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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 
 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 6 Галузь знань 
01 «Освіта/Педагогіка» 

 
Обов’язкова  

Спеціальність: 
 013 «Початкова освіта» 

 
 

 

Модулів – 3  
Рік підготовки 

 
Змістових модулів – 2  

2 
 
 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: план-
конспект уроку, 
презентація. 

 
Семестр  

 
 
3 Загальна кількість  

годин – 180 
 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 5 
самостійної роботи 
студента – 7 

Освітній рівень:  
бакалавр 

 

Лекції  
22 

Практичні, семінарські 
20 

Лабораторні  
30 

Самостійна робота 
108 

Вид контролю: екзамен 
Вивченню дисципліни передують дисципліни : Вступ до спеціальності, Загальна 

педагогіка 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Дидактика» - розвиток у майбутніх учителів 

педагогічного мислення, педагогічної культури; ознайомлення з теоретичними основами 
організації освітнього процесу в початковій школі; розкриття особливостей діяльності вчителя 
та учнів у цьому процесі; поглиблення знань студентів про процес навчання, зміст освіти, 
закономірності, принципи, форми, методи, засоби та технології навчання молодших школярів. 

Завдання вивчення дисципліни «Дидактика» - ознайомлення майбутніх педагогів з 
теоретичними основами процесу навчання (предмет і завдання дидактики, сутність процесу 



навчання, закономірності і принципи навчання, зміст початкової освіти), а також розкриття 
особливостей організації навчального процесу в сучасній початковій школі (методи навчання, 
форми організації навчального процесу, урок у початковій школі, контроль і оцінювання 
навчальних досягнень молодших школярів). 

 
Дидактика є обов’язковою навчальною дисципліною циклу  професійної підготовки і  

спрямована на формування: 
- загальних компетентностей: 
ЗК 1: 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 3: здатність спілкуватися державною мовою на офіційноділовому рівні; володіти 
навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в різних 
сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній 
взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів 
мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів;    

ЗК 6:  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; 

- спеціальних компетентностей: 
СК 1: здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно-наукових 

дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх галузей, визначених 
Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в освітній галузі загалом, та  окремих 
змістових лініях зокрема.  Види предметних компетентностей: філологічна, математична, 
технологічна, природничо-наукова, мистецька; 

СК 2: здатність до застосування професійно профільованих мистецьких знань, умінь і 
навичок; 

СК 4: здатність до проектування, організації, оцінювання, рефлексії та коригування 
навчально-виховного процесу в початковій ланці освіти. Складниками педагогічної 
компетентності є дидактична, виховна, організаційна;  

СК 5:  здатність ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та проблемні методичні задачі 
під час навчання учнів освітніх галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом 
початкової загальної освіти. Методична компетентність ґрунтується на теоретичній і 
практичній готовності до проведення уроків за різними навчальними комплектами, що 
виявляється у сформованості системи дидактикометодичних знань і умінь із окремих розділів 
та тем курсу, окремих етапів навчання й досвіду їх застосування;   

СК 8:  здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, 
настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної 
діяльності, а також індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного здійснення 
в конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності з молодшими школярами, 
батьками, колегами. 

 
3. Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 



ЗН 3: знати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні відмінності 
в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи;   

ЗН 4: знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні навчальні 
технології;  

ЗН 5: знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх 
галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти;  

ЗН 6: знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: 
Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в 
початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів; 

УМ 1: застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну основу освітніх 
галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, під час розв’язування 
навчально-пізнавальних і професійно зорієнтованих задач;  

АіВ 1: приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та прогнозування;  

АіВ 2: відповідати за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного 
розвитку команди. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи процесу навчання 

Тема 1. Дидактика – теорія освіти і навчання 

Виникнення і становлення дидактики як науки. Народна дидактика. Предмет, завдання і 

основні категорії дидактики. Місце дидактики у системі педагогічних наук. Зв’язок дидактики з 

іншими науками. Методологічні основи дидактики. Основні дидактичні концепції і теорії 

навчання.  

