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10. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів 

  



ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

(ІНК) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що передбачають 

застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та 

окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов 

Загальні 

компетен-

тності 

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 Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу, систематизації й узагальнення інформації, зокрема 
професійно-педагогічної, з різних джерел та формулювання логічних 
висновків. 

ЗК-3 Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної 
діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення, працювати 
автономно 

ЗК-4 Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на 
офіційно-діловому 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-5 Громадянська компетентність. Здатність активно, відповідально та 
ефективно реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою 
розвитку демократичного суспільства. Здатність орієнтуватися у 
проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, 
застосовувати процедури й технології захисту власних інтересів, прав і 
свобод своїх та інших громадян, зокрема учнів початкової школи; 
використовувати способи діяльності й моделі поведінки, що 
відповідають чинному законодавству України. 

ЗК-6 Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, пов’язані із 
соціальною структурою та національною специфікою суспільства, з 
особливостями соціальних ролей; здатність до орієнтування у 
соціальних ситуаціях, розуміння соціального контексту художніх 
творів Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 
спроможність ідентифікувати себе з цінностями професійного 
середовища; наявність професійної позиції вчителя. Здатність до 
цінування та повага до різноманітності і мультикультурності; надання 
рівних можливостей учням різних національностей та різних 
розумових здібностей, толерантне ставлення до їхньої культурної 
спадщини, індивідуальних особливостей. 

ЗК-7 Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної 
взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  
колегами, учнями та їхніми батьками; володіння алгоритмами 
конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність 
працювати в команді, здатність до співпраці, групової та 
кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, 
наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-8 Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати 
рефлексивні процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, 
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-9 Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних 
засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання 
комунікативних задач у професійній діяльності вчителя початкових 
класів й у повсякденному житті. 

Фахові ФК-1 Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та 

враховувати принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти 

тенденції розвитку подій та прогнозувати розвиток педагогічних 

процесів у системі початкової та вищої освіти, а також підвищення 

професійної майстерності викладача, вчителя.  

ФК-2 Проектувальна. Здатність і готовність  проектувати та застосовувати 

сучасні педагогічні  технології з метою забезпечення оптимальних 

умов пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного  віку, 

студентів ЗВО, аналізувати та оцінювати  різноманітні психолого-

педагогічні, методичні фактори, передбачати можливі наслідки їх 

застосування.  

ФК-3 Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну 

діяльність  молодших школярів та студентів, організації їх  

самостійної, пошукової роботи, участь у роботі кафедри, в організації 

та проведенні семінарів, конференцій, педагогічних читань, виставок,  

конкурсів, у розробленні навчально-методичних матеріалів щодо 

покращення якості роботи та професійної майстерності.  

ФК-4 Предметна. Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, 

технології,  прийоми,  засоби навчання і виховання у сфері освіти, 

спираючись на знання з дисциплін психолого-педагогічного циклу і 

методик навчання.  

ФК-5 Культурологічна. Здатність і готовність  вдосконалювати і розвивати 

свій інтелектуальний і  загальнокультурний рівень, домагатися 

морального  і фізичного вдосконалення своєї особистості,  володіння 

культурою спілкування державною та однією з іноземних мов.  

ФК-6 Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології, опрацьовувати різні види інформації.  

ФК-7 Продуктивна. Здатність працювати,  отримувати результат, 

ухвалювати рішення та відповідати за них.  

ФК-8 Автономізаційна. Здатність до  саморозвитку, творчості, 

самовизначення, самоосвіти, конкурентоспроможність. 

7 – Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання 

(ПРН) 

 

ПРН 1 навички креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, 

який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи 

при цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у 

галузі початкової освіти 

ПРН 2 уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у 

галузі початкової та вищої освіти 

ПРН 3 уміння творчо-критично мислити з дотриманням норм і правил 

інтелектуальної власності 

ПРН 4 уміння працювати в міжнародному середовищі, виявляючи толерантне 

ставлення до інших культур 

ПРН 5 навички досконалого володіння різними стилями (офіційно-діловий, 

науковий, художній) українською мовою як державною та іноземною 

на необхідному професійному рівні 

ПРН 6 уміння формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 

використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення 

обґрунтованого висновку 



ПРН 7 уміння приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти 

ПРН 8 уміння організації дослідно-експериментальної та дослідницької 

роботи у сфері освіти та представляти її результати передусім у 

власних публікаціях 

ПРН 9 уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру 

освітніх процесів, володіти системою знань про історію та сучасні 

тенденції розвитку педагогічних концепцій і предметних методик 

ПРН 

10 
уміння аналізувати сучасні освітні технології: сутність, завдання, 

класифікація, практична значущість; методику організації 

індивідуальної, фронтальної, групової форми роботи з учнями; 

нетрадиційні методи і форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; вимоги до організації різних видів занять 

ПРН 

11 
уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 

сучасними методами навчання, як складовою психолого-педагогічної 

компетентності викладача початкової школи 

ПРН 

12 
уміння використовувати інтерактивні методи викладання; розв’язувати 

психолого-педагогічні ситуації 

ПРН 

13 
уміння переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 

аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання, давати 

самостійну оцінку різноманітним явищам педагогічної теорії і 

практики 

ПРН 

14 

уміння застосовувати у практичній діяльності знання із нових 

педагогічних технологій, використовувати елементи інноваційних 

методик під час викладання дисциплін початкової ланки освіти 
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Анотація (українською мовою) 

Ключові слова (українською мовою) 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Актуальні проблеми педагогіки 

початкової освіти» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуальні проблеми педагогіки початкової 

школи, вимоги до особистісних і професійних якостей вчителя початкових класів та застосування у 

його роботі сучасних педагогічних технологій.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти»  тісно 

пов’язана з такими науками, як: загальні основи педагогіки, дидактика, психологія загальна, 

філософія, вікова психологія, соціологія.  

Мета курсу: сформувати у майбутніх фахівців початкової освіти знання, вміння та навички 

необхідні для вирішення актуальних проблем реформування та оновлення початкової освіти, про 

сутність нових підходів та концепцій сучасної освіти та механізми  розв’язання педагогічних 

проблем. Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з загальними тенденціями розвитку 

освіти в Україні, з основами компетентнісного підходу в освіті, вивчають основні напрями 

оновлення освіти в педагогічній системі України,  концептуальні основи реформування освіти 

України. Відбувається формування навичок організації навчального процесу з використанням 

комп’ютерної техніки, засвоюються особливості психологічного супроводу першокласника у 

контексті реалізації Державного стандарту початкової  загальної освіти. 

Ключові слова: Нова українська школа, Державний стандарт, педагогічна система. 

 

Анотація (англійською мовою) 

Ключові слова (англійською мовою) 

The program of studying the normative educational discipline "Actual problems of pedagogy of 

primary education" is made according to the educational-professional program of preparation of masters of a 

specialty 013 Primary education according to the educational-professional program "Primary education". 

The subject of study of the discipline is the current problems of primary school pedagogy, the 

requirements for personal and professional qualities of primary school teachers and the use of modern 

pedagogical technologies in his work. 

Interdisciplinary links: "Actual problems of primary education pedagogy" is closely related to such 

sciences as: general foundations of pedagogy, didactics, general psychology, philosophy, age psychology, 

sociology. 

The purpose of the course: to form in future primary education specialists the knowledge, skills and 

abilities necessary to solve current problems of reforming and updating primary education, the essence of 

new approaches and concepts of modern education and mechanisms for solving pedagogical problems. 

During the course students get acquainted with the general trends of education in Ukraine, with the basics of 

the competence approach in education, study the main directions of education renewal in the pedagogical 

system of Ukraine, the conceptual foundations of education reform in Ukraine. There is a formation of skills 

of the organization of educational process with use of computer equipment, features of psychological 

support of the first-grader in the context of realization of the State standard of primary general education are 

mastered. 

Key words: New Ukrainian school, State standard, pedagogical system. 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Актуальні проблеми педагогіки 

початкової освіти»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є актуальні проблеми педагогіки початкової 

школи, вимоги до особистісних і професійних якостей вчителя початкових класів та застосування у 

його роботі сучасних педагогічних технологій. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти»  тісно 

пов’язана з такими науками, як: загальні основи педагогіки, дидактика, психологія загальна, 

філософія, вікова психологія, соціологія.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета курсу: сформувати у майбутніх фахівців початкової освіти знання, вміння та навички 

необхідні для вирішення актуальних проблем реформування та оновлення початкової освіти, про 

сутність нових підходів та концепцій сучасної освіти та механізми  розв’язання педагогічних 

проблем.  

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

Завдання курсу: 

 Ознайомлення з загальними тенденціями розвитку освіти в Україні; 

 Ознайомлення з основами компетентнісного підходу в освіті; 

 Ознайомлення з основними напрямками оновлення освіти в педагогічній системі України; 

 Ознайомлення з концептуальними основами реформування освіти України: проект «Нова 

українська школа»; 

 Ознайомлення з сучасними вимогами до використання проектної діяльності у роботі вчителя 

початкових класів; 

 Формування навичок організації навчального процесу з використанням комп’ютерної техніки; 

 Засвоєння особливості психологічного супроводу першокласника у контексті реалізації 

Державного стандарту початкової  загальної освіти. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Навички креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який дозволяє 

зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих 

наукових компетенцій у галузі початкової освіти 

ПРН 2. Уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у галузі 

початкової та вищої освіти 

ПРН 7. Уміння приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти 

ПРН 9. Уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру освітніх 

процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції розвитку педагогічних концепцій 

і предметних методик 

ПРН 11. Уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися сучасними 

методами навчання, як складовою психолого-педагогічної компетентності викладача початкової 

школи. 

ПРН 13. Уміння переносити знання у власний педагогічний досвід; критично аналізувати різні 

педагогічні теорії навчання та виховання, давати самостійну оцінку різноманітним явищам 

педагогічної теорії і практики 

ПРН 14. Уміння застосовувати у практичній діяльності знання із нових педагогічних 

технологій, використовувати елементи інноваційних методик під час викладання дисциплін 

початкової ланки освіти 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  



І. Загальнопредметні:  
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. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й 

узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел та формулювання 

логічних висновків. 

ЗК 3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

працювати автономно 

ЗК-4. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому 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 врегулювання конфліктів. 

ЗК 7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; зокрема, 

здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми батьками; володіння 

алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, 

здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 

самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-9. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і 

комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній діяльності вчителя 

початкових класів й у повсякденному житті. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та враховувати 

принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції розвитку подій та прогнозувати 

розвиток педагогічних процесів у системі початкової та вищої освіти, а також підвищення 

професійної майстерності викладача, вчителя. 

ФК 2. Проектувальна. Здатність і готовність  проектувати та застосовувати сучасні педагогічні  

технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної діяльності дітей молодшого 

шкільного  віку, студентів ЗВО, аналізувати та оцінювати  різноманітні психолого-педагогічні, 

методичні фактори, передбачати можливі наслідки їх застосування. 

ФК 3. Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну діяльність  

молодших школярів та студентів, організації їх  самостійної, пошукової роботи, участь у роботі 

кафедри, в організації та проведенні семінарів, конференцій, педагогічних читань, виставок,  

конкурсів, у розробленні навчально-методичних матеріалів щодо покращення якості роботи та 

професійної майстерності. 

ФК 4. Предметна. Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, технології,  прийоми,  

засоби навчання і виховання у сфері освіти, спираючись на знання з дисциплін психолого-

педагогічного циклу і методик навчання. ФК 6. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології, опрацьовувати різні види інформації. 

ФК.6. Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації. 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться:  180_ годин /_6 кредитів  ECTS. ; 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Система освіти в сучасній Україні. 

Структура освіти. Органи освіти: їх функції та структура. Управління освітою: принципи, методи та 

функції. Державні документи про освіту.  

Тема 2. Загальні тенденції розвитку освіти в Україні  



Етапи розбудови української національної школи за часів незалежності. Глобалізація як чинник 

розвитку сучасної освіти. Провідні концепції виховання особистості в сучасній українській 

педагогіці: Концепція національного виховання; Концепція громадянського виховання; 

Гуманістично-особистісний підхід до розвитку освіти в Україні. 

Тема 3. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти. 

Сутність понять «компетентнісна освіта», «компетентнісний підхід», «компетентність», 

«компетенція». Зміст поняття «ключова компетентність» та  причини виникнення в освіті даного 

поняття. Інтегрований підхід міжнародних організацій до визначення ключових компетентностей в 

освіті. 

Тема 4. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної освіти України. 

Інтегрований підхід українських вчених до визначення ключових компетентностей у вітчизняній 

освіті. Характеристика ключових (метапредметних, універсальних) компетентностей. 

Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи. 

Тема 5. Професійна компетентність вчителя початкових класів. 

Сучасний учитель початкових класів – творчий суб’єкт професійної педагогічної діяльності. Мета і 

завдання формування педагогічної компетентності. Суть педагогічної компетентності. Зміст 

педагогічної компетентності. Принципи формування педагогічної компетентності. Модель 

педагогічної компетентності. Шляхи реалізації компетентнісного підходу. 

Тема 6. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої освіти: «Концепція Нової 

української школи». 

«Концепція Нової української школи»: стратегічні орієнтири реформування загальної середньої 

освіти. Формула нової школи. Принци на яких ґрунтується новий проект Стандарту початкової 

освіти. Визначення термінологічного поля понять компетентність, компетенція, компетентнісний 

підхід, ключова, предметна і міжпредметна компетентність. Характеристика ключових 

компетентностей нової української школи. 

Тема 7. Основні підходи щодо визначення модернізації змісту освіти України 

Культурологічний підхід як основа модернізації змісту освіти. Інтегративний підхід до визначення 

змісту навчання. Діяльнісний підхід до організації навчального процесу. Рефлексивний підхід до 

навчання як умова саморозвитку вчителів і учнів.  Технологічний підхід як стратегія організації 

навчального процесу. Дидактичні основи особистісно-орієнтованого навчання. Поняття особистісно-

орієнтованого навчання. Його можливості і переваги. Основні положення. Вимоги до розробки 

дидактичного забезпечення.  Організація особистісно-орієнтованого уроку. Освітні технології 

особистісно-орієнтованого спрямування. 

Тема 8. Інформатизація процесу навчання у початковій школі. 
Інформатизація освіти як процес розвитку інформаційного суспільства. Вимоги до вчителя 

початкових класів в умовах інформаційного суспільства. Пропедевтика вивчення інформатики та 

можливості застосування ІКТ в початкових класах. Значення ІКТ для учнів та вчителя.  

Тема 9. Концептуальні основи проектної технології 

Концептуальні положення педагогічного проектування як ефективного інноваційного нововведення 

в освіті. Основні завдання педагогічного проектування в початковій школі на сучасному етапі: 

формування навичок самостійної діяльності, застосування знань у нестандартних ситуаціях; 

формування в учнів комунікативних умінь та навичок; формування навичок науково-дослідної 

роботи.  

