ним завдань,

вільно використовує нові

інформаційні технології для

поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний

спосіб виконання завдання й оцінити

результати власної практичної діяльності;

виконує завдання. не передбачені

навчальною програмою; вільно

використовує набуті теоретичні знання при

аналізі практичного матеріалу; проявляє

творчий підхід до виконання

індивідуальних та колективних завдань

при самостійній роботі.



Критерії оцінювання результатів 
навчання

Оцінка за 

національною 

шкалою

100 

бальна 

шкала

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Теоретична підготовка Практична підготовка

Студент

Добре 75-89

достатньо повно володіє навчальним

матеріалом, обґрунтовано його викладає під час

усних виступів та письмових відповідей,

використовуючи при цьому нормативну та

обов’язкову літературу; застосовує знання для

розв’язання стандартних ситуацій; самостійно

аналізує, узагальнює і систематизує навчальну

інформацію, але допускає несуттєві неточності

за зразком самостійно виконує практичні

завдання, передбачені програмою; має

стійкі навички виконання завдання

Задовільно 60-74

володіє навчальним матеріалом на

репродуктивному рівні або відтворює певну

частину навчального матеріалу з елементами

логічних зв’язків, знає основні поняття

навчального матеріалу; має ускладнення під час

виділення суттєвих ознак вивченого; під час

виявлення причинно-наслідкових зв’язків і

формулювання висновків.

може використовувати знання в

стандартних ситуаціях, має елементарні,

нестійкі навички виконання завдання



Критерії оцінювання результатів 
навчання

Оцінка за 

національною 

шкалою

100 

бальна 

шкала

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Теоретична підготовка Практична підготовка

Студент

Незадовільно

з можливістю 

повторного 

складання

35-59

володіє навчальним матеріалом поверхово

й фрагментарно; безсистемне виокремлює

випадкові ознаки вивченого; не вміє

робити найпростіші операції аналізу і

синтезу; робити узагальнення, висновки;

під час відповіді допускаються суттєві

помилки

планує та виконує частину завдання

за допомогою викладача, відсутні

сформовані уміння та навички:

Незадовільно

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни

0-34

не володіє навчальним матеріалом виконує лише елементи завдання,

погребує постійної допомоги

викладача
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які отримують здобувачі
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Електронні інформаційні ресурси

• Міністерство освіти і науки України 
http://www.mon.gov.ua

• КЗВО «Одеська академія неперервної освіти     
Одеської обласної ради» https://ooiuv.odessaedu.net/

• Одеська національна наукова бібліотека 
http://odnb.odessa.ua/

• Освітня платформа «Критичне мислення»  
https://www.criticalthinking.expert/

• https://naurok.com.ua

• https://osvitoria.media

• https://nus.org.ua

http://www.mon.gov.ua/
https://ooiuv.odessaedu.net/
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