 

Тема 2. Процес навчання в початковій школі 

Сутність і функції процесу навчання. Рушійні сили процесу навчання. Викладання і 

учіння. Процес навчання як система. Структура процесу навчання. Види навчання. Мотиви 

навчання. Формування мотивів учіння молодших школярів. 

 

Тема 3. Закономірності і принципи навчання  

Закономірності процесу навчання, їх характеристика. Поняття про принципи навчання. 

Система дидактичних принципів. Етнопедагогіка про принципи навчання. Принципи і правила 

навчання. Єдність і взаємозв’язок закономірностей, принципів і правил навчання. 

 

Тема 4. Зміст освіти у сучасній школі 

Сучасні характеристики  змісту освіти. Фактори, що зумовлюють зміст освіти. Наукові 

вимоги до формування змісту освіти. Реформування змісту освіти в Україні у ХХ ст. Концепція 

Нової української школи. Державні стандарти освіти. Реалізація змісту освіти у Новій 

українській школі. Навчальні плани, навчальні програми, підручники. 



 

Тема 5. Методи і засоби навчання 

Поняття про методи навчання. Структура та функції методів навчання. Класифікація 

методів навчання. Методи організації навчально-пізнавальної діяльності. Методи 

стимулювання і мотивації учіння. Методи контролю. Вибір методів навчання. Засоби навчання. 

 

Тема 6. Форми організації навчання 

Поняття про форми організації навчання. Класифікація форм організації навчання. 

Допоміжні форми організації навчання. З історії форм організації навчання. Особливості 

класно-урочної системи навчання. 

 

Тема 7. Урок у початковій школі. Типологія уроків. 

Урок - основна ланка процесу навчання. Особливості сучасного уроку. Вимоги до 

сучасного уроку. Підготовка вчителя до уроку. Компоненти і логіка сучасного уроку. Цілі і 

завдання уроку. Різні підходи до класифікації типів уроку. Типологія уроків. Структурні елементи 

сучасного уроку. Діяльність вчителя на різних етапах уроку. Нетрадиційні, нестандартні, 

інноваційні уроки. Види нетрадиційних уроків. Інтегровані уроки в системі НУШ. 

 

Тема 8. Діагностика ефективності процесу навчання 

Моніторинг якості освіти. Діагностика і контроль результатів навчання. Оцінювання 

результатів навчання. Нові вимоги до контрольно-оцінювальної діяльності вчителя. 

 

Змістовий модуль 2.   Вибрані проблеми сучасної дидактики 

 

Тема 9.  Технологічний підхід у початковій освіті 
Теоретичні основи технології навчання. Особистісно-орієнтоване навчання. Технологія 

проблемного навчання. Програмоване навчання. Комп’ютерне навчання. Проектна технологія. 
Технологія модульного навчання. Ігрові технології навчання. Інтерактивне навчання. 
Технології розвивального навчання. Технологія диференційованого навчання. 

 

Тема 10. Компетентнісний підхід в освіті 

Сутність понять «компетентність», «компетенція», «ключові компетентності». 

Компетентнісний підхід до формування змісту початкової освіти. Теорія та практика 

послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Умови реалізації 

компетентнісного підходу в освітньому процесі початкової школи. 

 

Тема 11. Актуальні проблеми сучасної дидактики початкової освіти 



Проблема відставання учнів у навчанні. Навчання обдарованих дітей. Інклюзивна освіта. 

Оптимізація та інтенсифікація у сучасній дидактиці. Дидактичний менеджмент. 

