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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Курс «Дидактика» є нормативною професійно-орієнтованою навчальною 

дисципліною у професійно-педагогічній підготовці вчителя початкових класів, спрямований 
на. розвиток у майбутніх вчителів педагогічного та аналітичного мислення, творчого підходу 
до вирішення педагогічних ситуацій, що складаються в процесі педагогічної діяльності, 
формування умінь приймати найоптимальніші рішення у відповідності до педагогічних 
закономірностей, принципів педагогічного процесу, реалізовувати на практиці сучасні 
форми, методи та прийоми. 

 
2. Мета вивчення навчальної дисципліни «Дидактика» полягає у формуванні 

знань студентів про сутність та особливості організації (методи, форми, прийоми) освітнього 
процесу в умовах початкової та загальноосвітньої школи. 

 
3. Пререквізити. Базою засвоєння змісту дисципліни «Дидактика» є попереднє 

опанування змістом таких дисциплін, як: «Загальні основи педагогіки та історія її розвитку», 
«»Теорія та методика виховання», «Психологія загальна та вікова», «Педагогічна 
психологія». 

 
4. Результати навчання:  
Загальні компетенції: 
ЗК-1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 

зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, 
технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; чинним нормативним 
забезпеченням початкової освіти тощо.  

ЗК-2. Дослідницько-праксеологічна. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, 
систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел 
та формулювання логічних висновків. 

ЗК-8. Адаптивна. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та дії 
в нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, розвиток і виховання молодших 
школярів, спілкування з їхніми батьками, комунікації з адміністрацією школи й колегами. 

ЗК-9. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 
процеси, що забезпечує процес розвитку й саморозвитку, сприяє творчому підходові до 
навчально-виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати 
педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й виховання 
учнів початкової школи; здатність до педагогічної рефлексії. 

ЗК-11. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 
інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у 
професійній діяльності вчителя початкової школи й у повсякденному житті. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
СК-3. Педагогічна компетентність. Здатність до проектування, організації, оцінювання, 

рефлексії та коригування навчально-виховного процесу в початковій ланці освіти. 
Складниками педагогічної компетентності є дидактична, виховна, організаційна. 

СК-3.1. Дидактична. Здатність майбутнього вчителя (випускника) вирішувати 
стандартні та проблемні професійні завдання, що виникають в освітній практиці початкової 
школи, на основі сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту і процесу 
навчання молодших учнів, у тому числі ґрунтовних знань про сучасні теорії навчання, 
гнучкого володіння методами навчання; спроможність обґрунтовано обирати прийоми, 
засоби, технології, форми організації навчання, адекватні дидактичній ситуації. 

СК-3.3. Організаційна. Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі, 
систематичного підвищення професійно-педагогічної кваліфікації. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
знати: 
• сутність дидактики як науки, її об’єкт, предмет вивчення та дидактичні категорії;  



• історію виникнення дидактики як науки про освіту та навчання; 
• дидактичні основи процесу навчання;  
• діяльність вчителя та учнів у дидактичному процесі;  
• закономірності та принципи навчального процесу;  
• зміст загальної й зокрема, початкової освіти та нормативні документи, що його 

відображають;  
• методи, засоби, форми навчання;  
• урок як основну форму навчання в школі;  
• перевірку навчальних досягнень учнів та критерії оцінювання;  
• особливості роботи з школярами різних навчальних досягнень; 
• педагогічні інновації в дидактичному процесі початкової школи;  
 
вміти : 
• аналізувати дидактичні явища, процеси, факти з точки зору сучасної педагогіки й 

практики;  
• формулювати освітню, виховну та розвивальну мету уроку;  
• організовувати власну діяльність та навчально-пізнавальну діяльність учнів у процесі 

навчання;  
• дотримуватись і реалізовувати на практиці принципи навчання;  
• аналізувати зміст освіти та добирати його до конкретного уроку;  
• добирати найефективніші методи, форми навчального процесу відповідно до теми і 

мети уроку; 
• визначати тип уроку та розробляти відповідну структуру уроку;  
• здійснювати аналіз та самооцінку проведеного уроку з метою його подальшого 

удосконалення;  
• організовувати самостійну роботу учнів у процесі навчання;  
• здійснювати перевірку та оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до 

критеріїв;  
• використовувати у процесі уроку елементи дидактичних інновацій. 