Тема 10. Методичні засади педагогічного проектування. 
Структура та етапи проектної діяльності вчителя початкової школи. Взаємодія учителя з батьками 

школярів, та їх роль на кожному етапі виконання проекту. Особливості поєднання групової та 

індивідуальної роботи учнів при розробці проектів. Особливості навчальних проектів молодших 

школярів. Паспорт проектної роботи та можливі результати. Класифікація проектів для роботи з 

учнями початкових класів. Формування вмінь і навичок молодших школярів за допомогою  проектів.  

Тема 11. Психологічні та анатомо-фізіологічні основи становлення та розвитку особистості 

молодшого школяра. 

Соціальна сутність особистості. Поняття розвитку і формування особистості. Природний і 

суспільний фактори розвитку, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. Основні види діяльності дітей, 

її розвиваючі можливості. Вікові періоди розвитку особистості. Вікова періодизація. Індивідуальні 

особливості учнів. Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. 



Тема 12. Особливості адаптації першокласників у контексті реалізації Державного стандарту 

початкової загальної освіти. Фізіологічна, психологічна і соціальна адаптація: динаміка і 

труднощі. 

Структура та рівні адаптації дітей до школи.  Фізіологічні та психологічні чинники адаптації 

першокласників. Основні показники виникнення шкільної дезадаптації. Рекомендації щодо 

підвищення рівня підготовленості дитини до школи. Харктеристика груп дітей, які потребують 

особливої уваги, психологічного супроводження і допомоги у адаптаційний до школи період. 

Педагогічна взаємодія. 
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5. Засоби діагностики успішності навчання: коллоквіум, тестування, самостійні та 

контрольні роботи, виступи, реферати.  
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Анотація (українською мовою) 

Ключові слова (українською мовою) 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Актуальні проблеми педагогіки 

початкової освіти» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуальні проблеми педагогіки початкової 

школи, вимоги до особистісних і професійних якостей вчителя початкових класів та застосування у 

його роботі сучасних педагогічних технологій.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти»  тісно 

пов’язана з такими науками, як: загальні основи педагогіки, дидактика, психологія загальна, 

філософія, вікова психологія, соціологія.  

Мета курсу: сформувати у майбутніх фахівців початкової освіти знання, вміння та навички 

необхідні для вирішення актуальних проблем реформування та оновлення початкової освіти, про 

сутність нових підходів та концепцій сучасної освіти та механізми  розв’язання педагогічних 

проблем. Під час вивчення курсу студенти ознайомлюються з загальними тенденціями розвитку 

освіти в Україні, з основами компетентнісного підходу в освіті, вивчають основні напрями 

оновлення освіти в педагогічній системі України,  концептуальні основи реформування освіти 

України. Відбувається формування навичок організації навчального процесу з використанням 

комп’ютерної техніки, засвоюються особливості психологічного супроводу першокласника у 

контексті реалізації Державного стандарту початкової  загальної освіти. 

Ключові слова: Нова українська школа, Державний стандарт, педагогічна система. 

 

Анотація (англійською мовою) 

Ключові слова (англійською мовою) 

The program of studying the normative educational discipline "Actual problems of pedagogy of 

primary education" is made according to the educational-professional program of preparation of masters of a 

specialty 013 Primary education according to the educational-professional program "Primary education". 

The subject of study of the discipline is the current problems of primary school pedagogy, the 

requirements for personal and professional qualities of primary school teachers and the use of modern 

pedagogical technologies in his work. 

Interdisciplinary links: "Actual problems of primary education pedagogy" is closely related to such 

sciences as: general foundations of pedagogy, didactics, general psychology, philosophy, age psychology, 

sociology. 

The purpose of the course: to form in future primary education specialists the knowledge, skills and 

abilities necessary to solve current problems of reforming and updating primary education, the essence of 

new approaches and concepts of modern education and mechanisms for solving pedagogical problems. 

During the course students get acquainted with the general trends of education in Ukraine, with the basics of 

the competence approach in education, study the main directions of education renewal in the pedagogical 

system of Ukraine, the conceptual foundations of education reform in Ukraine. There is a formation of skills 

of the organization of educational process with use of computer equipment, features of psychological 

support of the first-grader in the context of realization of the State standard of primary general education are 

mastered. 

Key words: New Ukrainian school, State standard, pedagogical system. 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 
Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – проєкт Спеціальність: 

 013 Початкова освіта  

 

Семестр 

Загальна кількість годин – 180 
1-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 60 

самостійної роботи студента – 

120 Ступінь: 

магістра 

20 год.  

Практичні, семінарські 

40 год.  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 

- - 

Самостійна робота 

120 год.  

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 60 год. – аудиторні заняття, 120 год. – самостійна робота 

(30%/70%). 

Заочна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 
Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – про Спеціальність:  

013 Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 180 
1-й  

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 
Ступінь: 

магістра 

10 год.  

Практичні, семінарські 

14 год.  

Самостійна робота 

156 год.  

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 24 год. – аудиторні заняття, 156 год. – самостійна 

робота (10%/90%). 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Мета курсу: сформувати у майбутніх фахівців початкової освіти знання, вміння та навички необхідні 

для вирішення актуальних проблем реформування та оновлення початкової освіти, про сутність 

нових підходів та концепцій сучасної освіти та механізми  розв’язання педагогічних проблем.  

Завдання курсу:  

 Ознайомлення з загальними тенденціями розвитку освіти в Україні; 

 Ознайомлення з основами компетентнісного підходу в освіті; 

 Ознайомлення з основними напрямками оновлення освіти в педагогічній системі України; 

 Ознайомлення з концептуальними основами реформування освіти України: проект «Нова 

українська школа»; 

 Ознайомлення з сучасними вимогами до використання проектної діяльності у роботі вчителя 

початкових класів; 

 Формування навичок організації навчального процесу з використанням комп’ютерної техніки; 

 Засвоєння особливості психологічного супроводу першокласника у контексті реалізації 

Державного стандарту початкової  загальної освіти. 

Передумови для вивчення дисципліни:  
Навчальна дисципліна складається з 6-ти кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Навички креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, який дозволяє 

зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до сталих 

наукових компетенцій у галузі початкової освіти 

ПРН 2. Уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у галузі 

початкової та вищої освіти 

ПРН 7. Уміння приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти 

ПРН 9. Уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру освітніх 

процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції розвитку педагогічних концепцій 

і предметних методик 

ПРН 11. Уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися сучасними 

методами навчання, як складовою психолого-педагогічної компетентності викладача початкової 

школи. 

ПРН 13. Уміння переносити знання у власний педагогічний досвід; критично аналізувати різні 

педагогічні теорії навчання та виховання, давати самостійну оцінку різноманітним явищам 

педагогічної теорії і практики. 

ПРН 14. Уміння застосовувати у практичній діяльності знання із нових педагогічних 

технологій, використовувати елементи інноваційних методик під час викладання дисциплін 

початкової ланки освіти. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
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. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й 

узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел та формулювання 

логічних висновків. 



ЗК 3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

працювати автономно 

ЗК-4. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому 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 7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; зокрема, 

здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми батьками; володіння 

алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, 

здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 

самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-9. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних 

і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній діяльності вчителя 

початкових класів й у повсякденному житті. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та враховувати 

принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції розвитку подій та прогнозувати 

розвиток педагогічних процесів у системі початкової та вищої освіти, а також підвищення 

професійної майстерності викладача, вчителя. 

ФК 2. Проектувальна. Здатність і готовність  проектувати та застосовувати сучасні педагогічні  

технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної діяльності дітей молодшого 

шкільного  віку, студентів ЗВО, аналізувати та оцінювати  різноманітні психолого-педагогічні, 

методичні фактори, передбачати можливі наслідки їх застосування. 

ФК 3. Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну діяльність  

молодших школярів та студентів, організації їх  самостійної, пошукової роботи, участь у роботі 

кафедри, в організації та проведенні семінарів, конференцій, педагогічних читань, виставок,  

конкурсів, у розробленні навчально-методичних матеріалів щодо покращення якості роботи та 

професійної майстерності. 

ФК 4. Предметна. Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, технології,  прийоми,  

засоби навчання і виховання у сфері освіти, спираючись на знання з дисциплін психолого-

педагогічного циклу і методик навчання. ФК 6. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології, опрацьовувати різні види інформації. 

ФК.6. Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Система освіти в сучасній Україні. 

Структура освіти. Органи освіти: їх функції та структура. Управління освітою: принципи, методи та 

функції. Державні документи про освіту.  

Тема 2. Загальні тенденції розвитку освіти в Україні  

Етапи розбудови української національної школи за часів незалежності. Глобалізація як чинник 

розвитку сучасної освіти. Провідні концепції виховання особистості в сучасній українській 

педагогіці: Концепція національного виховання; Концепція громадянського виховання; 

Гуманістично-особистісний підхід до розвитку освіти в Україні. 

Тема 3. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти. 

Сутність понять «компетентнісна освіта», «компетентнісний підхід», «компетентність», 

«компетенція». Зміст поняття «ключова компетентність» та  причини виникнення в освіті даного 

поняття. Інтегрований підхід міжнародних організацій до визначення ключових компетентностей в 

освіті. 

Тема 4. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної освіти України. 



Інтегрований підхід українських вчених до визначення ключових компетентностей у вітчизняній 

освіті. Характеристика ключових (метапредметних, універсальних) компетентностей. 

Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи. 

Тема 5. Професійна компетентність вчителя початкових класів. 

Сучасний учитель початкових класів – творчий суб’єкт професійної педагогічної діяльності. Мета і 

завдання формування педагогічної компетентності. Суть педагогічної компетентності. Зміст 

педагогічної компетентності. Принципи формування педагогічної компетентності. Модель 

педагогічної компетентності. Шляхи реалізації компетентнісного підходу. 

Тема 6. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої освіти: «Концепція Нової 

української школи». 

«Концепція Нової української школи»: стратегічні орієнтири реформування загальної середньої 

освіти. Формула нової школи. Принци на яких ґрунтується новий проект Стандарту початкової 

освіти. Визначення термінологічного поля понять компетентність, компетенція, компетентнісний 

підхід, ключова, предметна і міжпредметна компетентність. Характеристика ключових 

компетентностей нової української школи. 

Тема 7. Основні підходи щодо визначення модернізації змісту освіти України 

Культурологічний підхід як основа модернізації змісту освіти. Інтегративний підхід до визначення 

змісту навчання. Діяльнісний підхід до організації навчального процесу. Рефлексивний підхід до 

навчання як умова саморозвитку вчителів і учнів.  Технологічний підхід як стратегія організації 

навчального процесу. Дидактичні основи особистісно-орієнтованого навчання. Поняття особистісно-

орієнтованого навчання. Його можливості і переваги. Основні положення. Вимоги до розробки 

дидактичного забезпечення.  Організація особистісно-орієнтованого уроку. Освітні технології 

особистісно-орієнтованого спрямування. 

Тема 8. Інформатизація процесу навчання у початковій школі. 
Інформатизація освіти як процес розвитку інформаційного суспільства. Вимоги до вчителя 

початкових класів в умовах інформаційного суспільства. Пропедевтика вивчення інформатики та 

можливості застосування ІКТ в початкових класах. Значення ІКТ для учнів та вчителя.  

Тема 9. Концептуальні основи проектної технології 

Концептуальні положення педагогічного проектування як ефективного інноваційного нововведення 

в освіті. Основні завдання педагогічного проектування в початковій школі на сучасному етапі: 

формування навичок самостійної діяльності, застосування знань у нестандартних ситуаціях; 

формування в учнів комунікативних умінь та навичок; формування навичок науково-дослідної 

роботи.  

Тема 10. Методичні засади педагогічного проектування. 
Структура та етапи проектної діяльності вчителя початкової школи. Взаємодія учителя з батьками 

школярів, та їх роль на кожному етапі виконання проекту. Особливості поєднання групової та 

індивідуальної роботи учнів при розробці проектів. Особливості навчальних проектів молодших 

школярів. Паспорт проектної роботи та можливі результати. Класифікація проектів для роботи з 

учнями початкових класів. Формування вмінь і навичок молодших школярів за допомогою  проектів.  

Тема 11. Психологічні та анатомо-фізіологічні основи становлення та розвитку особистості 

молодшого школяра. 

Соціальна сутність особистості. Поняття розвитку і формування особистості. Природний і 

суспільний фактори розвитку, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. Основні види діяльності дітей, 

її розвиваючі можливості. Вікові періоди розвитку особистості. Вікова періодизація. Індивідуальні 

особливості учнів. Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. 

Тема 12. Особливості адаптації першокласників у контексті реалізації Державного стандарту 

початкової загальної освіти. Фізіологічна, психологічна і соціальна адаптація: динаміка і 

труднощі. 

Структура та рівні адаптації дітей до школи.  Фізіологічні та психологічні чинники адаптації 

першокласників. Основні показники виникнення шкільної дезадаптації. Рекомендації щодо 

підвищення рівня підготовленості дитини до школи. Харктеристика груп дітей, які потребують 

особливої уваги, психологічного супроводження і допомоги у адаптаційний до школи період. 

Педагогічна взаємодія. 

 

 



Програма навчальної дисципліни 

КРЕДИТ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Тема 1. Система освіти в сучасній Україні. 

Структура освіти. Органи освіти: їх функції та структура. Управління освітою: принципи, 

методи та функції. Державні документи про освіту.  

Тема 2. Загальні тенденції розвитку освіти в Україні  

Етапи розбудови української національної школи за часів незалежності. Глобалізація як 

чинник розвитку сучасної освіти. Провідні концепції виховання особистості в сучасній українській 

педагогіці: Концепція національного виховання; Концепція громадянського виховання; 

Гуманістично-особистісний підхід до розвитку освіти в Україні. 

КРЕДИТ 2. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ. 

Тема 3. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної 

спільноти. 

Сутність понять «компетентнісна освіта», «компетентнісний підхід», «компетентність», 

«компетенція». Зміст поняття «ключова компетентність» та  причини виникнення в освіті даного 

поняття. Інтегрований підхід міжнародних організацій до визначення ключових компетентностей в 

освіті. 

Тема 4. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної освіти 

України. 

Інтегрований підхід українських вчених до визначення ключових компетентностей у 

вітчизняній освіті. Характеристика ключових (метапредметних, універсальних) компетентностей. 

Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи. 

Тема 5. Професійна компетентність вчителя початкових класів. 

Сучасний учитель початкових класів – творчий суб’єкт професійної педагогічної діяльності. 

Мета і завдання формування педагогічної компетентності. Суть педагогічної компетентності. Зміст 

педагогічної компетентності. Принципи формування педагогічної компетентності. Модель 

педагогічної компетентності. Шляхи реалізації компетентнісного підходу. 

КРЕДИТ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ: 

ПРОЕКТ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА». 

