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1.Коротка анотація до курсу 

 

Навчальна дисципліна «Дидактичні складники освітнього процесу» складається з двох змістових модулів. Змістовий 

модуль 1. «Професійна освіта: методологія та зміст» та змістовий модуль 2. «Дидактичні складники професійної практичної 

підготовки».  

Через вивчення змістового модуля 1. «Професійна освіта: методологія та зміст» забезпечується удосконалення таких 

спеціальних (фахових) компетентностей як СК 3. Здатність проектувати та запроваджувати ефективні освітні технології, 

методи, форми та засоби навчання в освітньо-виховний процес та  СК 8. Здатність вирішувати стандартні та проблемні 

професійні завдання, що виникають в освітній практиці, на основі сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту 

і процесу навчання; спроможність коригувати прийоми, методи, засоби, технології, форми організації навчання адекватно 

дидактичній ситуації.  (згідно освітньо-професійної програми «Освітні, педагогічні науки» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка). 

Формування зазначених компетентностей дозволяє удосконалити soft skills (універсальні соціальні навички) здобувачів 

освіти шляхом розширення та поглиблення знань в галузі дидактики, а саме: структури, змісту, характеристик та вимог 

стосовно здійснення навчальної роботи на всіх рівнях та етапах підготовки фахівців в закладах освіти України. 

 «Дидактичні складники освітнього процесу» є однією з важливих дисциплін у підготовці майбутніх соціальних 

педагогів, як фахівців, які спроможні вирішувати складні навчальні проблеми у закладах освіти України. 

 

2.  Мета та завдання (цілі) курсу 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування здатності до планування,  проектування та організації навчально-

виховного процесу з урахуванням загальних принципів побудови змісту освіти, психолого-педагогічних закономірностей, 

методологічних, теоретико-технологічних та практико-технологічних  засад освітнього процесу 

 

Завдання: 

 сформувати здатність проектувати та запроваджувати ефективні освітні технології, методи, форми та засоби 

навчання в навчально-виховний процес; 



 сформувати здатність самостійно розробляти навчальні й робочі програми з дисципліни, конспекти лекцій, плани 

практичних занять і самостійної роботи з урахуванням особливостей освітнього середовища; 

 сформувати здатність до проектування і реалізації системи контролю навчальних досягнень тих, хто навчається;  

 сформувати здатність вирішувати стандартні та проблемні професійні завдання, що виникають в освітній 

практиці, на основі сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту і процесу навчання; спроможність 

обґрунтовано обирати прийоми, методи, засоби, технології, форми організації навчання, адекватні дидактичній ситуації.  

 

3.  Формат навчальної дисципліни: 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 

 

4.  Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

Очікувані результати  

навчання (РН) 
Складові результатів навчання 

Змістовий модуль 1. Професійна освіта: методологія та зміст 

РН.3. Здійснювати вибір та реалізацію 

основних форм, методів і засобів навчання. 

 

РН.3.01.  здатність визначити фактори, що впливають на вибір методів, 

засобів та форм навчання; 

РН3.02 здатність свідомо обирати та застосовувати у навчальному процесі 

основні методи, засоби і форми навчання. 

РН.4. Планувати, організовувати та проводити 

навчальну і методичну роботу; розробляти 

документацію щодо забезпечення освітньої 

діяльності з навчальної дисципліни; ефективно 

формувати комунікаційну стратегію при 

управлінні навчально-пізнавальною діяльністю 

тих, хто навчається в закладах освіти. 

РН.6. Керуючись знаннями організації 

освітнього процесу для дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами розробляти 

та впроваджувати  технології інклюзивної 

РН4.01 знання структури стандарту освіти, навчального плану, навчальної 

програми дисципліни; 

РН.4.02 уміння аналізувати навчальну документацію; 

РН.4.03 здатність розробляти та впроваджувати  фрагменти навчальної 

програми з дисципліни, перспективно-тематичний план її викладання; 

РН.4.04 здатність розробляти та здійснювати комунікаційну стратегію при 

управлінні навчально-пізнавальною діяльністю учнів. 