 
 

5. Опис навчальної дисципліни 
5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
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Змістовий модуль 1.  
Загальні основи дидактики 

Тема 1.1. Дидактика як теорія 
освіти та навчання. Дидактичні 
концепції 

14 2 2   10 14 1    13 

Тема 1.2. Дидактичні основи 
процесу навчання. Діяльність 
вчителя та учнів у процесі навчання 

14 2 2   10 14 1    13 

Тема 1.3. Закономірності та 
принципи навчального процесу 9 2 3   4 13     13 

Тема 1.4. Зміст освіти. Основні 
нормативні документи змісту 
початкової освіти 

18 4 6   8 15 2    13 

Разом за змістовим модулем 1 55 10 13   32 56 4    52 
Змістовий модуль 2.  

Технологія організації процесу навчання 
Тема 2.1. Загальні методи навчання 14 2 4   8 14 2    12 
Тема 2.2. Засоби навчання 14 2 2   10 13     13 
Тема 2.3. Історія розвитку форм 
організації навчання 14 2 2   10 14 1    13 

Тема 2.4. Урок як основна форма 
організації навчання в сучасній 
школі. Структурування уроків 
різних типів 

18 4 6   8 15 2    13 

Тема 2.5. Основи підготовки, 
проведення та аналізу уроку 14 2 4   8 14 1    13 

Тема 2.6. Допоміжні форми 
навчання. 14 2 4   8 14 1    13 

Тема 2.7. Контроль та оцінювання 
знань, умінь та навичок учнів 14 2 4   8 14 2    12 

Тема 2.8. Особливості роботи з 
школярами найвищих і найнижчих 
навчальних досягнень 

9 2 2   5 12     12 

Тема 2.9. Теоретичні засади 
окремих навчальних технологій 14 2 4   8 14 1    13 

Разом за змістовим модулем 2 125 20 32   73 124 8    116 
Усього годин  180 30 45   105 180 14    166 

  



5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
 

№ 
з/п Назва теми Зміст завдань 

Змістовий модуль 1 
«ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДИДАКТИКИ» 

1.1 Дидактика як теорія освіти та 
навчання. Дидактичні 
концепції  

1. Визначити основні поняття Теми 1. та 
виписати їх із поясненням у тематичний 
словник. 

2. Скласти таблицю «Історія розвитку 
дидактики», відобразивши у ній прізвища 
відомих вчених-дидактів та нові ідеї, якими 
вони збагатили науку. 

3.  Сформулювати по 3 правила для вчителя 
щодо реалізації принципів навчання (5 
принципів на вибір студента). 

4.  Опрацювати зміст концепції Нової 
української школи з погляду реформування 
змісту освіти в Україні. 

5. Опрацювати Державний стандарт початкової 
загальної освіти (2018 р.). 

6. Здійснити порівняльний аналіз освітніх 
програм за редакцією Савченко О. та 
Шияна Р. 

1.2 Дидактичні основи процесу 
навчання. Діяльність вчителя 
та учнів у процесі навчання 

1.3 Закони, закономірності та 
принципи навчального 
процесу  

1.4 Зміст освіти. Основні 
нормативні документи змісту 
початкової освіти  

Змістовий модуль 2. «ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ» 
2.1. Загальні методи навчання 1. Обрати одну з тем предмета вашої 

спеціальності. Підібрати систему методів 
навчання щодо засвоєння її змісту. 

2. Скласти порівняльну таблицю: «Форми 
організації навчання: переваги і недоліки, 
можливості використання в сучасній 
українській школі. 

3. Проаналізувати класифікацію уроків за 
дидактичною метою. 

4. Скласти поширений план-конспект уроку 
(тип за вибором) з певного предмету 
початкової школи. 

5. Користуючись програмою спостереження й 
аналізу, проаналізувати урок з будь-якого 
предмету в початковій школі (за вибором) і 
зробити повний запис його ходу і змісту за 
пропонованою схемою. 

6. Розробити з предмету вашої спеціальності 
систему завдань з теми для самостійної 
роботи учнів на уроці. 

7. Скласти завдання для тестової перевірки 
знань, умінь учнів з певної навчальної 
дисципліни в початковій школі. 

8. Опрацювати вимоги до оцінювання знань, 
умінь і навичок учнів за 12-бальною шкалою. 

9. Проаналізувати особливості застосування в 
початковій школі інтегрованого навчання. 

