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Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

«Теорія і практика дидактики»
Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 014 – «Середня освіта (українська мова 
і література; англійська мова і література)¶

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові Дніпровська Тетяна  Володимирівна 

Профайл викладача http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=21 

Контактна інформація Ел. адреса: inmov.krnu@gmail.com 

Телефон: +38(097)5992999 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher 

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Курс складається з лекційних, практичних занять та 

самостійної роботи. Навчання здійснюється з урахуванням послідовності 

викладу матеріалу. Систематизація та повторення матеріалу здійснюється з 

дотриманням одного з основних методичних принципів: від простого до 

складного з поступовим наростанням складності. Дисципліна «Теорія і 

практика дидактики» надає студентам основні базові знання про принципи 

та закономірності процесу навчання. Дидактика відповідає на питання: чого 

навчати (зміст освіти), як навчати (принципи та методи навчання), де, коли, 

і в яких організаційних умовах навчати (форми навчання). 

Метою навчальної дисципліни є: забезпечення теоретичної і практичної 

підготовки студентів до виконання функціональних обов’язків вчителя, 

вихователя; розвиток педагогічних здібностей студентів; виховання 

Рік навчання  I, семестри  IІ 

Кількість кредитів:7, Мова викладання: українська 

Звітність: іспит 

http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=21
mailto:inmov.krnu@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/
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професійно - значущих якостей педагога.  

     Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Теорія та 

практика дидактики» є:  

      -  розкриття сутності навчання і обгрунтування принципів його організації; 

      - визначення критеріїв відбору і способів структурування змісту освіти; 

      - обгрунтування шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів; 

      - розробка методів і технологій навчання та визначення умов їх ефективного 

застосування; 

      - удосконалення організаційних форм навчання. 

Компетентності та програмні результати навчання 

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. 

     ЗК5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

ефективні рішення у професійній діяльності та відповідально ставитись до 

обов’язків. 

     СК7. Здатність забезпечувати партнерську взаємодію з усіма учасниками 

освітнього процесу. 

     СК8. Здатність забезпечувати безпечне та здорове освітнє середовище, 

зокрема, створювати умови для функціонування інклюзивного освітнього 

середовища, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя, 

здійснювати профілактичні заходи щодо збереження життя та здоров’я 

учнів, надавати їм домедичної допомоги, протидіяти та попереджувати 

булінг, різні прояви насильства. 

     СК9. Здатність управляти освітнім процесом, зокрема, планувати його, 

прогнозувати результати, організовувати різні види і форми навчальної та 

пізнавальної діяльності учнів. 

     СК10. Здатність до організації та проведення оцінювання навчальних 
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досягнень здобувачів середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. 

     СК11. Здатність до безперервного професійного розвитку. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких 

програмних результатів: 

     ПРН5 Управляти складною професійною діяльністю, виробляти та 

ухвалювати рішення в непередбачуваних робочих та навчальних 

контекстах. 

     ПРН17 Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з 

учасниками освітнього процесу середньої школи, використовувати 

практики самозбереження психічного здоров’я, усвідомленого емоційного 

реагування, створювати психологічно комфортні умови освітнього процесу. 

     ПРН18 Організовувати освітній простір з дотриманням принципів 

універсального дизайну, забезпечувати дотримання вимог безпеки 

життєдіяльності, санітарії та гігієни. 

     ПРН19 Планувати та організовувати навчання української та англійської мов 

і літератури, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи 

різні організаційні форми навчання. 

      ПРН20 Використовувати в освітній практиці навчання мов і літератури різні 

прийоми формувального, поточного і підсумкового оцінювання навчальних 

досягнень учнів, прийоми диференційованого оцінювання дітей з 

особливими освітніми потребами. 

     ПРН21 Планувати і забезпечувати власний професійний розвиток. 

 

Структура курсу 

 
Тема Результати навчання Завдання 

П
З

 

С
а

м
.

р
.   

Змістовий модуль 1. Майбутня професія 

4 12 

Тема1. Теоретичні 

засади освіти. 

1.1. Поняття освіти 

1.2. Функції освіти 

Управляти складною 

професійною діяльністю, 

виробляти та ухвалювати 

рішення в 

 

 

 

Розкрити сутність основних 
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1.3. Загальна 

характеристика 

елементів освіти 

1.4. Ознаки сучасної 

освіти 

1.5. Рівні освіти 

1.6. Типи освіти 

1.7. Види освіти 

непередбачуваних робочих 

та навчальних контекстах. 

Організовувати 

конструктивну та 

партнерську взаємодію з 

учасниками освітнього 

процесу середньої школи, 

використовувати практики 

самозбереження психічного 

здоров’я, усвідомленого 

емоційного реагування, 

створювати психологічно 

комфортні умови 

освітнього процесу. 

теоретичних понять, 

закономірностей та принципів 

навчання і виховання. 

5 13 

Тема2. Дидактика. 