Тема 6. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої освіти: «Концепція 

Нової української школи». 

«Концепція Нової української школи»: стратегічні орієнтири реформування загальної 

середньої освіти. Формула нової школи. Принци на яких ґрунтується новий проект Стандарту 

початкової освіти. Визначення термінологічного поля понять компетентність, компетенція, 

компетентнісний підхід, ключова, предметна і міжпредметна компетентність. Характеристика 

ключових компетентностей нової української школи. 

КРЕДИТ 4. НАПРЯМИ ОНОВЛЕННЯ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ 

УКРАЇНИ.   

Тема 7. Основні підходи щодо визначення модернізації змісту освіти України 

Культурологічний підхід як основа модернізації змісту освіти. Інтегративний підхід до 

визначення змісту навчання. Діяльнісний підхід до організації навчального процесу. Рефлексивний 

підхід до навчання як умова саморозвитку вчителів і учнів.  Технологічний підхід як стратегія 

організації навчального процесу. Дидактичні основи особистісно-орієнтованого навчання. Поняття 

особистісно-орієнтованого навчання. Його можливості і переваги. Основні положення. Вимоги до 

розробки дидактичного забезпечення.  Організація особистісно-орієнтованого уроку. Освітні 

технології особистісно-орієнтованого спрямування. 

Тема 8. Інформатизація процесу навчання у початковій школі. 
Інформатизація освіти як процес розвитку інформаційного суспільства. Вимоги до вчителя 

початкових класів в умовах інформаційного суспільства. Пропедевтика вивчення інформатики та 

можливості застосування ІКТ в початкових класах. Значення ІКТ для учнів та вчителя.  

КРЕДИТ 5. ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

Тема 9. Концептуальні основи проектної технології 

Концептуальні положення педагогічного проектування як ефективного інноваційного 

нововведення в освіті. Основні завдання педагогічного проектування в початковій школі на 



сучасному етапі: формування навичок самостійної діяльності, застосування знань у нестандартних 

ситуаціях; формування в учнів комунікативних умінь та навичок; формування навичок науково-

дослідної роботи.  

Тема 10. Методичні засади педагогічного проектування. 
Структура та етапи проектної діяльності вчителя початкової школи. Взаємодія учителя з 

батьками школярів, та їх роль на кожному етапі виконання проекту. Особливості поєднання групової 

та індивідуальної роботи учнів при розробці проектів. Особливості навчальних проектів молодших 

школярів. Паспорт проектної роботи та можливі результати. Класифікація проектів для роботи з 

учнями початкових класів. Формування вмінь і навичок молодших школярів за допомогою  проектів.  

КРЕДИТ 6. АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ-ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ. 

Тема 11. Психологічні та анатомо-фізіологічні основи становлення та розвитку 

особистості молодшого школяра. 

Соціальна сутність особистості. Поняття розвитку і формування особистості. Природний і 

суспільний фактори розвитку, їх взаємозв’язок і взаємообумовленість. Основні види діяльності дітей, 

її розвиваючі можливості. Вікові періоди розвитку особистості. Вікова періодизація. Індивідуальні 

особливості учнів. Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. 

Тема 12. Особливості адаптації першокласників у контексті реалізації Державного 

стандарту початкової загальної освіти. Фізіологічна, психологічна і соціальна адаптація: 

динаміка і труднощі. 

Структура та рівні адаптації дітей до школи.  Фізіологічні та психологічні чинники адаптації 

першокласників. Основні показники виникнення шкільної дезадаптації. Рекомендації щодо 

підвищення рівня підготовленості дитини до школи. Харктеристика груп дітей, які потребують 

особливої уваги, психологічного супроводження і допомоги у адаптаційний до школи період. 

Педагогічна взаємодія. 

 

 

 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср 

Кредит 1. Динаміка розвитку системи освіти України 

Тема 1. Система освіти в сучасній Україні. 14 2 2 10 

Тема 2. Загальні тенденції розвитку освіти в Україні 16 2 4 10 

Усього годин 30 4 6 20 

Кредит 2. Компетентнісний підхід в освіті. 

Тема 3. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири 

міжнародної спільноти. 
10 2 2 6 

Тема 4. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті 

шкільної освіти України. 
10  2 8 

Тема 5. Професійна компетентність вчителя початкових класів. 10 2 2 6 

Усього годин 30 4 6 18 

Кредит 3. Концептуальні основи реформування освіти України: проект «Нова українська 

школа». 

Тема 6. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої 

освіти: «Концепція Нової української школи». Характеристика 

ключових компетентностей Нової української школи. 

 

30 4 6 20 

Усього годин 30 4 6 20 

Кредит 4. Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України. 



Тема 7. Основні підходи щодо визначення модернізації змісту освіти 

України. 
 

15 

  

6 

 

9 

Тема 8. Інформатизація процесу навчання у початковій школі. 15 2 4 9 

Усього годин 30 2 10 18 

Кредит 5. Використання проектної діяльності у роботі вчителя початкових класів 

Тема 9. Концептуальні основи проектної технології 16 2 2 12 

Тема 10. Методичні засади педагогічного проектування 14  2 12 

Усього годин 30 2 4 24 

Кредит 6. Адаптація дітей-першокласників до навчання у школі. 

Тема 11. Психологічні та анатомо-фізіологічні основи становлення та 

розвитку особистості молодшого школяра.  
15 2 4 9 

Тема 12. Особливості адаптації першокласників у контексті реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти. Фізіологічна, 

психологічна і соціальна адаптація: динаміка і труднощі. 

 

15 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

9 

Усього годин 30 4 8 18 

Усього годин 180 20 40 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср 

Кредит 1. Динаміка розвитку системи освіти України 

Тема 1. Система освіти в сучасній Україні. 16 2  14 

Тема 2. Загальні тенденції розвитку освіти в Україні 14  2 12 

Усього годин 30 2 2 26 

Кредит 2. Компетентнісний підхід в освіті. 

Тема 3. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири 

міжнародної спільноти. 
10 2  8 

Тема 4. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті 

шкільної освіти України. 
10 

 2 
8 

Тема 5. Професійна компетентність вчителя початкових класів. 10  2 8 

Усього годин 30 2 4 24 

Кредит 3. Концептуальні основи реформування освіти України: проект «Нова українська 

школа». 

Тема 6. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої 

освіти: «Концепція Нової української школи». Характеристика 

ключових компетентностей Нової української школи. 
30 2 2 26 

Усього годин 30 2 2 26 

Кредит 4. Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України. 

Тема 7. Основні підходи щодо визначення модернізації змісту освіти 

України. 

  

2 
 

 

 

12 

Тема 8. Інформатизація процесу навчання у початковій школі.   2 14 

Усього годин 30 2 2 26 

Кредит 5. Використання проектної діяльності у роботі вчителя початкових класів 



Тема 9. Концептуальні основи проектної технології 15   15 

Тема 10. Методичні засади педагогічного проектування 15  2 13 

Усього годин 30 - 2 28 

Кредит 6. Адаптація дітей-першокласників до навчання у школі. 

Тема 11. Психологічні та анатомо-фізіологічні основи становлення та 

розвитку особистості молодшого школяра.  
14 2  12 

Тема 12. Особливості адаптації першокласників у контексті реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти. Фізіологічна, 

психологічна і соціальна адаптація: динаміка і труднощі. 

16   

2 

 

14 

Усього годин 30 2 2 26 

Усього годин 180 10 14 156 

 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Динаміка розвитку системи освіти України 

1 Тема 1. Система освіти в сучасній Україні. 2 

2 Тема 2. Загальні тенденції розвитку освіти в Україні 2 

Кредит 2. Компетентнісний підхід в освіті. 

3 Тема 3. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири 

міжнародної спільноти. 

2 

4 Тема 5. Професійна компетентність вчителя початкових класів. 2 

Кредит 3. Концептуальні основи реформування освіти України: проект «Нова українська 

школа». 

5 Тема 6. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої освіти: 

«Концепція Нової української школи». Характеристика ключових 

компетентностей Нової української школи. 

4 

Кредит 4. Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України.   

6 Тема 8. Інформатизація процесу навчання у початковій школі. 2 

Кредит 5. Використання проектної діяльності у роботі вчителя початкових класів 

7 Тема 9. Концептуальні основи проектної технології 2 

Кредит 6. Адаптація дітей-першокласників до навчання у школі. 

8 Тема 11. Психологічні та анатомо-фізіологічні основи становлення та 

розвитку особистості молодшого школяра.  

2 

9 Тема 12. Особливості адаптації першокласників у контексті реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти. Фізіологічна, 

психологічна і соціальна адаптація: динаміка і труднощі. 

2 

Усього годин 20 

 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Динаміка розвитку системи освіти України 

1 Тема 1. Система освіти в сучасній Україні. 2 

Кредит 2. Компетентнісний підхід в освіті. 

2 Тема 3. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири 

міжнародної спільноти. 

2 

Кредит 3. Концептуальні основи реформування освіти України: проект «Нова українська 

школа». 



3 Тема 6. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої освіти: 

«Концепція Нової української школи». Характеристика ключових 

компетентностей Нової української школи. 

2 

Кредит 4. Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України.   

4 Тема 7. Основні підходи щодо визначення модернізації змісту освіти 

України. 

 

2 

Кредит 6. Адаптація дітей-першокласників до навчання у школі. 

5 Тема 11. Психологічні та анатомо-фізіологічні основи становлення та 

розвитку особистості молодшого школяра.  

2 

6 Тема 12. Особливості адаптації першокласників у контексті реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти. Фізіологічна, 

психологічна і соціальна адаптація: динаміка і труднощі. 

 

Усього годин 10 

 

 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Динаміка розвитку системи освіти України  

1 Тема 1. Система освіти в сучасній Україні. 2 

2 Тема 2. Загальні тенденції розвитку освіти в Україні 4 

 Кредит 2. Компетентнісний підхід в освіті.  

3 Тема 3. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири 

міжнародної спільноти. 

2 

4 Тема 4. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної 

освіти України. 

2 

5 Тема 5. Професійна компетентність вчителя початкових класів. 2 

 Кредит 3. Концептуальні основи реформування освіти України: проект 

«Нова українська школа». 

 

6 Тема 6. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої освіти: 

«Концепція Нової української школи». Характеристика ключових 

компетентностей Нової української школи. 

6 

 Кредит 4. Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України.    

7 Тема 7. Основні підходи щодо визначення модернізації змісту освіти 

України. 

6 

8 Тема 8. Інформатизація процесу навчання у початковій школі. 4 

 Кредит 5. Використання проектної діяльності у роботі вчителя 

початкових класів 

 

9 Тема 9. Концептуальні основи проектної технології 2 

10 Тема 10. Методичні засади педагогічного проектування 2 

 Кредит 6. Адаптація дітей-першокласників до навчання у школі.  

11 Тема 11. Психологічні та анатомо-фізіологічні основи становлення та 

розвитку особистості молодшого школяра.  

4 

12 Тема 12. Особливості адаптації першокласників у контексті реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти. Фізіологічна, 

психологічна і соціальна адаптація: динаміка і труднощі. 

4 

 Усього годин 40 

 



Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Динаміка розвитку системи освіти України  

1 Тема 2. Загальні тенденції розвитку освіти в Україні 2 

 Кредит 2. Компетентнісний підхід в освіті.  

2 Тема 4. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної 

освіти України. 

2 

3 Тема 5. Професійна компетентність вчителя початкових класів. 2 

 Кредит 3. Концептуальні основи реформування освіти України: проект 

«Нова українська школа». 

 

4 Тема 6. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої освіти: 

«Концепція Нової української школи». Характеристика ключових 

компетентностей Нової української школи. 

2 

 Кредит 4. Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України.    

5 Тема 8. Інформатизація процесу навчання у початковій школі. 2 

 Кредит 5. Використання проектної діяльності у роботі вчителя 

початкових класів 

 

6 Тема 10. Методичні засади педагогічного проектування 2 

 Кредит 6. Адаптація дітей-першокласників до навчання у школі.  

7 Тема 12. Особливості адаптації першокласників у контексті реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти. Фізіологічна, 

психологічна і соціальна адаптація: динаміка і труднощі. 

2 

 Усього годин 14 

6. Лабораторні заняття 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Динаміка розвитку системи освіти України  

1 Тема 1. Система освіти в сучасній Україні. 10 

2 Тема 2. Загальні тенденції розвитку освіти в Україні 10 

 Кредит 2. Компетентнісний підхід в освіті.  

3 Тема 3. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири 

міжнародної спільноти. 

6 

4 Тема 4. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної 

освіти України. 

8 

5 Тема 5. Професійна компетентність вчителя початкових класів. 6 

 Кредит 3. Концептуальні основи реформування освіти України: проект 

«Нова українська школа». 

 

6 Тема 6. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої освіти: 

«Концепція Нової української школи». Характеристика ключових 

компетентностей Нової української школи. 

20 

 Кредит 4. Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України.    

7 Тема 7. Основні підходи щодо визначення модернізації змісту освіти 

України. 

9 

8 Тема 8. Інформатизація процесу навчання у початковій школі. 9 

 Кредит 5. Використання проектної діяльності у роботі вчителя  



початкових класів 

9 Тема 9. Концептуальні основи проектної технології 12 

10 Тема 10. Методичні засади педагогічного проектування 12 

 Кредит 6. Адаптація дітей-першокласників до навчання у школі.  

11 Тема 11. Психологічні та анатомо-фізіологічні основи становлення та 

розвитку особистості молодшого школяра.  

9 

12 Тема 12. Особливості адаптації першокласників у контексті реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти. Фізіологічна, 

психологічна і соціальна адаптація: динаміка і труднощі. 

9 

 Усього годин 120 

Заочна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Динаміка розвитку системи освіти України  

1 Тема 1. Система освіти в сучасній Україні. 14 

2 Тема 2. Загальні тенденції розвитку освіти в Україні 12 

 Кредит 2. Компетентнісний підхід в освіті.  

3 Тема 3. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири 

міжнародної спільноти. 

8 

4 Тема 4. Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної 

освіти України. 

8 

5 Тема 5. Професійна компетентність вчителя початкових класів. 8 

 Кредит 3. Концептуальні основи реформування освіти України: проект 

«Нова українська школа». 

 

6 Тема 6. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої освіти: 

«Концепція Нової української школи». Характеристика ключових 

компетентностей Нової української школи. 

26 

 Кредит 4. Напрями оновлення освіти в педагогічній системі України.    

7 Тема 7. Основні підходи щодо визначення модернізації змісту освіти 

України. 

12 

8 Тема 8. Інформатизація процесу навчання у початковій школі. 14 

 Кредит 5. Використання проектної діяльності у роботі вчителя 

початкових класів 

 

9 Тема 9. Концептуальні основи проектної технології 15 

10 Тема 10. Методичні засади педагогічного проектування 13 

 Кредит 6. Адаптація дітей-першокласників до навчання у школі.  