2.2. Засоби навчання 
2.3. Історія розвитку форм 

організації навчання 
2.4. Урок як основна форма 

організації навчання в 
сучасній школі. 
Структурування уроків різних 
типів 

2.5. Основи підготовки, 
проведення та аналізу уроку 

2.6. Допоміжні форми навчання 
2.7. Контроль та оцінювання 

знань, умінь та навичок учнів 
2.8. Особливості роботи з 

школярами найвищих і 
найнижчих навчальних 
досягнень 

2.9. Теоретичні засади окремих 
навчальних технологій 

 Разом  
 



6. Система контролю та оцінювання 
Комплексний контроль знань студентів з курсу «Дидактика» здійснюється на основі 

результатів проведення поточного, модульного та підсумкового контролю знань (екзамен). 
Об'єктом контролю є навчальна діяльність студентів з курсу та її результати. Навчальні 

досягнення студентів визначають оцінюванням: 
1) знань (якість відповідей (усних або письмових) студентів, ступінь засвоєння 

навчальної інформації, проведення тестового контролю з теоретичних питань курсу); 
2) умінь і навичок розв’язання навчально-професійних та проблемно-пошукових 

завдань; 
3) моделювання, проведення та аналіз уроку на основі використання сучасних 

технологій у початковій школі. 
 

Форми контролю 
Основними формами поточного контролю є такі види робіт:  

1. усні індивідуальні відповіді студентів; 
2. виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного 
матеріалу за навчальними темами;  
3. моделювання фрагментів уроку;  
4. виконання студентами самостійних дослідницьких завдань;  
5. виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв'язання навчально-
професійних задач);  
6. виконання підсумкової контрольної тощо.  

Зазначені форми контролю та види роботи на семінарських і практичних заняттях є 
обов'язковими для всіх студентів. Система оцінювання знань є накопичувальною 
(складається із суми балів за різними видами здійсненого контролю). 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест  
(іспит) 

Сума 

Змістові модулі   

ЗМ 1 ЗМ 2 
  

30 30 
60 40 100 

 
Оцінювання кожного з видів робіт студентів (усна відповідь студента, розв’язання 

навчально-професійних та проблемно-пошукових завдань, моделювання фрагментів уроків у 
початковій школі, виконання дослідницьких завдань для самостійної роботи) за один із 
змістових модулів при поточному контролі здійснюється в 12-бальній системі (визначаючи 
кількість балів за обов’язкові види робіт, здійснюється їх перерахунок за ціною бала в 
системі ECTS). 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 
результатом навчання навчальної дисципліни та відповідає шкалі оцінювання: національній 
та ЄКТС. 

 
 
 
 
 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

 
90-100 А відмінно 
80-89 В дуже добре  
70-79 С добре 
60-69 D задовільно  
50-59 Е  достатньо  

35-49 FX незадовільно з можливістю повторного 
складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
А – «відмінно» – якщо студент набрав 90–100 балів, глибоко і всебічно знає зміст 

питань курсу; логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні 
знання при аналізі, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий 
рівень компетентності; здатний передбачати, прогнозувати, вирішує проблемні завдання..  

В – «дуже добре» – коли студент набрав 80–89 балів, правильно, логічно відтворює 
навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти. Вміє наводити окремі власні 
приклади на підтвердження певних думок, застосовує вивчений матеріал у стандартних 
ситуаціях, частково контролює власні навчальні дії. 

С – «добре» – коли студент набрав 70–79 балів, знає навчальний матеріал; оволодів 
досконало практичними навичками; аргументовано викладає матеріал, висловлює свої 
міркування про ті чи інші методичні підходи, але припускається певних неточностей і 
похибок у логіці викладу.  

D – «задовільно» – якщо студент набрав 60–69 балів, в основному знає зміст питань 
курсу, але непереконливо відповідає, плутає поняття; невпевнено виконує практичні 
завдання, допускає неточності у теоретичних знаннях; не вміє оцінювати педагогічні та 
методичні явища, встановлювати взаємозв’язок теорії та практики 

E – «достатньо» – якщо студент набрав 50–59 балів, знає близько половини 
навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до пояснення викладача; розуміє 
основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення 
понять; виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу. Відповідь 
його правильна, але недостатньо осмислена. 3 допомогоювикладача здатний аналізувати, 
порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати знання при 
розв'язуванні задач.  

FX – «незадовільно» з можливістю перескладання – коли студент набрав 35–49 
балів, не опанував зміст курсу, вкрай слабо володіє теоретичними знаннями, не знає 
наукових фактів визначень; виявляє низький рівень навичок пояснення і обґрунтування 
фахових явищ і ситуацій. Часто пропускав лекції та практичні заняття.  

F – «незадовільно» з обов’язковим повним курсом – якщо студент набрав 1–34 бали, 
не опанував зміст курсу, не знає наукових фактів, визначень, правил та законів. Відсутнє 
загальногуманітарне та наукове мислення, практичними навичками не володіє. Часто 
пропускав лекції та практичні заняття. 
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