 

 

 

 

РН.6.01 здатність розробляти технологію інклюзивної освіти на підставі 



Очікувані результати  

навчання (РН) 
Складові результатів навчання 

Змістовий модуль 1. Професійна освіта: методологія та зміст 

освіти. 

РН.8. Аргументовано обирати технологію 

навчання з дисципліни і теми у відповідності до 

мети й особливостей їх змісту. 

 

знань щодо організації освітнього процесу для дітей та молоді з 

особливими освітніми потребами; 

РН.6.02 уміння реалізовувати та впроваджувати технологію інклюзивної 

освіти на підставі знань щодо організації освітнього процесу для дітей та 

молоді з особливими освітніми потребами. 

РН.8.01 уміння визначати залежність між технологіями навчання 

дисципліни і теми та особливостями їхнього змісту й мети вивчення; 

РН.8.02 здатність здійснювати вибір технології навчання дисципліни і 

теми аргументуючи відповідністю навчальної мети і особливостями змісту 

навчального матеріалу. 

Змістовий модуль 2. Дидактичні складники професійної практичної підготовки 

РН.10. Здійснювати проектування засобів 

освітньої інноватики; розробляти стратегічну і 

тактичну програму упровадження інновацій в 

освітній процес; аналізувати результати 

впровадження 

РН.15. Проєктувати і реалізовувати на 

практиці систему контролю навчальних 

досягнень тих, хто навчається, з певної 

дисципліни. 

РН.18. Впроваджувати теоретичні надбання у 

професійно-практичній діяльності. 

РН.10.01 знання основ освітньої інноватики; 

РН 10.02 знання особливостей проектування інноваційних засобів; 

РН 10.03 здатність визначати стратегічну і тактичну програми 

застосування інноваційних засобів у навчальному процесі; 

РН 10.04 вміння впроваджувати та аналізувати освітні інновації у 

навчальному процесі. 

РН 15.01 вміння проектувати систему контролю навчальних досягнень; 

РН 15.02 здатність реалізовувати на практиці розроблену систему 

контролю навчальних досягнень учнів з дисципліни. 

РН.18.01 уміння визначати теоретичні надбання у професійно-практичній 

діяльності; 

РН 18.02 здатність реалізовувати теоретичні розробки у навчальному 

процесі. 

 

5.   Обсяг курсу 



 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин  

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 48 письмове експрес- опитування (5-7 хвилин) у формі простих або 

тестових питань,  написання термінологічного диктанту,  

Практичні заняття 52 публічний виступ на практичному занятті; експрес-опитування. 

Самостійна робота 110 опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою; 

підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань до 

практичних занять; виконання завдань у системі дистанційного 

навчання 

Всього 210 (7 кредитів) Підсумковий контроль: Залік  



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 

 

3 

 

3 Спеціальність 011 Освітні педагогічні науки 

Освітньо-професійна програма:  

«Освітні, педагогічні науки» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

Галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

Вибіркова (В) 

 

7. Пререквізити – Психодіагностика,  Педагогіка здоров`я, Конфліктологія, Порівняльна педагогіка,  Стиль образу, 

мовлення та поведінки,  Педагогіка сімейного виховання, Основи соціалізації особистості,  Історія і теорія педагогіки. 

8. Постреквізити – Педагогічні практики, Дидактичне проектування. 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – наявність проектора, електронних презентацій з тем 

курсу, які розроблені в програмі PowerPoint та оболонки Moodlе для роботи в системі дистанційного навчання. 

10. Політики курсу 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української 

інженерно-педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Професійна освіта: методологія та зміст 

1 Лекція 1 Зміст професійної освіти: поняття, структура, вимоги. 2 

Лекція 2 Документи, що відбивають зміст освіти. 2 

Практичне заняття 1 Зміст професійної освіти та документи, що відбивають зміст освіти. 4 

Самостійна робота 1 Доповнити конспект лекцій. Самостійно опрацювати тему «Зміст професійної 

освіти у зарубіжних країнах».  