 



    5. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість  годин 
Денна /заочна форми навчання 

усьог
о 

у тому числі 
л пр. лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи процесу навчання 

Тема 1. Дидактика – теорія освіти і навчання 10 2 2 - 6 

Тема 2. Процес навчання в початковій школі 12 2 2 2 6 

Тема 3. Закономірності і принципи навчання 12 2 2 2 6 

Тема 4. Зміст освіти у сучасній школі 18 2 2 4 10 

Тема 5. Методи і засоби навчання 16 2 2 2 10 

Тема 6. Форми організації навчання 16 2 2 2 10 

Тема 7. Урок у початковій школі. Типологія 
уроків 

18 2 4 2 10 

Тема 8. Діагностика ефективності процесу 
навчання 

14 2 2 2 8 

Разом за змістовим модулем 1 116 16 18 16 66 

Змістовий модуль 2.  Вибрані проблеми сучасної дидактики 

Тема 9. Технологічний підхід у початковій освіті 18 2 4 4 8 

Тема 10. Компетентнісний підхід в освіті 18 2 2 2 12 

Тема 11. Актуальні проблеми сучасної дидактики 
початкової освіти 

28 2 2 2 22 

Разом за змістовим модулем 2 64 6 8 8 42 

Усього годин 180 22 26 24 108 

 

  



6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна/заочна форма 

навчання 
1 Основні категорії дидактики 2 
2 Сутність та функції процесу навчання  2 
3 Взаємозв’язок закономірностей, принципів і правил 

навчання  
2 

4 Зміст освіти у сучасній початковій школі 2 
5 Методи, прийоми і засоби навчання  2 
6 Форми організації навчання:історія та сучасність 2 
7 Урок – основний елемент класно-урочної системи.   2 
8 Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів 

початкової школи 
2 

9  Технології початкового навчання 2 
10 Актуальні проблеми сучасної дидактики 2 

Всього 20 
7. Теми лабораторних занять 

№ з/п Назва теми К-ість годин 
1 Особливості організації освітнього процесу у НУШ 2 
2 Функції навчання початкової школи 2 
3 Реалізація змісту освіти у сучасній початковій школі. 2 
4 Підручник для початкової школи 2 
5 Самостійна робота учнів на уроках у початковій школі  2 
6 Типи і структура сучасного уроку.  2 
7 Дидактичні вимоги до підготовки та проведення уроку у 

початковій школі.  
2 

8 Аналіз і самоаналіз уроку у початковій школі 2 
9 Методичні прийоми організації уроку у початковій школі 

(прийоми мотивації учіння молодших школярів, перевірки 
домашньої роботи, вивчення нового на уроці, закінчення уроку) 

4  

10 Сучасні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень 
молодших школярів 

2 

11 Сутність проблемного, проектного, інтерактивного, особистісно 
зорієнтованого, модульного, диференційованого навчання. 

4 

12 Моделювання фрагментів уроку з використанням сучасних 
технологій навчання 

4 

Всього 30 
 

 8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Дидактика – теорія освіти і навчання 6 
2 Процес навчання в початковій школі 6 
3 Закономірності, принципи і правила навчання 6 



4 Зміст освіти у сучасній школі 10 
5 Методи і засоби навчання  10 
6 Форми організації навчання  10 
7 Урок у початковій школі. Таксономія уроків 10 
8 Діагностика ефективності процесу навчання 8 
9 Технологічний підхід у початковій освіті 8 
10 Компетентнісний підхід в освіті 12 
11 Актуальні проблеми сучасної дидактики початкової освіти 22 

Всього 108 
 

9. Індивідуальні завдання 

1. Укласти поширений план – конспект уроку (клас, предмет, тема на вибір), розробити 
дидактичну матрицю.  
2. Підготувати лепбук, презентацію або розробити квест на одну з тем дидактики (на вибір). 
3. Опрацювати 2-3 статті в періодичних фахових виданнях з сучасних проблем дидактики початкової освіти. 
4. Розробити та провести фрагмент уроку (клас, предмет, тема на вибір) з використанням інноваційних 
технологій навчання. 
 
10. Методи навчання:  
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату);  
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);  
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 

 
11. Методи оцінювання.  
МО1 –екзамени;  
МО2 –усне або письмове опитування; 
МО3 – колоквіум; 
МО4 –тестування;  
МО5 – командні проєкти;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО8 – презентації та виступи на наукових заходах;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт.  