2. 1. Поняття 

дидактики 

2.2. Особливості 

структури теорії 

освіти 

Організовувати освітній 

простір з дотриманням 

принципів універсального 

дизайну, забезпечувати 

дотримання вимог безпеки 

життєдіяльності, санітарії 

та гігієни. 

Планувати та 

організовувати навчання 

української та англійської 

мов і літератури, 

позаурочні й позашкільні 

заняття та заходи, 

використовуючи різні 

організаційні форми 

навчання. 

 

 

 

 

Забезпечити практичне 

оволодіння методами та 

технологіями навчання, 

розкрити теоретичні підходи 

до формування якостей 

особистості. 

4 11 

Тема3. Сучасні світові 

системи освіти. 

3.1. Поняття моделі 

системи освіти 

3.2. Освітній світовий 

простір 

3.3. Національні 

моделі освіти 

Використовувати в освітній 

практиці навчання мов і 

літератури різні прийоми 

формувального, поточного і 

підсумкового оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів, прийоми 

диференційованого 

оцінювання дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 

Планувати і забезпечувати 

власний професійний 

розвиток. 

 

 

 

Розкрити сутність основних 

теоретичних понять, 

закономірностей та принципів 

навчання і виховання. 

4 12 

Тема4. Тенденції та 

принципи розвитку 

освіти в Україні. 

4.1. Тенденції 

розвитку освіти в 

Україні 

Управляти складною 

професійною діяльністю, 

виробляти та ухвалювати 

рішення в 

непередбачуваних робочих 

та навчальних контекстах. 

 

 

 

Забезпечити практичне 

оволодіння методами та 

технологіями навчання, 
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4.2. Принципи 

розвитку освіти в 

Україні 

Організовувати 

конструктивну та 

партнерську взаємодію з 

учасниками освітнього 

процесу середньої школи, 

використовувати практики 

самозбереження психічного 

здоров’я, усвідомленого 

емоційного реагування, 

створювати психологічно 

комфортні умови 

освітнього процесу. 

розкрити теоретичні підходи 

до формування якостей 

особистості. 

4 11 

Тема 5. Освіта в 

Україні. 

5.1. Структура освіти 

5.2. Органи освіти: їх 

функції та структура 

5.3. Управління 

освітою: принципи, 

методи та функції 

Організовувати освітній 

простір з дотриманням 

принципів універсального 

дизайну, забезпечувати 

дотримання вимог безпеки 

життєдіяльності, санітарії 

та гігієни. 

Планувати та 

організовувати навчання 

української та англійської 

мов і літератури, 

позаурочні й позашкільні 

заняття та заходи, 

використовуючи різні 

організаційні форми 

навчання. 

 

 

 

Розкрити сутність основних 

теоретичних понять, 

закономірностей та принципів 

навчання і виховання. 

4 12 

Тема 6. Концепція 

загальної середньої 

освіти. (12-річна 

школа). 

6.1. Постанова про 

концепція загальної 

середньої освіти. (12-

річна школа). 

6.2. Загальні 

положення концепції 

загальної середньої 

освіти. (12-річна 

школа). 

Використовувати в освітній 

практиці навчання мов і 

літератури різні прийоми 

формувального, поточного і 

підсумкового оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів, прийоми 

диференційованого 

оцінювання дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 

Планувати і забезпечувати 

власний професійний 

розвиток. 

 

 

 

Забезпечити практичне 

оволодіння методами та 

технологіями навчання, 

розкрити теоретичні підходи 

до формування якостей 

особистості. 

2. Змістовий модуль 2. Виробничі питання. 

4 11 

 

Тема 7. Мета, 

завдання і 

засади 

діяльності 

школи. 

Структура 12-

Управляти складною 

професійною діяльністю, 

виробляти та ухвалювати 

рішення в непередбачуваних 

робочих та навчальних 

контекстах. 

Організовувати конструктивну 
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річної школи. 

Зміст 

загальної 

середньої 

школи. 

7. 1. Мета, 

завдання і 

засади 

діяльності 

школи. 

7. 2. 

Структура 12-

річної школи. 

7. 3. Зміст 

загальної 

середньої 

школи. 

та партнерську взаємодію з 

учасниками освітнього процесу 

середньої школи, 

використовувати практики 

самозбереження психічного 

здоров’я, усвідомленого 

емоційного реагування, 

створювати психологічно 

комфортні умови освітнього 

процесу. 

 

Розкрити сутність основних 

теоретичних понять, 

закономірностей та принципів 

навчання і виховання. 

4 11 

Тема 8. 

Навчально-

виховний 

процес. 

8. 1. Моделі 

навчально-

виховного 

процесу. 

8. 2. 

Диференціаці

я та 

індивідуаліза

ція навчання і 

виховання 

учнів. 

 

Організовувати освітній простір 

з дотриманням принципів 

універсального дизайну, 

забезпечувати дотримання 

вимог безпеки життєдіяльності, 

санітарії та гігієни. 