14 

2 Лекція 3 Принципи професійного навчання. 4 

Лекція 4 Виробничий процес. 2 

Лекція 5 Системи виробничого навчання. 4 

Практичне заняття 2 Види та групи трудових процесів.  4 

Практичне заняття 3 Системи виробничого навчання. 4 

Самостійна робота 2 Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 1 в системі дистанційного 

навчання. Скласти реферат на тему «Системи виробничого навчання». 

16 

3 Лекція 6 Планування виробничого навчання. 2 

Практичне заняття 4 Складання перспективно-тематичного плану виробничого навчання. 4 

Лекція 7 Дидактичні складники виробничого навчання. 4 

Практичне заняття 5 Принципи, методи, засоби і форми виробничого навчання. 4 

Лекція 8 Типи та структура уроків виробничого навчання. 2 

Практичне заняття 6 Типи та структура уроків  виробничого навчання. 4 

Самостійна робота 3 Доповнити конспект лекцій. Скласти термінологічний словник модуля 1 

англійською мовою. 

20 

Всього за змістовий модуль 1 – 96 год. (лекцій – 22 год., ПЗ – 24 год., СР – 50 год.) 

 

Змістовий модуль 2. Дидактичні складники професійної практичної підготовки 



4. 

Лекція 9 Методи навчання. 6 

Практичне заняття 7 Методи навчання. 6 

Лекція 10 Засоби навчання. 4 

Практичне заняття 8 Засоби навчання. 4 

Самостійна робота 4 Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 2 в системі дистанційного 

навчання. 

20 

5. Лекція 11 Основні форми навчання. 6 

Практичне заняття 9 Форми навчання.  6 

Лекція 12 Нестандартні форми навчання. 2 

Практичне заняття 10 Нестандартні форми навчання. 4 

Самостійна робота 5 Доповнити конспект лекцій. Розробити урок, застосовуючи одну з 

нестандартних форм навчання. Виконати завдання 3 в системі дистанційного 

навчання.  

20 

6. Лекція  Діагностика і контроль професійного навчання. 8 

Практичне заняття 11 Розробка програми діагностики результатів навчання з предмету. Діагностика і 

контроль професійного навчання. 

2 

Практичне заняття 12 Розробка системи контролю навчальних досягнень за рівнями засвоєння 

інформації. 

2 

Практичне заняття 13 Складання засобів діагностики навчальних досягнень за рівнями засвоєння 

інформації. 

4 

Самостійна робота 6 Доповнити конспект лекцій. Виконати завдання 4 в системі дистанційного 

навчання. Скласти українсько-англійський термінологічний словник.  

20 

Всього за змістовий модуль 2 – 114 год. (лекцій – 26 год., ПЗ – 28год., СР – 60 год.) 

Всього за дисципліною 1 – 210год. (лекцій – 48 год., ПЗ – 52 год., СР – 110 год.) 
  

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Робота з дисципліни оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/залік - 73/27  

 



Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Контроль на лекційних заняттях: заповнення конспекту з теми у відповідності до презентації, 

участь в обговоренні теоретичних питань лекції (0-0,5 балів за тему, 9 тем). 

0-4.5 

2. Складання тлумачного словника англійською мовою (0-0,5 балів за тему, 9 тем) 0-4,5 

3. Усна доповідь: публічний виступ на практичних заняттях. Участь в експрес-опитуванні: коротка 

відповідь під час обговорення теми на практичному занятті (ПЗ 1-34: 0-1 балів ; ПЗ 34-44; 0-0,5 

балів). 