12. Засоби діагностики результатів навчання: -екзамен; -стандартизовані тести; -наскрізні 
проекти; -командні проекти; -реферати, есе; -презентації результатів виконаних завдань та 
досліджень; - представлення фрагменту уроку. 
 
13. Критерії оцінювання результатів навчання.  

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види  Оцінка Оцінка за національною шкалою 



навчальної діяльності ЕСТS  для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

 
для заліку 

90-100 А відмінно  
зараховано 
 

82-89 В добре 
74-81 С 
64-73 D задовільно 
60-63 E 
35-59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 

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

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

14. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 
Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ Екзамен Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 10 40 

 
100 

3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 
МКР - 5 МКР - 5 

 
15. Методичне забезпечення. 

Освітній контент дисципліни: 
навчальна програма; 
робоча навчальна програма;  
лекції; 
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів; 
методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт; 
методичні рекомендації з підготовки до практичних занять; 
пакет ККР для контролю залишкових знань; 
тести проміжного та підсумкового контролю знань. 

 
14. Рекомендована література 

Основна 
1. Березюк О. С., Власенко О. М. Дидактика: теорія і практика. Навчально-методичний 

посібник для студентів гуманітарних факультетів. Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 
2019. 255 с. 

2. Бондар В. І. Дидактика. Київ: Либідь, 2005. 264 с. 
3. Малафіїк І. В. Дидактика. Київ: Кондор, 2009. 406 с. 
4. Максименко В. П. Дидактика: курс лекцій: Навч. посіб. Хмельницький: ХмЦНП, 2013. 222 

с. 
5. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти. Київ: Грамота, 2012. 504 с. 



6. Третяк О.М. Дидактика. Опорний конспект лекцій (змістовий модуль 1): метод. посібник 
для студентів напряму підготовки «Початкова освіта». Рівне: РДГУ, 2017. 78 с. 

7. Чайка В. М. Основи дидактики: навч. пос. Київ: Академвидав, 2011. 238 с.  
 

Допоміжна 
1. Боровець О.В. Дидактика. Навчально-методичний посібник. Рівне: РДГУ, 2012. 114 с. 
2. Волкова Н.П. Педагогіка: посібник для студентів ВНЗ. Київ, 2002. 
3. Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. Харків: Основа, 2011. 
4. Кодлюк Я. П. Дидактика початкової школи: практичний курс: навчально-методичний 

посібник. Тернопіль : Астон, 2013. 160 с. 
5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / під 

заг. ред. О.Овчарук. – Київ: «К.І.С.», 2004. 
6. Кузьмінський А.І. Омеляненко В.Я. Педагогіка: навч. пос. Київ, 2003.  
7. Освітні технології: Навчально-методичний посібник / За ред. О.М.Пєхоти. Київ, 2001. 
8. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Київ, 2004.  
9. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Харків: Онова, 2008. 
10. Савченко О. Сучасний урок: суб’єктність навчання і варіативність структури / О.Савченко  
11. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. Київ: «Магістр-S», 1997. 236 с. 
12. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок. Харків, 2008. 
13. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. Київ, 1985. 
14. Типові освітні програми для закл. Загальної середньої освіти: 1-2 класи. Київ: ТД 

«ОСВІТА-ЦЕНТР+», 2018. 240 с. 
15. Шевців З.М. Основи інклюзивної педагогіки: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 

2016. 248 с. 
 
Інтернет ресурси: 

1. EdEra. URL: https://www.ed-era.com/ 
2. Державний стандарт початкової освіти. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-
zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti 
3. Закон України «Про освіту». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
4. Ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 
1-4 класів. URL: http://pedpresa.ua/wp-content/uploads/2016/08/19-08-16-oczin-ta-metodichni.pdf 
5. Концепція Нової української школи. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf 
6. Навчальні програми для початкової школи. URL: 
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html 
7. Нова українська школа. URL: http://nus.org.ua/ 
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