11 Тема 11. Психологічні та анатомо-фізіологічні основи становлення та 

розвитку особистості молодшого школяра.  

12 

12 Тема 12. Особливості адаптації першокласників у контексті реалізації 

Державного стандарту початкової загальної освіти. Фізіологічна, 

психологічна і соціальна адаптація: динаміка і труднощі. 

14 

 Усього годин 156 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Підготовити мультимедійний проєкт (або статтю) за однією з тем: 

1. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту освіти. 

2. Інтегративний підхід до визначення змісту навчання. 

3. Використання інтегрованого підходу в процесі навчання обдарованих учнів. 

4. Технологічний підхід як стратегія організації навчального процесу.  



5. Діяльнісний підхід до організації навчального процесу. 

6. Сутність діяльнісного підходу в педагогіці. Принципи як складова частина діяльнісного 

підходу.  

7. Рефлексивний підхід до навчання як умова саморозвитку вчителів і учнів. Сутність, зміст та 

форми рефлексії. Види вербальної рефлексії. Прийоми організації рефлексивної діяльності. 

8. Поняття особистісно-орієнтованого навчання. (Дидактичні основи особистісно-орієнтованого 

навчання. Його можливості і переваги. Вимоги до розробки дидактичного забезпечення. 

Організація особистісно-орієнтованого уроку. Освітні технології особистісно-орієнтованого 

спрямування). 

9. особливості психологічного супроводу першокласника у контексті реалізації державного

 стандарту початкової  загальної освіти. 

10. Методичні засади педагогічного прогнозування. 

11. Інформатизація освіти як процес розвитку інформаційного суспільства. 

12. Комп'ютерна грамотність та інформаційна культура вчителя початкової школи. 

13. Інформаційно-цифрова компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи. 

14. Актуальні проблеми початкової ланки освіти. 

15. Проблема наступності  дошкільної та початкової освіти. 

16. Формування в молодших школярів ключової компетентності уміння вчитися. 

17. Сучасний учитель початкових класів – творчий суб’єкт професійної педагогічної діяльності. 

18. Концептуальні положення педагогічного проектування як ефективного інноваційного 

нововведення в освіті. 

19. Адаптація першокласника до школи. Рекомендації щодо підвищення рівня підготовленості 

дитини до школи. 

20. Характеристика груп дітей, які потребують особливої уваги, психологічного супроводження і 

допомоги у адаптаційний до школи період. Педагогічна взаємодія. 

 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання  

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і навичок 

студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й підсумкового 

контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, 

самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка 

розуміння й засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння 

самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і 

захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно:  



В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

Студенту виставляється дуже добре: 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється добре: 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та 

письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо: 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно: 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час 

усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань. 

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Накоп

ичу-

вальні 

бали/ 

 

Іспит Сума  Кред 

1 

Кред 

2 

Кред 

3 

Кред 

4 

Кред 

5 

Кред 

6 

 Т1 Т2 Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т  

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 600 / 6 

=  

100 

*0,6  

= 60 

40 100 

Практичні 

заняття 

15 15 10 10 10 30 15 15 15 15 15 15 

Самостійна 

робота 

(включно 

контр. роб.) 

70 70 70 30 70 30 

   КР 1 - 40  КР 2-40 

Усього 100 100 100 100 100 100 60 40 100 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до 

практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, реферати), 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи, колоквіуми. 

 

10. Методи навчання 

Лекція, семінар, бесіда, дискусія, круглий стіл, інсценування, пояснення, проблемного викладу, 

проблемних ситуацій, ділова гра, проекти, презентації. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 



20. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти : [навч.-метод.посіб.] / Кам’янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. І. Огієнка, Каф. педагогіки і методикдошк. та початк. освіти; [уклад. : М. С. 

Гордійчук, Л. Б. Попова,О. Ю. Попова]. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 151 

с. 

21. Буркова Л. В. Соціономічні професії: інноваційна підготовка спеціалістів у вищих навчальних 

закладах: монографія / Л. В.Буркова. - К.: Інформаційні системи, 2010. - 278 с. 

22. Волошенко Л. Б. Модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з 

фізичної реабілітації / Л. Б.Волошенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. статей. - 

Ялта: РВВКГУ, 2005. - Вип. 8. - Ч. 1. - С. 36. - (Серія «Педагогіка і психологія»). 

23. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / [С. У. Гончаренко]. - 

2-ге вид., доп. й випр. - Рівне: Волинські обереги, 2011. - 552 с. 

24. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г.Кремень; Академія педагогічних наук України. - К.: 

Юрінком Інтер, 2008. - 1040 с. 

25. 5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие [для учителя] / А. Г.Асмолов, Г. В. урменская, И. А.Володарская [и др.]; под 

ред. А. Г.Асмолова. - М.: Просвещение, 2008. - 151 с. 

26. Клепко С. Ф. «Компетенізація освіти»: обмеження і перспективи / С. Ф.Клепко // 

Постметодика. - 2005. - №1 (59). - С. 9-18. 

27. Коломинский Н. Л. Повышение психологической компетентности педагогических кадров / Н. 

Л.Коломинский. - К.: Освіта, 1992. - С. 62-80. 

28. Локшина. О. І. Становлення «компетентнісної» ідеї в європейській освіті / О. І.Локшина // 

Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України: матеріали 

методологічного семінару. - К.: Педагогічна думка, 2009. - С. 19-33. 

29. Луговий В. І. Компетентності та компетенції: поняттєво - термінологічний дискурс / В. 

І.Луговий // Вища освіта України. - К.: Гнозис, 2009. - №3 (додаток 1). - С. 8-14. - (Тематичний 

випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія технології»). 

30. Равен Д. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Д. 

Равен; пер. с анг. - М.: Конти-Центр, 2002. - 396 с. 

31. Степко М. Компетентнісний підхід: його сутність. Що є прийнятним, а що проблемним для 

вищої освіти України / М. Степко // Вища освіта України: теор. та науково-метод. часопис. - 

К., 2009. - С. 43-52. 

32. Швалб Ю. М. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті / Ю. М.Швалб // 

Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України: матеріали 

методологічного семінару / Ю. М.Швалб. - К.: Педагогічна думка, 2009. - С. 105-113. 

33. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи 

[Електронний ресурс] / під заг. ред. О. В.Овчарук. - К.: К. І.С., 2004. - 112 с. - Режим доступу: 

Http://www. undp. org. ua/files/en 33582maket competence eng ost. pdf. - (Серія «Бібліотека з 

освітньої політики»). 



34. Мартиненко С. М. Вивчення особистості молодшого школяра засобами педагогічної 

діагностики [навч.-метод. посіб.] : рек. Вченою радою Київського університету імені Бориса 

Грінченка / С. М. Мартиненко, М. Д. Осколова ; рецензент: В. І. Бондар, Н. М. Бібік. – К. : 

Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – 144 с.  

35. Локалова Н. П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, психопрофилактика : 

[учебное пособ.] / Н. П. Локалова – СПб. : Питер, 2009. – 368 с. : ил. – (Серия «Учебное 

пособие»). 

36. Матвієнко О. В. Виховання молодших школярів: теорія і технологія / О. В. Матвієнко. – К.: 

Стилос, 2006. – 543 с. 

37. Матвієнко О. В. Організація педагогічної практики з виховної роботи у початковій школі 

[Текст] / О. В. Матвієнко ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : 

Стилос, 2003. – 124 с. 

38. Попова О. В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Країні у ХХІ столітті / 

О. В. Попова. – Х., 2001. – 256 с. 

Допоміжна 

21. Брязгунов И. П., Касатиков Е. В. Непоседливый ребенок, или все о гиперактивных детях / И. 

П.Брязгунов, Е. В.Касатиков. – М. : Изд. Института Психотерапии, 2001. – 96 с. 

22. Гусинский Э. Н. Введение в философию образования / Э. Н. Гусинский, Ю. И. Турчанинова. 

– М. : Изд. корпорация «Логос», 2000. – 224 с. 

23. Досвід комплексної мінімальної мозкової дисфункції з синдромом дефіциту уваги та 

гіперактивністю дітей раннього віку // Соціальна педіатрія. – К., 2005. – Вип. 3. – С. 149–151. 

24. Ілляшенко Т. Д. Типологія дітей з труднощами у навчанні / Т. Д. Ілляшенко // Дефектологія. – 

1997. – № 2. – С. 37–41. 

25. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія / С. Д. Максименко, В. О. 

Соловієнко. – К. : МАУП, 2000. – 256 с. 

26. Мартиненко С. М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи : [навч.-метод. 

посіб. ] / С. М. Мартиненко. – К. : Сімкольорів, 2010. – 263 с. 

27. Матвієнко О. В. Метод конкретних педагогічних ситуацій : [навч.-метод. посіб. для студ. пед. 

ф-тів вищих навч. закл.] / О. В. Матвієнко ; ред.В. І. Бондарь. – К. : Українські пропілеї, 2001. 

– 298 с. 

28. Гальчинський А.. Гаєць В., Кінах А., Семіноженко В. Інноваційна стратегія українських 

реформ.- К.: Знання України, 2004 

29. Даниленко Л.І. Теоретичні аспекти освітньої інноватики //Педагогічні інновації: ідеї,  реалії, 

перспективи. 36. наук, праць. Вип. 5; ред. кол. Л.І.Даниленко (гол. ред.) та ін.- К.: Логос, 

2001.- С 3-11. 

30. Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття) – К., 1994. 

31. Закон України “Про освіту”. - К., 1996. 

32. Закон України “Про загальну середню освіту” // Освіта. - 1997. - 27 серпня. 



33. Закон України “Про позашкільну освіту” // Освіта. - 1999. - 29 вересня. 

34. 10.Кузьмінсъкий А. І., Вовк Л. П., Омеляненко В. Л. Педагогіка: завдання і ситуації: 

Практикум. - К.: Знання-Прес, 2003. 

35. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2003. 

36. Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах. – Вінниця: 

видавництво “Нова книга”, 2002. – 512 с. 

37. 13.Савченко О. Я. У пошуках нової концепції школи першого ступеня навчання // Початкова 

школа. - 1990. - №1. - С. 27. 

38. Савченко О. Я. Реформування змісту початкової освіти // Початкова шко¬ла. - 1996. - №1. - 

С. 2-7. 

39. Сластенин В. А., Каширин В. П. Психология и педагогика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 480 с. 

40. Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та технології. - X.: Ранок, 2002. 20.Попова О.В. 

Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у XX столітті.- Харків, 

2001.- 256 с 

12. Інформаційні ресурси 

1. On-ляндія – безпечна веб-країна: портал для дітей, батьків, учителів. – Режим доступу: 

http://www.onlandia.org.ua/ 

2. Базуева Н. Н. Книга – это интересно [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://baznatnik.ucoz.ru/publ/1-1-0-3 

3. Брошура про безпечну роботу й розваги дітей в Інтернеті. – Режим доступу: 

http://www.ifap.ru/library/book099.pdf 

4. Веб-сайт «Безпека дому». – Режим доступу: http://microsoft.com/rus/protect 

5. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/education/average 

6. Дитина за комп'ютером! Добре чи нi? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://moyadutuna.com.ua/index.php?p=catalogue&parent=113 

7. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/technol/6804/ 

8. Дуб О. Комп’ютер і дитина. Здоровий підхід [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://abetka.ukrlife.org/pc.htm 

9. Зайцев Г. Использование ИКТ на уроках физической культуры и во внеурочное время 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/566233/ 

10. Отрошко Т.В.Організація позакласної та виховної роботи з використанням інформаційних та 

комунікаційних технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Nzkp/2008_21/23.htm 



11. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: - http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0659-00 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

Критерії оцінювання 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з психодидактики 

здійснюється на основі результатів проведення поточного підсумкового контролю 

знань (залік). 

Критеріями оцінювання є: 

а) при усних відповідях: 

    - повнота розкриття питання; 

    - логіка викладання, культура мови; 

    - впевненість, емоційність та аргументованість; 

    - використання основної та додаткової літератури; 

    - аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

    - якість публічно представляти розроблений матеріал; 

 

б) при виконанні письмових завдань: 

    -  повнота розкриття питання; 

    - цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння  

      формулювати висновки; 

    - акуратність оформлення письмової роботи; 

    - підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних  

      технічних засобів  

   - самостійність опрацювання матеріалу, підготовка діагностичних методик, 

написання звіту, реферату; 

        - здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

          використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення  

         до певної психодидактичної проблеми; 

       - якість опрацювання завдань. 

 



РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ: 

 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано 

мотивувати. 

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: 

I. Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

- МКР; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 

- поточні тести; 

- творчі завдання; 

- колоквіуми; 

- індивідуальні завдання. 

II. Порядок оцінювання знань студентів: 

 - виконання  контрольних робіт (Р) – 60 балів 

 ОО – орієнтаційно-ознайомчий рівень, 

 ПА  – понятійно-аналітичний рівень, 

 ПС – продуктивно-синтетичний рівень. 

 - поточне опитування – 3 бали: 



 0 балів – незадовільно; 

 1 бал – при доповненні; 

 2 бали – задовільно; 

 3 бали – добре; 

 4 бали – відмінно.  

Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє арифметичне 

з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х бальній шкалі, отриманих 

на усіх практичних заняттях даного модуля. За пропуски навчальних занять 

нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від 

рейтингового балу при виведенні підсумкової оцінки. 

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики, 

або за допомогою роздрукованих завдань. 

- виконання системи завдань підвищеної складності – 5 балів; 

- колоквіуми – 10 балів; 

- виконання творчих завдань – 5 балів; 

- виконання індивідуальних завдань – 10 балів. 

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути проставлена 

залікова оцінка на підставі поточного рейтингового балу. 

Студент може підвищувати оцінку “задовільно” або “добре”, яку він отримував 

за результатами поточного контролю, складанням семестрового заліку. 

 

 ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

На лекціях (за семестр): 

1. Тестування на лекціях (3 бали за одне тестування); 

2. Ведення конспектів лекцій (5 балів); 

3. Активність на заняттях (3 бали за лекцію); 

4. Регулярність відвідування занять (10 балів); 

5. Підготовка та виступ з рефератом (10 балів); 

На практичних заняттях ( за семестр): 

1. Тестування, опитування на практичних заняттях (2 бали за одне заняття); 

2. Ведення робочих зошитів (3 бали); 



3. Активність на заняттях (3 бали за одне заняття); 

4. Регулярність відвідування занять (5 балів); 

5. Виконання домашніх завдань (5 балів за одне заняття); 

6. Своєчасність виконання домашніх завдань (5 балів); 

7. Якість конспектів (5 балів); 

8. Виконання двох контрольних робіт (12 балів × 2 роб. = 24 бали); 

9. Своєчасність виконання і подання контрольної роботи на перевірку (3 бали); 

10.  Виконання системи завдань підвищеної складності (5 балів); 

11.  Заохочувальний бал (2 бали); 

12.  Підготовка діагностичних методик до теми (5 балів за розробку); 

13.  Розробка психодидактичних ігор з теми (5 балів); 

14.  Виготовлення засобів наочності (5 балів за один засіб наочності); 

15.  Підбір цікавих завдань до теми заняття (5 балів завдань); 

16.  Аналіз передового педагогічного досвіду та конспектування статей (5 балів 

за 1 статтю). 

