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Політика дисципліни Академічна доброчесність. Передбачає самостійне 
виконання здобувачами вищої освіти завдань поточного та 
підсумкового контролю результатів навчання; достовірне 
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 
тверджень відомостей. У разі наявності плагіату в будь-яких 
видах робіт здобувач вищої освіти отримує незадовільну 
оцінку і повинен повторно виконати завдання.
Відвідування занять. Є обов’язковим компонентом 
оцінювання. Очікується, що всі студенти відвідають усі без 
винятку лекції та практичні заняття курсу, у тому числі, 
проведені дистанційним чином. Здобувані вищої освіти 
мають інформувати викладача про неможливість відвідати 
чергове заняття. 3 об’єктивних причин навчання може 
відбуватися в онлайн-режимі (за погодженням з 
адміністрацією факультету).
Креативна ініціатива здобувана вищої освіти. Студенти 
можуть пропонувати та узгоджувати із викладачем виконання 
додаткових навчальних завдань, не визначених робочою 
програмо дисципліни: ІНДЗ; індивідуальних, парних та 
колективних творчих проектів; створення кейсів щодо 
тематики лекційних та практичних занять; участь у 
тематичних вебінарах, семінарах та конференціях тощо.

Що будемо вивчати? Сутність і зміст дидактичних систем концепцій і моделей 
навчання, нормативні документи організації дидактичного 
процесу у закладі вищої освіти, 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.

Чому це треба вивчати? Для ознайомлення магістрантів зі змістом дидактичних 
систем у вищій школі, структурою різних видів навчальних 
планів, програм, сформованості практичних умінь щодо 
реалізації у вищій школі різних видів форм і методів 
проведення навчальних занять.

Яких результатів можна 
досягнути?

Виявити знання основних концепцій, розуміння теоретичних 
і практичних проблем, сучасного стану наукових знань за 
обраною спеціальністю, оволодівання науково-педагогічною 
термінологією. Створювати і підтримувати психологічно 
безпечне освітнє середовище у ЗВО. Критично 
використовувати науково-педагогічні теорії та засвоєні 
теоретичні знання при розв’язанні практичних науково- 
педагогічних, чи педагогічно-дослідницьких завдань; обирати 
й використовувати відповідні засоби для побудови технології 
науково-педагогічного чи педагогічного дослідження. 
Критично мислити; застосовувати методи аналізу і синтезу; 
інтерпретувати, узагальнювати результати професійної 
науковопедагогічної діяльності. Аргументувати власну точку 
зору в науково-педагогічній дискусії на основі етичних 
міркувань. Виявляти здатність до саморозвитку, самоосвіти 
впродовж професійної науково-педагогічної діяльності.

Як можна використати 
набуті знання та уміння?

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Здатність до критичного осмислення основних теорій, 
принципів, методів і понять у навчанні та професійній 
діяльності. ЗК6. Здатність до організації та планування 
викладацької діяльності у закладах вищої освіти. Здатність 
застосовувати знання на практиці. Здатність до усної і 
письмової комунікації рідною та іноземною мовами. Здатність 
виявляти, формулювати та вирішувати проблеми професійної 
діяльності. Здатність до створення нових ідей (креативність). 
Здатність до використання основ теорії та методології освіти в 
професійній діяльності. Здатність до діагностики і оцінювання 
рівня розвитку досягнень та освітніх потреб особистості. 
Здатність до рефлексії результатів професійної діяльності. 
Здатність до аналізу, осмислення, планування й підготовки 
різних типів занять за різною структурою у ЗВО; використання 
технологій навчання студентів і формування у них навичок 
самостійного здобуття знань. Здатність до використання 
інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Здатність 
до викладацької діяльності в умовах формальної та 
неформальної освіти, очного та дистанційного навчання. 
Здатність до розуміння тенденцій в освіті та вміти 
передбачувати їх потенційні наслідки.

Зміст дисципліни Системний підхід у навчанні. Дидактичні технології у вищій 
школі. Види і стилі навчання. Програма підготовки фахівця та 
навчальний план. Програма навчальної дисципліни, її зміст та 
структурування матеріалу.

Обов’язкові завдання Відвідування лекційних занять; виконання завдань практичних 
занять; виконання поточного, модульного та підсумкового 
тестування; захист із презентацією індивідуального навчально-



дослідного завдання.
Міждисциплінарні зв’язки Педагогіка, філософія, психологія, педагогіка вищої школи.
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Поточний контроль Тестування (поточне та модульне); оцінювання завдань, 
визначених планами практичними занять, індивідуальних 
завдань; захист та презентація ІНДЗ.

Підсумковий контроль Екзамен

Розробник Савченко Н.В.