0-39 

4. Самостійне виконання завдань на сайті дистанційної освіти: 

 індивідуальне завдання № 1 (0-6 балів); 

 індивідуальне завдання № 2 (0-6 балів); 

 індивідуальне завдання № 3 (0-7 балів); 

 індивідуальне завдання № 4 (0-6 балів); 

0-25 

5. Написання екзаменаційної роботи. 0-27 

 Всього за модуль  0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 



 

Умови допуску до підсумкового контролю з модуля  

1. Заповнення конспекту лекцій та участь в обговоренні теоретичних питань або їх відпрацювання; 

2. Складання тлумачного словника англійською мовою з тем лекцій; 

3. Самостійне виконання практичних завдань через систему дистанційного навчання; 

4. Публічний виступ на практичних заняттях або їх відпрацювання; 

5. Роботу здобувача освіти впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 60 балів. 

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов’язково) в довільній 

зрозумілій формі 

Вид завдання Критерії оцінювання 

Контроль на лекційних заняттях: 

заповнення робочого зошиту з теми 

лекції, участь в обговоренні 

теоретичних питань лекції. 

0,5 балів – активність здобувача освіти на лекції, заповнення робочого зошиту з 

теми лекції, участь в обговоренні питань теоретичних питань лекції, вірні відповіді 

на запитання викладача. 

Складання тлумачного словника 

англійською мовою 

0,5 балів – складання здобувачами освіти тлумачного словника англійською мовою 

основних понять та термінів з теми лекції. 

Публічний виступ на практичних 

заняттях. 

0,5-1 балів – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: 

– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ; 

– обов'язковий виступ, публічний захист завдань; 

– активність в ході виконання завдань; 

– участь в обговоренні питань ПЗ; 

– рецензування відповідей інших студентів. 

Самостійне виконання завдань на сайті 

дистанційного навчання. 

6-7 балів – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з використанням 

основної та додаткової літератури, носять творчий характер; перевірені викладачем 

в дистанційному режимі. 



 

13. Питання до заліку 
1. Зміст професійної освіти: поняття, структура, вимоги. 
2. Вступ до професійної дидактики. Структура змісту професійної  освіти та характеристика її компонентів. 

Обумовленість змісту професійної освіти цілями підготовки.  
3. Кваліфікаційна та освітньо-кваліфікаційна характеристика професії, їх  порівняльний аналіз та структура. 
4. Поняття про професію, спеціальність, кваліфікацію, форми професійної підготовки. 
5. Принципи відбору змісту професійної освіти. Вимоги до відбору змісту професійної освіти. 
6. Документи, що відбивають зміст освіти. 
7. Державний стандарт освіти, як нормативний документ, що визначає вимоги до змісту освіти. 
8. Види, структура та зміст навчально-плануючої та навчально-програмної документації.   
9. Механізм формування навчального плану для підготовки у середніх, професійно-технічних і вищих навчальних 

закладах. Навчальні предмети за видами підготовки  та їх функціональна характеристика. 
10. Принципи професійного навчання. 
11. Роль принципів навчання у дидактичному процесі. Загальні та специфічні принципи навчання. Принципи навчання у 

середній, професійно-технічній та вищій освіті. 
12. Дидактичні складники професійної практичної підготовки 
13. Виробничий процес 
14. Поняття виробничого, технологічного і трудового процесів. Типи трудових процесів. Особливості підготовки фахівців 

з переважним типом трудових процесів. 
15. Системи виробничого навчання. 
16. Поняття системи виробничого навчання. Види систем виробничого навчання. Порівняльний аналіз систем виробничого 

навчання. 
17. Планування виробничого навчання. 
18. Сутність планування. Основні види плануючої документації майстра виробничого навчання (поурочно-тематичний 

план, перелік навчально-виробничих робіт, план виробничого навчання групи на місяць). Вимоги до змісту та 
структури. Нормування навчально-виробничих робіт. 

19. Дидактичні складники виробничого навчання. 
20. Принципи відбору змісту виробничого навчання. Форми, методи та засоби виробничого навчання. Навчально-

технологічна документація виробничого навчання (креслення, схеми, технологічні, інструкційні, інструкційно-
технологічні карти, карти попередження дефектів тощо). 