 

НАРАХУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ БАЛІВ: 

- активну участь студента в обговоренні навчального матеріалу; 

- творче виконання завдання; 

- за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу 

(написання і захист реферату; огляд літератури, участь у науковій роботі, олімпіадах, 

конференціях, виставках, публікації статей); 

- самостійне вивчення першоджерел, передового педагогічного досвіду з 

психодидактики, вивчення додаткової літератури; 

- розробка та демонстрація у вигляді ділової гри діагностичних методик до 

теми заняття; 

- робота з науковою літературою; 

- написання тез доповідей для студентських науково-методичних конференцій. 

ВИЛУЧАТИ БАЛ ЗА: 

- несвоєчасне виконання завдань; 

- пропуски занять.  

 



КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

КРЕДИТ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 

ЛЕКЦІЯ 1: СИСТЕМА ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ. 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із структурою освіти, її органами, функціями та системою 

управління освітою; з’ясувати причини виникнення глобалізацій них процесів у освіті; 

засвоїти основні етапи розбудови української національної школи за часів 

незалежності та провідні концепції виховання особистості в сучасній педагогіці.  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План:  

1. Структура освіти України. 

2. Органи освіти: їх функції та структура. 

3. Управління освітою: принципи, методи та функції. 

4. Складіть тести до теми. 

Рекомендована література: 

1.Дніпров О. Концептуальні засади розвитку освіти України/ О. Дніпров //. Вища 

школа – 2014. - №7 – с. 7-13 

2. Ісаєнко В. Освіта сталого розвитку: виклики сьогодення /В. Ісаєнко // Освіта 

України .-2015 №43 (26 жовтня) с.11  

3.Ковбасенко Ю. Українська освіта аналіз, діагностика./ Ю. Ковбасенко// 

Управління освітою. – 2015.№15. с.10-15 

4. Большакова І. Інновції в освіті. Навички ХХL століття / І. Большакова // 

Початкова освіта. Шкільний світ.-2016 -№8. – с. 4-6 

 

1. Структура освіти 

Система освіти України складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних 

і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів 



управління освітою та самоврядування в галузі освіти. Структура освіти 

включає: дошкільну освіту; загальну середню освіту; позашкільну освіту; професійно-

технічну освіту; вищу освіту; післядипломну освіту; аспірантуру; докторантуру; 

самоосвіту, 

Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї та дошкільних закладах освіти у 

взаємодії з сім’єю і мають на меті забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, 

їх всебічного розвитку, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого 

навчання. Дошкільними закладами освіти є: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-

садки, сімейні, прогулянкові, дошкільні заклади компенсую чого Для дітей, які 

потребують корекції фізичного і психічного розвитку) та комбінованого типів з 

короткотривалим, денним, цілодобовим перебуванням дітей, а також дитячі садки 

інтернатного типу, дитячі будинки та інші. 

Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особистості, її 

нахилів, здібностей, талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, 

формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, 

національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і 

виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення. 

 Повна загальна освіта в Україні є обов’язковою і надається у різних типах закладів 

освіти. Основним з-поміж них є середня загальноосвітня школа трьох ступенів: І – 

початкова школа ( 1-4 класи), що забезпечує початкову загальну освіту, ІІ – основна 

школа ( 5-9 класи), що забезпечує базову загальну середню освіту, ІІІ – старша школа ( 

10-11 класи), що забезпечує повну загальну середню освіту. 

Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей створюються профільні класи ( з 

поглибленим вивченням окремих предметів або початковою допрофесійною 

підготовкою), спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи 

навчально-виховних комплексів, об’єднань. 

Позашкільна освіта та виховання спрямовуються на розвиток здібностей, талантів у 

дітей, учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів і 

потреб у професійному самовизначенні. 

До позашкільних закладів освіти належать: палаци, будинки, центри, станції дитячої, 

юнацької творчості, учнівські та студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, 

школи мистецтв, студії, початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, 

бібліотеки, оздоровчі та інші заклади. 

Професійно-технічна освіта зорієнтована на здобуття професії, перепідготовку, 

підвищення професійної кваліфікації. Відповідними закладами освіти є: професійно-

технічні училища, професійно-художні училища, професійні училища соціальної 

реабілітації, училища-агрофірми, училища-заводи, вищі професійні училища, 



навчально-виробничі центри, центри підвищення і перепідготовки робітничих кадрів, 

навчально-курсові комбінати, інші типи закладів, що надають робітничу професію. 

Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну 

підготовку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх 

покликань, інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної підготовки, 

перепідготовку та підвищення їх кваліфікації. Вищими закладами освіти є : технікуми 

(училища), коледжі, інститути, консерваторії, академії, університети та інші. 

Для вищих закладів освіти встановлено чотири рівні акредитації: І – технікум, 

училище, інші прирівняні до них вищі заклади освіти; ІІ – коледж, інші прирівняні до 

нього вищі заклади освіти; ІІІ і ІY рівні ( залежно від наслідків акредитації) – інститут, 

консерваторія, академія, університет. 

Післядипломна освіта ( спеціалізація, стажування, клінічна ординатура, підвищення 

кваліфікації та перепідготовка кадрів) сприяє одержанню нової кваліфікації, нової 

спеціальності та професії на основі раніше здобутої у закладі освіти і досвіду 

практичної роботи, поглибленню професійних знань, умінь за спеціальністю, 

професією. До закладів післядипломної освіти належать: академії, інститути, (центри) 

підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові 

комбінати; підрозділи вищих закладів освіти ( філіали, факультети, відділення та 

інші); професійно-технічні заклади освіти; відповідні підрозділи в організаціях та на 

підприємствах. 

Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами, установами, 

організаціями, об’єднаннями громадян, громадянами створюються відкриті та народні 

університети, лекторії, бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіо навчальні програми 

тощо. 

  

2. Органи освіти: їх функції та структура. 

Органами державного управління освітою в Україні є Міністерство освіти і науки; 

міністерства і відомства України, які мають навчально-виховні заклади; Вища 

атестаційна комісія (ВАК) України; відділи ( управління) освіти місцевих державних 

адміністрацій. 

Центральним органом державного управління освітою в Україні є Міністерство 

освіти і науки. Його повноваження визначено законом України “Про освіту” та 

“Положенням про Міністерство освіти України”. Міністерство бере участь у 

виробленні державної політики в галузі освіти та втіленні її в життя, визначенні 

основних напрямків розвитку освіти, здійснює координаційні, науково-методичні, 

контрольні функції та державне інспектування, забезпечує зв’язок з іншими 

державами, організовує впровадження в практику досягнень науки і передового 



педагогічного досвіду, проводить атестацію та акредитацію навчально-виховних 

закладів республіканського значення. 

При Міністерстві освіти та науки функціонує Вища атестаційна комісія, яка здійснює 

атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів. Міністерству підпорядковані вищі 

навчальні заклади, Академія педагогічних наук та її науково-дослідні інститути. 

Центральні органи державного управління освіти також беруть участь у виробленні та 

втіленні в життя державної політики в галузі освіти, професійної підготовки кадрів, у 

визначенні перспектив та напрямів розвитку освіти, вимог до її змісту, рівня й обсягу, 

нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення навчально-

виховних закладів. 

При обласних, районних ( міських ) державних адміністраціях створюються відповідні 

структурні підрозділи, які здійснюють управління освітою: при обласній державній 

адміністрації – управління освітою, при районній ( міській ) – відділ освіти, при 

сільських і селищних радах народних депутатів – комісії з питань освіти. 

Управління освіти, з одного боку, підпорядковане Міністерству освіти в області, а з 

другого – обласній державній адміністрації. Воно здійснює керівництво освітою в 

області. Йому підпорядковані обласний інститут післядипломної освіти, обласні 

станції юних техніків, натуралістів, туристів, загальноосвітні навчально-виховні 

заклади інтернатного типу, інші освітні установи. 

 

 

ЛЕКЦІЯ 2. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із структурою освіти, її органами, функціями та системою 

управління освітою; з’ясувати причини виникнення глобалізацій них процесів у освіті; 

засвоїти основні етапи розбудови української національної школи за часів 

незалежності та провідні концепції виховання особистості в сучасній педагогіці.  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План:  

1. Глобалізація і розвиток сучасної освіти. 



2. Етапи розбудови української національної школи за часів незалежності. 

3. Провідні концепції виховання особистості в сучасній педагогіці: 

- Концепція національного виховання; 

- Концепція громадянського виховання. 

- Гуманістично-особистісний підхід до розвитку освіти в Україні. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Особливих темпів глобалізація набрала в останні десятиліття XX 

століття і на почату XXI століття. З одного боку це пов'язано з падінням 

залізної завіси та інтеграцією Китаю в світову економіку, з іншого — із швидким 

розвитком інформаційних технологій, завдяки яким зросли можливості доступу 

до будь-якої інформації у світі. 

Слово запозичене з англійської мови та походить від лат. globus — куля, 

земна куля, глобус. Від цього слова було утворено прикметник «глобальний» 

англ. global — той, який має відношення до земної кулі: світовий, планетарний. 

Від слова global було утворено дієслово globalize — перетворювати певне явище 

на глобальне, «глобалізувати», — а також іменник globalization — перетворення 

певного явища на світове, на таке, яке стосується всієї земної кулі. 

Спочатку ці слова почали вживатися у суспільних науках, але в 1961 слово 

globalization уперше зафіксовано в англомовному словнику. В 1983 році Теодор 

Левітт (англ. Theodore Levitt), професор Гарвардської школи бізнесу опублікував 

статтю «Глобалізація ринків», тому сучасну популярність і широкий вжиток 

терміну часто приписують йому[ 

Вплив глобалізації на освіту зумовлений такими чинниками: 

- перенесення на соціальну сферу в цілому та на освіту зокрема неоліберальної 

ідеології, яка є характерною для глобальної економіки; 



- розвиток НТП та інформаційних технологій, що об’єктивно зумовлюють 

можливість інтеграційних процесів в освітніх системах на регіональному та 

глобальному рівнях; 

- прагнення світового співтовариства до формування в сучасних умовах нових 

глобальних цінностей – цінностей загальнолюдської культури, серед яких 

провідними повинні стати не влада сильного і багатого, а гуманізм, толерантність, 

повага до представників інших культур, націй, рас, релігій, схильність до співпраці 

з ними, до взаємозбагачення культур; 

- вестернізація (американізація) духовних цінностей, що пов’язана з домінуючою 

позицією західної цивілізації у економічному, науково-технічному та політичному 

житті людства [14]. 

У світовій системі освіти кінця ХХ ст. виділяють наступні глобальні тенденції: 

1) прагнення до демократичної системи освіти, тобто доступність освіти для всього 

населення країни та наступність її щаблів і рівнів, надання автономності й 

самостійності навчальним закладам; 

2) забезпечення права на освіту всім бажаючим (можливість і рівні шанси для 

кожної людини одержати освіту в навчальному закладі будь-якого типу, незалежно 

від національної й расової приналежності); 

3) значний вплив соціально-економічних факторів на отримання освіти (культурно-

освітня монополія окремих етнічних меншостей, платні форми навчання, прояв 

шовінізму і расизму); 

4) збільшення спектра навчально-організаційних заходів, спрямованих як на 

задоволення різнобічних інтересів, так і на розвиток здібностей учнів; 

5) зростання ринку освітніх послуг; 

6) розширення мережі вищої освіти та зміна соціального складу студенства (стає 

більш демократичним); 

7) у сфері керівництва освітою пошук компромісу між жорсткою централізацією і 

повною автономією; 

8) освіта стає пріоритетним об’єктом фінансування в розвинених країнах світу; 

9) постійне відновлення й коригування шкільних і вузівських освітніх програм; 

10) відхід від орієнтації на „середнього учня”, підвищений інтерес до обдарованих 

дітей і молодих людей, до особливостей розкриття й розвитку їх здібностей у 

процесі та засобами освіти; 

11) пошук додаткових ресурсів для освіти дітей з відхиленнями в розвитку, дітей- 

інвалідів [4]. 

Світова освіта поліструктурна: для неї характерні просторова (територіальна) і 

організаційна структури. 

Глобалізація в освітній сфері (як суто педагогічне 

явище) може трактуватися, передусім, як інтеграція зусиль педагогів та освітніх 

діячів різних країн з метою розв’язання провідних протиріч сучасної епохи, 



координація зусиль з метою оптимізації педагогічного процесу в навчальних 

закладах усіх рівнів та освітніх систем у цілому. Додаткові можливості та потреби у 

такій інтеграції виникають завдяки розвитку сучасних інформаційних технологій 

[14]. 

Процеси глобалізації в освіті А.А. Сбруєва пропонує розглядати у кількох аспектах: 

інституціональному, концептуальному, процесуальному. 

Інституціональний аспект. У вирішенні проблем світової освіти важливого 

значення набувають великі міжнародні проекти й програми. В рамках 

інституалізації освіти, що активно розгорнулася з другої половини XX ст., були 

створені міжнародні та всесвітні організації. Вони ініціюють інтеграційні процеси в 

освітній сфері з метою підвищення її ефективності. До них належать ЮНЕСКО, 

Всесвітній Банк, Рада Європи, Організація економічного співробітництва та 

розвитку тощо. 

ЮНЕСКО здійснює організаційне регулювання процесу розвитку світового 

освітнього простору. Дана організація розробляє для всіх країн міжнародно-правові 

акти як глобального, так і регіонального характеру. Активно сприяючи розвитку 

інтеграційних процесів у сфері освіти, нормотворчій діяльності ЮНЕСКО 

орієнтована на: 

- створення умов для розширення співробітництва народів у галузі освіти, науки й 

культури; 

- забезпечення загальної поваги законності і прав людини; 

- залучення більшого числа країн у процес підготовки правових основ для 

міжнародної інтеграції у сфері освіти; 

- дослідження стану освіти у світі, включаючи окремі регіони й країни; 

- прогнозування найефективніших шляхів розвитку та інтеграції; 

- пропаганду прийнятих конвенцій і рекомендацій; 

- збір і систематизацію звітів держав про стан освіти на кожний рік. 

