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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / години 

4 /120  

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.), самостійна робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.), самостійна робота (110) 

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. За об’єктивних 

причин, що підтверджені відповідним документом (працевлаштування, 

міжнародне стажування, пандемія), навчання може відбуватись в он-лайн / 

змішаній формі. Перескладання модулів відбувається за наявності поважних 

причин, що підтверджені документально. Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності).  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти: під час виконання індивідуальних 

завдань здобувач вищої освіти досліджує та аналізує різні дидактичні системи, що 

функціонують у вищій школі,  визначати структуру змісту навчання за навчальною 

дисципліною; розробляти проект навчального плану і навчальної програми, 

проводити структурування навчального матеріалу, визначати цілі навчання за 

певним структурним елементом; конструювати і реалізовувати дидактичні 

технології.  

Що будемо вивчати? Дисципліна передбачає вивчення дидактичних систем вищої освіти. 

Чому це треба вивчати? Вивчення курсу забезпечує професійно-педагогічну підготовку майбутнього 

викладача вищої школи, розширення і поглиблення теоретичних знань про  

сутність і зміст дидактичних систем, концепцій і моделей навчання; освоєння 

нормативних документів щодо організації дидактичного процесу у ЗВО; що сприяє 

формуванню фахової дидактичної компетентності. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Набути здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність діяти на 

основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо, здатність виявляти, 

формулювати та вирішувати проблеми професійної діяльності, здатність до 

створення нових ідей (креативність), здатність до аналізу, порівняння педагогічних 

явищ, осмислення та дослідження соціальних норм і відносини у рамках галузі 

освіти, здатність до рефлексії результатів професійної діяльності. Також студенти 

магістратури набудуть здатність володіти дидактичною компетентністю, яка 

містить: обізнаність щодо особливостей організації освітнього процесу у ЗВО. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здобувач освіти після вивчення даної дисципліни зможе: критично 

мислити; застосовувати методи аналізу і синтезу; інтерпретувати, узагальнювати 

результати професійної науково-педагогічної діяльності, здійснювати різні види 

освітньої роботи у закладі вищої освіти; застосовувати різноманітні технології 
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навчання; розробляти проект навчального плану і навчальної програми, проводити 

структурування навчального матеріалу, визначати цілі навчання за певним 

структурним елементом; конструювати і реалізовувати дидактичні технології. 

удосконалювати свої педагогічні знання з метою їх творчого застосування в теорії і 

практиці навчання студентів, аргументувати власну точку зору. 

Зміст дисципліни Поняття дидактичної системи у вищій школі. Концепції теорії навчання.  

Дидактичні технології у вищій школі. Закони, закономірності та принципи 

навчання. Характеристика стилів навчання. Характеристика змісту освіти у вищій 

школі. Кредтно-профільна (кредитно-трансферна) система вищої школи. Програма 

підготовки фахівця та навчальний план. Програма навчальної дисципліни, її зміст 

та структурування матеріалу. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання необхідних завдань, що 

визначені практичними заняттями та індивідуального навчально-дослідного 

завдання. 

Міждисциплінарні зв’язки Педагогіка вищої школи, психологія вищої школи. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НБ УДПУ 
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2. Артемова, Л. В. Педагогіка і методика вищої школи / Л. В. Артемова. – К. : 
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Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2002. – 344 с.  

4. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посібник / за  ред. В. Г. 

Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга–Богдан, 2004. − 384 с. 

5. Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи / С. С. Вітвицька. – К. : Центр 

учбової літератури, 2011. – 383 с. 

6. Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-

рейтинговою системою навчання для студентів магістрантів / С. С. Вітвицька. – К. 

: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 

7. Дидактичні системи у вищій освіті : навч. посіб. / авт.-упоряд. В. В. Бойченко. – 

Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – 121 с. – (Серія «Педагогіка вищої школи»). 

8. Кузьмінський, А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / 

А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с. 

Поточний контроль Виконання завдань практичних занять, підготовка фрагментів занять з 

використанням технологій, тестування, ІНДЗ ( Написання доповіді та виступ на 

запропоновану тему. Складання робочої програми навчальної дисципліни). 

Підсумковий контроль екзамен 