Планувати та організовувати 

навчання української та 

англійської мов і літератури, 

позаурочні й позашкільні 

заняття та заходи, 

використовуючи різні 

організаційні форми навчання. 

 

 

Забезпечити практичне 

оволодіння методами та 

технологіями навчання, розкрити 

теоретичні підходи до 

формування якостей особистості. 

4 12 

Тема 9. 

Середня 

загальноосвіт

ня школа в 

системі  

безперервної 

освіти. 

9. 1. Сутність 

поняття 

«Безперервна 

освіта». 

9. 2. Основні 

функції та 

компоненти 

процесу 

навчання 

 

 

 

Використовувати в освітній 

практиці навчання мов і 

літератури різні прийоми 

формувального, поточного і 

підсумкового оцінювання 

навчальних досягнень учнів, 

прийоми диференційованого 

оцінювання дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Планувати і забезпечувати 

власний професійний розвиток. 

 

 

 

Розкрити сутність основних 

теоретичних понять, 

закономірностей та принципів 

навчання і виховання. 

4 11 
Тема 10. 

Управління 

Управляти складною 

професійною діяльністю, 
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загальноосвіт

ньою 

школою. 

10.1 

Діяльність 

організаційни

х структур. 

10.2. Сутність 

системного 

підходу в 

управлінні 

системою 

освіти.   

10.3. 

Принципи 

управління, 

повноваження 

та обов’язки 

директора 

школи та його 

заступників. 

виробляти та ухвалювати 

рішення в непередбачуваних 

робочих та навчальних 

контекстах. 

Організовувати конструктивну 

та партнерську взаємодію з 

учасниками освітнього процесу 

середньої школи, 

використовувати практики 

самозбереження психічного 

здоров’я, усвідомленого 

емоційного реагування, 

створювати психологічно 

комфортні умови освітнього 

процесу. 

 

Забезпечити практичне 

оволодіння методами та 

технологіями навчання, розкрити 

теоретичні підходи до 

формування якостей особистості. 

4 12 

Тема 11. 

Підготовка 

вчителя і його 

професійне 

вдосконаленн

я. 

11. 1. 

Структура 

педагогічної 

діяльності та 

сутність її 

основних 

видів. 

11.2. Етапи та 

ступені 

професійного 

росту 

вчителя. 

11. 3. 

Інновації в 

освіті. 

Організовувати освітній простір 

з дотриманням принципів 

універсального дизайну, 

забезпечувати дотримання 

вимог безпеки життєдіяльності, 

санітарії та гігієни. 

Планувати та організовувати 

навчання української та 

англійської мов і літератури, 

позаурочні й позашкільні 

заняття та заходи, 

використовуючи різні 

організаційні форми навчання. 

 

 

 

Розкрити сутність основних 

теоретичних понять, 

закономірностей та принципів 

навчання і виховання. 

5 12 

Тема 12. Нова 

українська 

школа.   

12. 1. Ключові 

результати 

нової 

української 

школи. 

12. 2. 

Використовувати в освітній 

практиці навчання мов і 

літератури різні прийоми 

формувального, поточного і 

підсумкового оцінювання 

навчальних досягнень учнів, 

прийоми диференційованого 

оцінювання дітей з особливими 

освітніми потребами. 

 

 

 

Забезпечити практичне 

оволодіння методами та 

технологіями навчання, розкрити 

теоретичні підходи до 

формування якостей особистості. 
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Інклюзія в 

середній 

освіті. 

12. 3. Цілі та 

завдання 

нової 

української 

школи. 

Планувати і забезпечувати 

власний професійний розвиток. 

 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до практичних 

занять 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Самостійність, творчість, 

точність, вчасність виконання 

завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно розкладу: 

http://193.189.127.179:5010/ 

Правильність, логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці 

теми 

Правильність, вчасність 

виконання завдань 

4 Модуль 1, модуль 2 , 

(письмова робота) 

Наприкінці 

модуля 1, 2. 

Самостійність, правильність 

виконання завдань 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Критерії-оцінювання-знань-

здобувачів.pdf 

1. Відвідування семінарських занять. 

2. Активна і продуктивна участь у семінарських заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 

презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 

заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 

 

 

http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
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Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними 

темамиhttp://193.189.127.179:5010/ 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язанийстаранно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночасвін повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

http://193.189.127.179:5010/
http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf


12 

 

 

  

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного депозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/),який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачі 

вищої освіти внаслідок виявлення знакплагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду зТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн-сервісуUnicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. Закрите рійоригінальності творів 

приймаєтьс япоказник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат із більшений 

навідсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної 

освітита здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=22  

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних (семінарських) занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до іспиту (заліку). 
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6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/enrol/index.php?id=1157, правила нарахування 

рейтингових балів на усі види навчальної діяльності здобувача вищої освіти 

при вивченні курсу. 
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