Звіти ЮНЕСКО публікуються як спеціальні видання. Наприклад, „Конвенція про 

боротьбу з дискримінацією в галузі освіти” (1960 р.), „Конвенція про права дитини” 

(1989 р.), „Конвенція про технічну і професійну освіту” (1989 р.), „Конвенція про 

визнання навчальних курсів, дипломів, свідчень, вчених ступенів для районів 

Середземномор’я, арабських держав, Африки, Латинської Америки, Азіатсько-

Тихоокеанського регіону” (1970 р.), „Рекомендації про положення вчителів” (1966 

р.), „Рекомендації про розвиток освіти дорослих” (1976 р.). ЮНЕСКО підтверджує 

міжнародну значимість освіти як найважливішої складової економічного, 

соціального і культурного розвитку сучасного суспільства. Міжнародні правові акти 

ЮНЕСКО глобалізують сучасну освіту, висуваючи на рівень першочергових 

завдань: виховання людей у дусі миру, демократії й гуманізму, поваги прав людини, 

культурних цінностей і традицій інших народів, збереження навколишнього 

середовища. 

Нині ЮНЕСКО очолює глобальні зусилля, спрямовані на реалізацію програми 

„Освіта для всіх”, що визначає шість цілей на 2015 р.: поширення виховання та 



освіти дітей раннього віку; забезпечення доступу та здобуття безоплатної освіти 

доброї якості для всіх дітей молодшого шкільного віку; значне підвищення 

можливостей навчання для молоді та дорослих; поліпшення показника 

письменності дорослих до 50%; досягнення гендерної рівності у школі; поліпшення 

усіх аспектів якості освіти. 

ЮНЕСКО нині залишається головною установою, яка найбільш впливає на освіту. 

Свою діяльність в освітній сфері вона здійснює через ряд інституцій, основними 

серед яких є: 

Міжнародне бюро освіти (МБО),щоз 1969 р. офіційно стало складовою 

ЮНЕСКО. Його штаб-квартира знаходиться в Женеві. Установа є провідною у 

сфері порівняльно-педагогічних досліджень, предметом яких виступає: зміст освіти, 

принципи та методи навчання, педагогічні інновації тощо. МБО регулярно з 1934 р. 

(з 1946 р. – під патронатом Генерального директора ЮНЕСКО) проводить наукові 

Міжнародні конференції, присвячені проблемам розвтку освіти, які мають 

глобальний зміст.  

До МБО у 2003 р. приєдналася й Україна 

Декларації, що приймає конференція, стають предметом уваги міністерств освіти та 

педагогічної спільноти в усьому світі.  

Міжнародний інститут планування освіти (МІПО) було створено у 1963 р. у 

Парижі. У 1998 р. офіс інституту відкрився у Буенос-Айресі. Він організовує 

міжнародні конференції і робочі наради фахівців де розглядаються актуальні 

проблеми теорії і практики прогнозування й планування освіти, регулярно видає 

серію брошур під загальною назвою „Принципи планування освіти”, автори яких 

намагаються поєднати дослідження теоретичних питань із безпосередньою 

практикою укладання планів. Звідси випливає провідна функція МІПО – 

сприяння підвищенню якості освітньої політики, планування розвитку освіти 

та освітнього менеджменту у різних країнах світу шляхом підвищення 

кваліфікації управлінського персоналу, дослідження проблем та перспектив його 

діяльності. У навчальних програмах МІПО взяли участь понад 5 тисяч 

керівників освіти різних рівнів із 180 країн світу. До провідних тем досліджень, 

що здійснював інститут у 1996-2001 рр., є: поліпшення якості базової освіти, 

розробка стратегій розвитку середньої освіти, забезпечення освітніх потреб 

дискримінованих груп населення, забезпечення ефективного управління, 

фінансування та організації освіти. 

У 1951 р. у Гамбурзі було засновано Інститут освіти ЮНЕСКО (ІОЮ). Він 

переймається проблемами освіти дорослих, неперервної освіти, подолання 

неписемності серед дорослих. Особлива увага в інституті приділяється 

забезпеченню освітніх потреб представників національніх меншин, мігрантів, 

жінок, розвитку альтернативних форм навчання для молоді, що передчасно 

залишила школу, забезпеченню кожному індивіду можливості навчання рідною 

мовою. Створений в інституті центр документації щодо пріоритетних питань сприяє 

справі координації, співробітництва різних держав світу [14]. 

Серед міжнародних проектів інтеграційної активності інституцій ЮНЕСКО 

виокремлюється існуюча з 1953 р. мережа асоційованих шкіл ЮНЕСКО (АSР-



пеt). Діяльність її є прикладом глобалізації в освітній сфері – прикладом 

співробітництва у справі підвищення ролі освіти в утвердженні цінностей миру, 

культури та толерантності. У червні 1999 р. над здійсненням проекту працювало 

5609 шкіл у 161 країні. З них: 131 заклад дошкільного виховання, 2371 початкова 

школа, 2674 середні загальноосвітні та 433 педагогічні навчальні заклади з усіх 

регіонів світу. Асоційовані школи ЮНЕСКО беруть участь у проведенні 

міждисциплінарних досліджень на рівні окремих шкіл, у регіональних, 

міжрегіональних та міжнародних проектах з широкого кола проблем і, передусім, 

таких: права людини, демократія та толерантність; інтеркультурна освіта; охорона 

навколишнього середовища [15]. Нині нараховується 7500 асоційонаних шкіл 

ЮНЕСКО. 

Діяльність АSР-пеt охоплює також і розвиток співробітництва стосовно 

удосконалення змісту, форм та методів навчання. 

Слід зазначити, що вступ навчального закладу до АSР-пеt не надає йому жодних 

привілеїв. З великою цікавістю організатори проекту відносяться до педагогічних 

навчальних закладів, які стали його членами, вбачаючи у цьому більш тісну 

співпрацю з учителями. 

Провідниим центром, що створює й випробовує найновіші форми і методи 

інтеграції у різних сферах суспільного життя є Рада Європи (РЄ), створена 5 

травня 1949 р.  

На початку її членами були 10 держав, на даний час – 40 держав, у тому числі й 

Україна. Плануванням та здійсненням співробітництва у галузі освіти в рамках РЄ 

переймається Рада культурного співробітництва (створена у 1962 р.), до якої 

входять держави, що приєдналися до Європейської культурної конвенції (1954 

р.). Рада культурного співробітництва (РКС) об’єднує: Комітет з питань освіти, що 

готує проекти програм РЄ з відповідних питань; Фонд культури, який фінансує всі 

програми і проекти з питань освіти та культури; Комітет з питань вищої освіти та 

досліджень; Комітет з питань розвитку спорту; Європейський центр молоді та ін. 

 

 

КРЕДИТ 2. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ. 

 

ЛЕКЦІЯ 3. РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ: СТРАТЕГІЧНІ 

ОРІЄНТИРИ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ. 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із стратегічними орієнтирами міжнародної спільноти 

щодо визначення компетентнісного підходу в освіті; засвоїти зміст понять: 

«компетентнісна освіта», «компетентнісний підхід», «компетентність», 

«компетенція»; з’ясувати причини виникнення в освіті поняття «ключові 



компетентності», та інтегрований підхід міжнародних організацій до визначення 

ключових компетентностей в освіті .  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Стратегічні орієнтири міжнародної спільноти щодо визначення 

компетентнісного підходу в освіті. Сутність понять «компетентнісна освіта», 

«компетентнісний підхід», «компетентність», «компетенція». 

2. Причини виникнення в освіті поняття «ключові компетентності». Зміст поняття 

«ключова компетентність». 

3. Інтегрований підхід міжнародних організацій до визначення ключових 

компетентностей в освіті. 
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Компетентнісний підхід у шкільному навчанні є інноваційним засобом його 

модернізації.  

Причини:  

- Швидке старіння інформації,  

- постійна зміна технологій висувають певні вимоги до фахівця, який працює у 

системі освіти; 

- проблемами досягнення більш якісної освіти не загалом для системи, а для 

кожного учня.  

Компетентнісна освіта — спроба вийти за межі традиційної парадигми 

навчання, коли результатом вважається система знань, умінь і навичок учня, а не 

його здатність діяти.  

Тому коротко можна визначити, що компетентнісна освіта — особистісно-

діяльнісна. Звичний результат навчання: «знаю що…», змінюється у напрямі 

«знаю як…». 

Вони виходять за межі знань, необхідних умінь і торкаються особистісних 

якостей: комунікабельність, гнучкість, готовність до постійного навчання та 

самовдосконалення тощо.  

Саме поняття “компетентнісна освіта” виникло в США в процесі вивчення 

досвіду роботи видатних учителів. Воно ґрунтується на практичному найліпшому 

досвіді і стало результатом численних спроб проаналізувати його, розробивши 

певну теоретичну, концептуальну основу. 

Ці вимоги стосуються як майбутнього випускника, так і професійної діяльності 

сучасного вчителя. Серед сучасних формулювань, які відображають сукупність даних 

вимог до фахівця, — поняття компетентності. Це спонукає до пошуку нового 

комплексу філософських та педагогічних ідей, принципів, положень, що можуть бути 



методологічною основою для розробки концепцій, підходів до реформування 

освітньої галузі. Відповідно одним із таких сучасних підходів є компетентнісний. 

На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства стає очевидним, що традиційна 

модель освіти практично вичерпала себе й не відповідає все більш зростаючим 

вимогам часу. Назріла необхідність у зміні способів педагогічної діяльності з 

трансляції готових знань на забезпечення розвитку особистості школяра як результату 

навчально-виховного процесу. 

Компетентнісний підхід розглядають як такий, що дозволяє подолати 

розрив між існуючою освітньою практикою та новими вимогами до результатів 

освіти в умовах інформаційного суспільства.  

Міжнародна комісія Ради Європи в своїх документах розглядає поняття 

компетентності як загальні, або ключові, вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи 

навчання, ключові кваліфікації, кроснавчальні вміння або навички, ключові уявлення, 

опори, або опорні знання. 

На думку експертів Ради Європи, компетентності передбачають: 

- спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні й 

соціальні потреби; 

- комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок. 

Експерти країн Європейського Союзу визначають поняття компетентностей 

як “здатність застосовувати знання й уміння” (Eurydice, 2002), що забезпечує активне 

застосування навчальних досягнень у нових ситуаціях. В останніх публікаціях 

ЮНЕСКО поняття компетентності трактується як поєднання знань, умінь, цінностей і 

ставлень, застосовних у повсякденні (Rychen & Tiana, 2004). На останній конференції 

міжнародного рівня, що відбулась завдяки участі ЮНЕСКО, Міністерства освіти 

Норвегії (Департаменту технічної освіти та професійної підготовки) у 2004 р., дійшли 

згоди в трактуванні поняття компетентності як: здатність застосовувати знання 

та вміння ефективно й творчо в міжособистісних відносинах – ситуаціях, що 

передбачають взаємодію з іншими людьми в соціальному контексті так само, як і 

в професійних ситуаціях. Компетентність – поняття, що логічно походить від 

ставлень до цінностей, та від умінь до знань. 

Згідно з означенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання, 

досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, Performance and 

Instruction (IBSTPI), поняття компетентності визначається як спроможність 

кваліфіковано проводити діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому 

поняття компетентності містить набір знань, навичок і ставлень, що дають 

змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на 

досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній діяльності. 



Ідеї компетентнісного підходу знайшли відображення в публікаціях багатьох 

сучасних науковців (І. Бех, В. Болотов, А. Вербицький, В. Луговий, О. Локшина, Л. 

Буркова, І. Зимня, О. Овчарук, Н. Побірченко, Г. Селевко, А. Хуторский, Ю. Швалб та 

ін.). Упродовж останніх років активно вивчаються проблеми професійного розвитку 

педагогів з позицій компетентнісного підходу (О. Бондаренко, Г. Данченко, М. 

Захарійчук, К. Віаніс - Трихименко, Г. Лісовенко, С. Клепко, Л. Пуховська, Т. Сорочан 

та ін.). Також дане питання представлене в низці дисертаційних досліджень (С. 

Калашнікова, Н.Лісова, Ю. Присяжнюк та ін.)  

На основі матеріалів можна зробити висновок, що поняття «компетенція» та 

«компетентність» є широко вживаними та водночас неоднозначними. Їх застосовують 

щодо аналізу широкого кола проблем на всіх рівнях освіти (дошкільна та початкова 

освіта, основна та профільна школа, підготовка фахівців у ВНЗ, післядипломна 

освіта).  

Вивчаючи поняття, учені опираються на визначення в тлумачних словниках.  

Так, з латинської competo означає — домагаюсь, відповідаю, підходжу. Однак 

воно не стосується освіти та не використовується для пояснення педагогічних явищ. 

Незважаючи на застосування терміна для позначення особистісних характеристик, 

пов’язаних із процесами навчання і виховання, його пояснення в педагогічній 

довідковій літературі з’явилося нещодавно.  

Так, в «Українському педагогічному енциклопедичному словнику» ці 

поняття трактуються наступним чином:  

«Компетентність у навчанні (лат. соmpetentia — коло питань, у яких 

людина добре розуміється) набуває молода людина не лише під час вивчення 

предмета, групи предметів, ай за допомогою засобів неформальної освіти, 

внаслідок впливу середовища тощо, а «компетенції» розглядаються як відчужена 

від суб’єкта, наперед задана соціальна норма (вимога) до освітньої підготовки 

учня, необхідна для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері, тобто 

соціально закріплений результат. 

 

ЛЕКЦІЯ 4. ВТІЛЕННЯ КЛЮЧОВИХ І ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

У ЗМІСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із інтегрованим підходом українських вчених до 

визначення ключових компетентностей у вітчизняній освіті; засвоїти характеристику 

ключових (метапредметних, універсальних) компетентностей; з’ясувати особливості 

компетентнісної спрямованості нових навчальних програм для початкової школи.  



Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Інтегрований підхід українських вчених до визначення ключових 

компетентностей у вітчизняній освіті. 

2. Характеристика ключових (метапредметних, універсальних) компетентностей. 

3. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової 

школи. 

 

Рекомендована література: 

1. Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні 

засади / Т. М. Байбара // Початкова школа. — 2010. - №8.-c.21-23. 

2. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в українській освті / О. І. Пометун // 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : 

[б-ка з освітньої політики] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 66-72. 

3. Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного 

підходу в досвіді зарубіжних країн /О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній 

освіті: світовий досвід та українські перспективи : [б-ка з освітньої політики]; під заг. 

ред. О. В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 16-25. 

1. Інтегрований підхід українських вчених до визначення ключових 

компетентностей у вітчизняній освіті. 

 

Українські вчені О.В. Овчарук, О.І. Локшина, Н.М. Бібік, О.І. Пометун, О.Я. 

Савченко та ін. на основі вивчення авторського досвіду і потреб розвитку української 

школи 

 визначили таку сукупність ключових компетентностей: 

- • уміння вчитись (навчальна); 

- • громадянська; 

- • загальнокультурна; 

- • компетентність з інформаційних та комунікаційних 

технологій; 



- • соціальна; 

- • підприємницька;  

- • здоров’язбережувальна.  

