
Анотація дисципліни 

Теорія і практика едьютейнменту  

Освітньо-професійна програма

першого рівня вищої освіти 

(бакалавр) 

«Середня освіта (українська мова і  

література;  англійська мова і  

література)»  

Спеціальність    014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» предметної спеціальності 

014.01 «Середня освіта (українська мова і 

література)», другої предметної 

спеціальності 014.02 «Середня освіта 

(англійська мова і література)» 

Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.  

Практичних занять – 50 год., самостійна робота – 100 год. 

Форма контролю – диф. залік.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика едьютейнменту» є 

систематизація уявлень здобувачів вищої освіти про теорію і практику інноваційної технології 

едьютейнмент у системі середньої освіти, як форми організації навчального процесу в умовних 

ситуаціях, спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного досвіду у всіх його проявах: 

знаннях, навичках, уміннях, емоційно-оціночної діяльності, що передбачає освітній розваги або 

навчання за допомогою розваги. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія і практика едьютейнменту» є 

створити у студентів теоретико-технологічну базу, що розкриває загальні та спеціальні 

закономірності процесу використання технології едьютейнменту в освітньому процесі та 

можливість організації педагогічного впливу відповідно до його основного  призначення − 

переведення того, хто навчається, на позицію суб’єкта навчання.  Розвивати вміння: бачити 

причинно-наслідкові зв’язки між задачами, цілями, засобами, умовами,  результатами; 

використовувати поєднання форм навчання і виховання з орієнтацією на  здобувача освіти, як 

на активного учасника навчально-виховного процесу; обрати демократичний стиль у процесі 

викладання, вміння з гумором ставитися до окремих ситуацій; формувати у здобувачів освіти 

навчальних і соціальних умінь та навичок,  здійснення міжпредметних зв’язків. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. ЗК3. Здатність до міжособистісної 

взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня. 

СК3. Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння і навички учнів. СК5. Здатність 

добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання мови і літератури, 

здійснювати інтегроване навчання. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПРН3 Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування зі 

школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками громади, поважаючи права 

людини та суспільні цінності. ПРН13 Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку мовно-

комунікативних навичок. ПРН15 Застосовувати інноваційні методи та прийоми навчання, 

міжпредметні зв’язки у навчанні мов і літератури, оцінювати результативність їх застосування. 

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  

Мова викладання – українська, англійська. Викладач – к. пед н., доц. Кондрашова О.В. 