21. Типи та структура уроків виробничого навчання. 
22. Особливості уроку виробничого навчання. Типи уроків виробничого навчання. Структура уроків виробничого 

навчання. Дидактичні вимоги до уроку виробничого навчання та його структури. Рекомендації щодо організації та 



проведення уроку виробничого навчання (підготовка майстра виробничого навчання до занять, вимоги до змісту 
структурних елементів уроку виробничого навчання, схема плану уроку виробничого навчання). 

23. Дидактичні складники професійної теоретичної підготовки. 
24. Методи професійного навчання. 
25. Класифікації методів навчання та їх характеристика. Традиційні й активні методи навчання. Вимоги до застосування 

методів навчання. Особливості вибору і застосування методів навчання в середніх, професійно-технічних та вищих 
навчальних закладах. 

26. Засоби професійного навчання. 
27. Класифікації засобів навчання та їх характеристика. Вимоги до застосування засобів навчання. Перспективи розвитку 

засобів навчання.  
28. Технічні засоби навчання, їх характеристика, вимоги до застосування в навчальному процесі. 
29. Поняття про комплексно-методичне забезпечення навчальних дисциплін. Паспорт комплексно-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін. Систематизація засобів навчання. 
30. Форми навчання. 
31. Класифікація форм навчання та їх характеристика.  
32. Урок як основна форма підготовки у середніх та професійно-технічних навчальних закладах. Типи уроків теоретичного 

навчання. Структура уроків теоретичного навчання.  Види уроків. Види нетрадиційних уроків. 
33. Лекція як одна з основних форм теоретичної підготовки у ЗВО: види й структура.  
34. Інші форми професійного навчання: семінар, колоквіум, консультація, лабораторно-практичні заняття, навчальна 

екскурсія, самостійна робота тощо. Їх структура.  
35. Вимоги до застосування форм навчання. Особливості вибору і застосування форм навчання в середніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладах. 
36. Діагностика і контроль професійного навчання 
37. Поняття діагностики й контролю професійного навчання, їх співвідношення. Функції, принципи, види, форми, методи 

й засоби контролю. Вимоги до контролю та оцінювання знань.  
38. Застосування різних шкал оцінювання. Особливості здійснення контролю у закладах освіти 

 

 

 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

 



1. Дидактичні  основи професійної освіти: підручник / О.Е.Коваленко, Н.О. Брюханова., Н.В Божко, В.В. Бєлікова, 

В.Б.Бакатанова; за ред.. О.Е.Коваленко/ Укр. інж.-пед. акад.- .Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – 238 с. 

2. Кузмінський А. І., Вовк В. Л., Омельянченко В. Л. Педагогіка. Завдання і ситуації. 2-ге вид., випр. – К., 2006. 

3. Васильев И.Б. Теоретические и методические сновы подготовки пеагогов профессионаьного обучения: монография / 

И.Б. Васильев. – Х.: «Смугаста типографія», 2015. - 448 с. 
 

Додаткова (допоміжна) література 
1. Закон України «Про вищу освіту» 
2. Закон України «Про професійно-технічну освіту» 
3. Закон України «Про передвищу освіту» 
4. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: [навч.-метод. посібник] / за ред. Н.Г. Ничкало. –[2-ге вид., допов.]. − 

К.: Вища школа, 1994. − 383 с. 
5. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и 

направлениям / Под ред. С.Я.Батышева. –М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 1997. – 512 с. 
 

1. Інформаційні ресурси 

1.Сайт дистанційної освіти УІПА www.do.uipa.kharkov.ua 
2.Сайт видавництва «Основа» http://osnova.com.ua 

3.Офіційний сайт МОН України www.mon.gov.ua 

 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

 

 

Завідувач кафедри                                            Н.О. Брюханова 

http://www.do.uipa.kharkov.ua/
http://osnova.com.ua/
http://www.mon.gov.ua/