 

Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної і, зокрема 

початкової освіти, здійснюється шляхом виявлення можливостей конкретного 

предмета для кожної з них. Технологічно це означає, що сукупність компетентностей 

має відбиватися у цілях Державного стандарту, програмах обсягу змісту, а 

найбільшою мірою у державних вимогах до навчальних досягнень учнів. Власне саме 

остання складова змісту дає чітке розуміння про те, що має бути результатом вивчення 

того чи іншого матеріалу. 

Ключові компетентності слід формувати через спеціально підготовлений зміст, 

технології і розвивально збагачене середовище, яке має такі ознаки: відкритість, 

цілісність, емоційна комфортність, суб’єктність навчальної взаємодії . 

Кожна освітня галузь має внести свою частку у формування ключових 

компетентностей учнів, пояснюючи цим практичні і розвивальні результати 

початкової освіти. 

 

Проблема формування в учнів ключових і предметних компетентностей нині 

перебуває у центрі уваги наукових співробітників НАПН України. Теорію освітніх 

компетенцій і компетентностей обґрунтовано в роботах учених: Н. Бібік, С. Бондар, О. 

Савченко, С. Трубачевої та ін. Методичні аспекти проблеми розкриваються у 

публікаціях науковців: Т. Байбари, М. Вашуленка, І. Ґудзик, К. Пономарьової. 

Загальний аналіз сутності поняття ''компетентність'', порівняльну характеристику 

ключових компетентностей в європейських освітніх системах здійснили С. Вітвицька, 

О. Овчарук, О. Пометун, О. Локшина. Впровадження компетентнісного підходу у 

процес трудового навчання молодших школярів відбувається на законодавчому рівні, 

який задекларований у Державному стандарті початкової освіти (освітня галузь 

"Технології") [3: 5-39] та досить широко обговорюється науковцями й практиками (A. 

Вихрущ, І. Волощук, О. Коберник, М. Корець, Є. Кулик, Г. Левченко, B. Мадзігона, Л. 

Оршанський, В. Сидоренко, Г. Терещук та ін.).  

Цінним для сучасних досліджень є науковий доробок російських учених. 

Культурологічну концепцію змісту освіти з визначенням у ній ролі й місця ключових і 

предметних компетенцій та компетентностей розроблено В. Краєвським і А. 

Хуторським. Теорію ключових компетенцій у шкільній освіті Росії розглянуто в 

працях М. Алексєєва, І. Зимньої, А. Маркової, І. Сергеєва, В. Серікова, С. Шишова та 

ін.  

На думку академіка НАПН України Н. М. Бібік, компетентнісний підхід дозволяє 

подолати деяку невідповідність, і так би мовити, технологічно переозброїти вчителя.  

Орієнтація на компетентність як мету освіти приваблює перспективою зв’язати 

воєдино освітні рівні, логічно вибудувати зміст освіти у співвіднесенні з вимогами до 

результатів у системі їх ускладнення.  

У реалізації системи безперервної освіти підростаючого покоління важлива роль 

відводиться початковій школі, яка має бути орієнтована на формування соціальної, 

духовно-творчої активності учнів. Фундаментальність початкової освіти – не лише у 



міцно засвоєних учнями уміннях і навичках, а й ключових компетентностях, які мають 

стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. З точки зору 

компетентнісного підходу вчитель початкових класів по-новому повинен розуміти 

свою стратегію роботи з молодшими школярами: головним є не предмет, якому він 

навчає, а особистість, яку формує вчитель.  

 

2. Характеристика ключових (метапредметних, універсальних) 

компетентностей 

 

Ключові компетентності учнів початкових класів  
Вміння вчитися 

1. організовувати своє робоче місце;  

2. орієнтуватися у часі та берегти його;  

3. планувати свої дії;  

4. доводити роботу до кінця.  

 

загальнокультурна 

1. Оволодіння досягненнями культури;  

2. Оцінювання найважливіших досягнень культури;  

3. Толерантне відношення до представників інших культур;  

4. Активна терпимість та підтримання справедливих стосунків між людьми і 

народами.  

 

Громадянська  

1. Усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й 

соціально-культурного середовищ.  

2. Знання своїх прав і обов’язків.  

3. Здатність екологічно мислити.  

4. Бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе.  

 

Здоров’язбережувальна 

1. уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;  

2. усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності;  

3. взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;  

4. удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я;  

5. дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, 

гігієнічний догляд за тілом, загартовування.  

 

Компетентності з ІКТ 

1. Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати 

інформацією.  



2. Вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з 

різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою.  

 

Соціальна 

1. Проектування стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних 

соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в 

українському суспільстві;  

2. продуктивна співпраця з різними партнерами в групі та команді,  

3. використання різних ролей й функцій у колективі,  

4. прояв ініціативи, підтримка та керування власними взаєминами з іншими;  

5. конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу,  

6. відповідальність за наслідки вчинків.  

 

 Вид компетенції  Зміст поняття 

 Ціннісно-смислова 

компетентність. 

Це компетентність у сфері світогляду, пов'язана з 

ціннісними орієнтирами учня, його здатністю 

бачити та розуміти навколишній світ, 

орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль і 

призначення, творчу спрямованість, уміти 

вибирати цільові та значеннєві установки для своїх 

дій і вчинків, приймати рішення.  

Дана компетентність забезпечує механізм 

самовизначення учня в ситуаціях навчальної й 

іншої діяльності.  

Від неї залежать індивідуальна освітня траєкторія 

учня та програма його життєдіяльності в цілому. 

 Загальнокультурна 

компетентність. 

 Коло питань, в яких учень повинен бути 

добре обізнаний, мати пізнання та дуже широкий 

досвід діяльності: це особливості національної та 

загальнолюдської культури, духовно-моральні 

основи життя людини й людства, окремих народів, 

культурологічні основи сімейних, соціальних, 

суспільних явищ і традицій, роль науки та релігії в 

житті людини, їх вплив на світ, компетентності в 

побутовій і культурно-дозвіллєвій сфері, 

наприклад, володіння ефективними способами 

організації вільного часу. До цього ж відноситься 

досвід засвоєння учнем  картини світу, що 

розширюється до культурологічного й 

загальнолюдського розуміння світу. 

 Навчально-

пізнавальна 

компетентність. 

 Це сукупність компетентностей учня у сфері 

самостійної пізнавальної діяльності, що включає 

елементи логічної, методологічної, евристичної, 

загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з 

реальними об'єктами, які пізнаються учнем. Сюди 

входять знання й уміння організації 



цілепокладання, планування, генерації ідей, 

аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-

пізнавальної діяльності. Стосовно досліджуваних 

об'єктів учень опановує креативні навички 

продуктивної діяльності: добуванням знань 

безпосередньо з реальності, володінням 

прийомами дій у нестандартних ситуаціях, 

евристичними методами рішення проблем. У 

рамках даної компетентності визначаються вимоги 

відповідної функціональної грамотності: уміння 

відрізняти факти від домислів, володіння 

вимірювальними навичками, використання 

ймовірнісних, статистичних та інших методів 

пізнання. 

 Інформаційна 

компетентність. 

 За допомогою реальних об'єктів (телевізор, 

магнітофон, телефон, факс, комп'ютер, принтер, 

модем, копір тощо) й інформаційних технологій 

(аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, 

Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, 

аналізувати та відбирати необхідну інформацію, 

організовувати, перетворювати, зберігати та 

передавати її. Дана компетентність забезпечує 

навички діяльності учня стосовно інформації, що 

міститься в навчальних предметах та освітніх 

галузях, а також у навколишньому світі. 

 Комунікативна 

компетентність. 

 Включає знання необхідних мов, способів 

взаємодії з оточуючими й окремими людьми та 

подіями, навички роботи у групі, відігравання 

різних соціальних ролей у колективі. Учень має 

вміти презентувати себе, написати лист, анкету, 

заяву, поставити запитання, вести дискусію й ін. 

Для освоєння даної компетентності в навчальному 

процесі фіксується необхідна й достатня кількість 

реальних об'єктів комунікації та способів роботи з 

ними для учня кожного ступеня навчання в рамках 

кожного досліджуваного предмета чи освітньої 

галузі. 



 Соціально-трудова 

компетентність 

 означає володіння знаннями та досвідом у 

сфері громадянсько-суспільної діяльності 

(виконання ролі громадянина, спостерігача, 

виборця, представника тощо), у соціально-

трудовій сфері (права споживача, покупця, клієнта, 

виробника), у сфері сімейних стосунків та 

обов'язків, у питаннях економіки та права, у галузі 

професійного самовизначення. У дану 

компетенцію входять, наприклад, уміння 

аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти 

відповідно до особистої та суспільної вигоди, 

володіти етикою трудових і громадських взаємин. 

Учень опановує мінімально необхідні для життя в 

сучасному суспільстві навички соціальної 

активності та функціональної грамотності. 

 Компетентність 

особистісного 

самовдосконалення 

 спрямована на засвоєння способів фізичного, 

духовного й інтелектуального саморозвитку, 

емоційної саморегуляції та самопідтримки. 

Реальним об'єктом у сфері даної компетентності 

виступає сам учень. Він опановує способи 

діяльності у власних інтересах і можливостях, що 

виражається в його безперервному самопізнанні, 

розвитку необхідних сучасній людині 

особистісних якостей, формуванні психологічної 

грамотності, культури мислення та поведінки. До 

даної компетентності відносяться правила 

особистої гігієни, турбота про власне здоров'я, 

статева грамотність, внутрішня екологічна 

культура. Сюди ж входить комплекс якостей, 

пов'язаних з основами безпечної життєдіяльності 

особистості. 

 

3. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для 

початкової школи 

В контексті всебічного розгляду можливостей реалізації компетентнісного підходу, 

який домінує у модернізації змістового і методичного забезпечення навчання 

розглянемо деякі аспекти, що характеризують певні зміни : 

1. Соціально-педагогічний аспект. Компетентнісний підхід впроваджується в усіх 

рівнях освіти, оскільки визнається дієвим інструментом інтенсивного розвитку кожної 

людини, і врешті-решт це є джерелом інноваційних змін у країні. 



У XXI столітті людство постало перед цивілізаційною кризою, що зумовлена 

передусім невідповідністю мети і темпів розвитку матеріальної і духовної культури, 

послабленням впливу "вічних цінностей". І як свідчать події останнього часу, цей 

розрив спричинює дегуманізацію суспільств, економічні й екологічні потрясіння, стає 

загрозою виживання людини як у духовному, так і в економічному та фізичному 

вимірах. Зауважимо, що це стосується як країн з молодою демократією, так і тих, що 

мають репутацію розвинених. 

Для української освіти у зв'язку з цим окреслились чотири основні виклики часу, які 

прямо чи опосередковано впливають на її стан і перспективи розвитку. Це — 

• глобалізація (бізнес без кордонів, відкрита освіта, жорстка конкуренція на ринку 

праці і володіння джерелами енергії); 

• демографічна криза (зменшення людських ресурсів, старіння населення, відтік 

здібної молоді) вимагає пошуку шляхів оптимізації якості освіти, ефективного 

використання освітнього і виробничого потенціалів;   ' 

• інновації в науково-технічній сфері (ІКТ, нанотехнології, біотехнології тощо) 

зумовлюють потреби швидких і науково обґрунтованих змін у змісті і методиках 

навчання; формування у людей здібності навчатися впродовж життя; 

• швидкість і частота комунікацій у різних сферах суттєво змінюють навчальне, 

культурне середовище, інформаційний і зокрема освітній простір країни. 

 

ЛЕКЦІЯ 5. ФОРМУВАННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КЛЮЧОВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УМІННЯ ВЧИТИСЯ. 

Мета:  

дидактична: ознайомитися зі змістом і структурою уміння вчитися в рамках  

компетентнісного підходу; засвоїти характеристику ключової компетентності уміння 

вчитися; проаналізувати нові навчальні програми для початкової школи на предмет 

формування ключової компетентності уміння вчитися.  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План: 

1. Зміст і структура вміння учнів самостійно вчитися. 



2. Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого школяра. 

3. Аналіз нових програм для початкової школи щодо формування в учнів ключової 

компетентності уміння вчитися. 
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1. Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого школяра  

 

Вона формується в усіх освітніх галузях, передбачених Державним 

стандартом. 

Порівняно з чинними, у нових програмах з усіх предметів є значні позитивні 

зміни щодо конкретизації мети - як навчити учнів вчитися, охоплено усі структурні 

елементи цієї компетентності. 

Найбільшою мірою, з нашого погляду, це відображено у програмі з української 

мови. В ній виокремлено діяльнісну лінію, в якій розробники програми чітко і повно 

визначили склад компонентів структури і змісту уміння вчитися, враховуючи спе-

цифіку предмета. Зокрема, для реалізації діяльнісної лінії передбачено формування 

умінь: 

• навчально-організаційних (розуміти визначену вчителем мету навчальної 

діяльності, організовувати робоче місце, раціонально розподіляти час, планувати 



послідовність виконання завдання, організовувати навчальну діяльність у взаємодії з 

іншими її учасниками (у парі, малій групі); 

• навчально-інформаційних (самостійно працювати з підручником, шукати нову 

інформацію з різних джерел, користуватися довідниковою літературою, зосереджено 

слухати матеріал, зв'язно, послідовно, доказово відповідати, вести діалог); 

• навчально-інтелектуальних і творчих (аналізувати мовні явища, порівнювати, 

виділяти головне, узагальнювати, встановлювати і пояснювати причиново-наслідкові 

зв'язки, вилучати зайве, групувати й класифікувати за певними ознаками, висловлю-

вати аргументовані критичні судження, доводити власну думку, переносити знання і 

способи діяльності в нові обставини, застосовувати аналогію); 

• контрольно-оцінних (використовувати різні способи перевірки та контролю своєї 

діяльності, знаходити і виправляти помилки, оцінювати власні навчальні досягнення). 

 

КОМПОНЕНТИ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УМІННЯ ВЧИТИСЯ 

 АКСІОЛОГІЧНИЙ (мотиваційно-ціннісні ставлення і прагнення особистості до 

навчання, пізнання, інформації); 

 КОГНІТИВНИЙ (володіння базовими загальнокультурними і предметними 

знаннями, уміннями, навичками); 

 ДІЯЛЬНІСНИЙ (володіння загальними способами навчального пізнання, у тому 

числі ІКТ. Критичність, гнучкість, доказовість мислення, прояви дослідницької 

поведінки);  

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ (набуття індивідуального досвіду 

самоорганізації, рефлексії   навчальної взаємодії в групі, у колективі); 

 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-СОЦІАЛЬНИЙ (пізнавальна активність та ініціативність, 

відповідальність, прагнення до удосконалення результатів своєї праці). 

 

 

Уміє вчитися той учень, який: 

 сам виявляє мету діяльності або приймає поставлену вчителем; 

 виявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль; 

 організовує свою працю для досягнення результату; 

 відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання учбової задачі; 



 виконує інтелектуальні або практичні дії, прийоми, операції на 

репродуктивному і творчому рівнях; 

 володіє вміннями й навичками самоконтролю та самооцінки; 

 усвідомлює результативність своєї діяльності і прагне її вдосконалити. 

 

УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ 

 Збагачення змісту особистісно орієнтованим, емоціогенним матеріалом; 

 Можливість виявляти своє ставлення, власну оцінку, власну позицію; 

 Підтримка мотивації учіння учнів з різними навчальними можливостями і 

навчальними стилями; 

 Стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів; 

 Розвиток пізнавальних інтересів і потреб; 

 Виховання активного, відповідального, ініціативного і ставлення до навчання, 

заохочення вольових зусиль; 

 Формування прагнення до самопізнання, саморозвитку і самовдосконалення. 

ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ 

У розвитку вміння вчитися необхідно узгоджувати зростання обсягу й 
складності предметного змісту з розвитком загальнонавчальних умінь, 
враховувати можливості міжпредметного впливу. Загалом цей процес слід 
здійснювати поетапно, щоб у дітей поступово нагромаджувалися знання-
розуміння (що означає те чи інше вміння, спосіб дії) і різноманітний досвід 
індивідуального користування загальнонавчальними вміннями в різних умовах. 
Поєднання знань і досвіду є підставою для виникнення в свідомості учня 
узагальненого способу діяльності. 
 

1. Навчально-організаційні вміння та навички: 

 розуміти мету діяльності, визначену вчителем; 

 самостійно або за допомогою учителя визначати мету діяльності і завдання для 

її досягнення; 

 розуміти цінність часу та вміти його розподіляти, здатність працювати у різному 

темпі; 

 планувати послідовність виконання завдання; 



 уміння зосереджувати увагу на одному об’єкті навч.діяльн.; 

 розподіляти увагу між різними об’єктами навч.діяльн.; 

 змінювати алгоритм виконання діяльності; 

 організовувати робоче місце; 

 взаємодіяти у навчальній діяльності; 

 прогнозувати результат діяльності, докладати зусиль для його досягнення. 

 швидко актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію; 

 складати план, тези виступів, доповідей, статей; 

 знати та застосовувати прийоми швидкого читання; 

 успішно використовувати загальномовленнєві вміння та навички. 

Навчально-інтелектуальні вміння 

 аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки; 

 визначати й пояснювати сутність поняття; 

 визначати межі дії засвоєних понять, способів; 

 встановлювати та пояснювати причиново-наслідкові зв’язки; 

 доводити та спростовувати судження; 

 вилучати зайве; 

 групувати та класифікувати за певними ознаками; 

 брати участь у проектній діяльності. 

Творчі вміння 

 виявляти пізнавальну трудність і формулювати її як задачу; 

 формулювати пізнавально-проблемні запитання; 

 встановлювати зв’язки між новими та засвоєними знаннями; 

 переносити знання й способи діяльності, життєвий досвід у нову ситуацію; 

 застосовувати аналогію як засіб засвоєння нового; 

 уявляти та прогнозувати; 

 моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати; 



 знати сутність та вміти використовувати експериментальні вміння; 

 генерувати варіанти розв’язування задачі, проблеми; 

 знаходити до однієї задачі кілька правильних відповідей. 

 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ 

Контрольно-оцінні вміння та навички: 

 знати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності за планом, за 

зразком, за аналогією, за відповіддю, за схемою, вміти прогнозувати результат; 

 оцінювати відповідність і ефективність обраних засобів завданням роботи; 

 вдаватись до прийомів повсякденного та поопераційного контролю за ходом 

виконання навчального завдання; 

 знати способи виправлення помилок. 

Рефлексивно-оцінні уміння та навички 

 Усвідомлювати свої можливості для виконання певної дії; 

 Аналізувати і оцінювати власні способи діяльності (“думка над думкою”); 

 Уміти оцінювати свої досягнення в різних видах діяльності; 

 Ставити нові вимоги щодо удосконалення сходинок уміння вчитися (хочу-знаю-

працюю самостійно). 

 

у нових програмах для початкової школи закладено передумови для формування в 

учнів ключової компетентності уміння вчитися. 

у програмі з української мови (науковий керівник колективу розробників — М. С. 
Вашуленко). У ній виокремлено діяльнісну лінію, в якій розробники програми чітко 
й повно визначили склад компонентів структури і змісту уміння вчитися. Зокрема, 
для реалізації діяльнісної лінії передбачено формування ключової компетентності 
уміння вчитися. 

Зважаючи на специфіку предмета, у молодших школярів передбачено 
формування таких загальнонавчальних умінь і навичок: 

• навчально-організаційних (розуміти визначену вчителем мету 
навчальної діяльності, організовувати робоче місце, раціо 
нально розподіляти час, планувати послідовність виконання  
завдання, організовувати навчальну діяльність у взаємодії з 
іншими її учасниками (у парі, малій групі)); 

• навчально-інформаційних (самостійно працювати з підручни 
ком, шукати нову інформацію з різних джерел, користувати 
ся довідниковою літературою, зосереджено слухати матеріал,  



зв'язно, послідовно, доказово відповідати, вести діалог); 

• навчально-інтелектуальних і творчих (аналізувати мовні яви 
ща, порівнювати, виокремлювати головне, узагальнювати, 
встановлювати й пояснювати причинно-наслідкові зв'язки, 
вилучати зайве, групувати й класифікувати за певними озна 
ками, висловлювати аргументовані критичні судження, дово 
дити власну думку, переносити знання і способи діяльності в 
нові обставини, застосовувати аналогію); 

• контрольно-оцінних (використовувати різні способи перевір 
ки та контролю своєї діяльності, знаходити й виправляти по 
милки, оцінювати власні навчальні досягнення). 

Автори цієї програми орієнтують учителів на те, що вміння вчитися формується 
у процесі реалізації всіх змістових ліній шляхом настанов, використання різних 
алгоритмів, пам'яток, зразків, інструкцій, застосування парних і групових форм 
роботи, інтерактивних методів і прийомів навчання тощо. Важливо, що за класами 
поступово нарощується складність вимог до оволодіння зальнонавчальними 
уміннями і навичками. 

У програмі з предмета «Літературне читання» (науковий керівник колективу 
розробників — О. Я. Савченко)вимоги до формування в учнів уміння вчитися 
виокремлено в різних змістових лініях. Так, у лінії фор мування й розвиток 
навички читання підкреслено роль смислової складової читання, без якої не 
можливе розуміння прочитаного тексту, як науково-художнього, так і 
художнього. 

 

ЛЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ 

Мета: 

дидактична: ознайомитися із метою і завданнями формування педагогічної 

компетентності та критеріями професійної компетентності вчителя початкових класів; 

засвоїти сутність, зміст та принципи  педагогічної компетентності; з’ясувати модель та 

шляхи реалізації компетентнісного підходу. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

1. Сучасний учитель початкових класів – творчий суб’єкт професійної педагогічної 

діяльності. 

2. Мета і завдання формування педагогічної компетентності. 



3. Суть педагогічної компетентності. 

4. Зміст педагогічної компетентності. 

5. Принципи формування педагогічної компетентності. 

6. Модель педагогічної компетентності. 

7. Шляхи реалізації компетентнісного підходу. 

 

Література: 

1. Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні 

засади / Т. М. Байбара // Початкова школа. — 2010. - №8.-c.21-23. 

2. Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти / 

Н. М. Бібік // Науковий часопис НПУ ім. Михайла Драгоманова. — серія 17 (вип. 17). - 

2010.-127с. 

3. Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної 

середньої освіти / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті; світовий 

досвід та українські перспективи; під заг. ред. О. В. Овчарук. — К.: К.І.С., 2005.-368с. 

4. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в українській освті / О. І. Пометун // 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : 

[б-ка з освітньої політики] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 66-72. 

5.  Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного 

підходу в досвіді зарубіжних країн /О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній 

освіті: світовий досвід та українські перспективи : [б-ка з освітньої політики]; під заг. 

ред. О. В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 16-25. 

Критерії професійної компетентності вчителя початкових класів 

Професійна компетентність вчителя  – інтеграційна система професійно-

значимих особових властивостей, придбаних педагогом як в процесі загальної і 

спеціальної освіти, так і на основі практичного досвіду,  що забезпечують високий 

рівень професійної педагогічної діяльності. Під високим рівнем професійної 

педагогічної діяльності розуміється її ефективність, що відповідає рівню сучасної 

науки і вимогами сьогоднішнього дня. 

 Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виділити 

п’ять критеріїв професійної компетентності вчителя початкових класів: 

Загальнокультурний критерій. 

Загальнопрофесійний критерій. 

Комунікативний критерій. 

Особовий критерій. 



Критерій саморозвитку і самоосвіти. 

 

1. Загальнокультурний критерій 

 Фахівцеві в галузі освітньої діяльності потрібна хороша загальна освіта, він 

повинен мати широкі і глибокі знання в різноманітних областях. 

 Таким чином, виділяють  три показники професійної компетентності вчителя за 

загальнокультурним критерієм:  

- Загальний кругозір; 

- інформованість в галузі культурних новинок;  

- культура мовлення. 

2. Загальнопрофесійний критерій. 

 Успішне навчання в початковій школі можливо тільки у тому випадку, якщо 

вчитель повно і глибоко володіє змістом учбових предметів на рівні сучасної науки, а 

також, якщо цей зміст відібраний вчителем в чіткій відповідності з поставленою 

метою. 

Показниками педагогічної компетентності вчителя за загальнопрофесійним 

критерієм можна вважати: 

володіння змістом учбових дисциплін; 

володіння сучасними теоріями і технологіями навчання і виховання; 

знання і реальний облік чинників, що забезпечують успішність педагогічної 

діяльності. 

3. Комунікативний критерій 

 Професія вчителя відноситься до групи професій в системі «Людина – людина» 

(Е. А. Климов), тому центральною складовою педагогічної діяльності є спеціально 

організоване спілкування. Інтерес до світу дитинства, потреба в спілкуванні з дітьми є 

необхідною передумовою професійного самовизначення вчителя. Ця потреба часто 

проявляється в прагненні бути наставником малюків, передавати їм необхідний 

інтелектуальний і моральний досвід, у бажанні опікати і піклуватися про них. Адже 

дитина молодшого шкільного віку ще не завжди самостійна і самодостатня. Часто 

вчитель вимушений виступати в ролі «мами», яка завжди прийде на допомогу в 

скрутну хвилину, підтримає розгубленого малюка, підкаже, як діяти в тій або іншій 

ситуації. 

4. Особовий критерій 

 Якість професійної педагогічної діяльності, як і в будь-якій іншій діяльності, 

багато в чому визначається тими властивостями, які має фахівець, що виконує її. Для 

успішної праці педагогові необхідно володіти безліччю різноманітних особових 

властивостей і якостей. Можна згрупувати професійно значимі якості педагога по 

трьох підставах. 

Три показники професійної компетентності вчителя за особовим критерієм: 

професійна спрямованість особи: особова зрілість і відповідальність, професійні 

ідеали, відданість обраній професії; 

наявність специфічних професійних властивостей: організованість, 

ініціативність, вимогливість, справедливість, гнучкість, інтелектуальна активність, 

креативність; 

наявність специфічних психофізіологічних властивостей: стійкість нервової 

системи, високий емоційно – вольовий тонус, хороша працездатність і витривалість до 

психо – емоційних навантаженням. 



5. Критерій саморозвитку і самоосвіти 

 Професійний педагогічний потенціал вчителя не може бути сформований 

одного разу і назавжди. 

 Професійне вдосконалення в процесі накопичення досвіду практичної 

діяльності повинне здійснюватися на основі критичного і вимогливого відношення 

педагога до себе і до своєї роботи. Постійне особове і професійне зростання в ідеалі 

виступає як невід’ємна риса професіоналізму вчителя. 

Показниками професійної компетентності вчителя початкових класів за 

критерієм саморозвитку і самоосвіти можна вважати: 

самокритичність, вимогливість до себе; 

потреба в оновленні теоретичного і практичного досвіду педагогічної діяльності, 

схильність до інноваційної діяльності; 

дослідницький стиль діяльності 

 Представлені критерії оцінки професійної компетентності вчителя початкових 

класів є одним з можливих підходів до аналізу проблеми педагогічного 

професіоналізму. Цей підхід не претендує на вичерпну повноту і глибину, але в той же 

час дозволяє розробляти основи для зручної і доступної діагностики професійної 

компетентності вчителя з опорою на розроблені показники по кожному з виділених 

критеріїв. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Метою формування педагогічної компетентності є забезпечення належної 

професійної підготовки випускника в умовах ступеневої освіти та його 

конкурентноздатності на ринку освітніх послуг. 

Відповідно до мети конкретизовано основні завдання формування педагогічної 

компетентності майбутнього фахівця початкової освіти: 

- забезпечити оволодіння технологіями самоорганізації та самоактуалізації; 

- створити умови для становлення професійної культури майбутнього спеціаліста; 

- активізувати формування ключових компетенцій майбутнього вчителя початкової 

школи; 

- формувати професійну мобільність; 

- організовувати методичну, дидактичну підтримку; 

- формувати соціальну активність на основі особистісних якості та соціальних умінь 

особистості. 

 

3. СУТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 



Професійна компетентність вчителя – це сукупність його особистісних якостей, 

загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної майстерності, 

гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає оптимальний результат. 

На перший план висуваються внутрішні фактори вчителя: особистісні якості, 

тобто структура особистісних здібностей та рис характеру, його загальна культура, 

управлінські та організаторські можливості, а вже потім – кваліфікаційна 

компетентність, яка передбачає знання, уміння, навички з отриманої спеціальності. 

Професійна компетентність – це базова характеристика діяльності спеціаліста; вона 

включає як змістовий (знання), так і процесуальний (уміння) компоненти і має головні 

суттєві ознаки, а саме: мобільність знань, гнучкість методів професійної діяльності і 

критичність мислення. На основі цього запропоновано таке розуміння професійно-

педагогічної компетентності.  

Професійно-педагогічна компетентність вчителя є складною багаторівневою 

стійкою структурою його психічних рис, що формується внаслідок інтеграції 

досвіду, теоретичних знань, практичних умінь, значущих для вчителя 

особистісних якостей і має окреслені суттєві ознаки (мобільність, гнучкість і 

критичність мислення).  

 

4. ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Основними структурними елементами педагогічної компетентності є: теоретичні 

педагогічні знання, практичні вміння, особистісні якості педагога. 

Теоретичні педагогічні знання передбачають зміст психолого-педагогічних знань, які 

визначені навчальними програмами. 

Зміст психолого-педагогічних знань визначається навчальними програмами. 

Психолого-педагогічна підготовленість складається із знань методологічних основ і 

категорій педагогіки; закономірностей соціалізації і розвитку особистості; суті, цілей і 

технологій навчання та виховання; законів анатомо-фізіологічного і психічного 

розвитку дітей, підлітків, юнацтва. Вона є основою формування гуманістично-

орієнтованого мислення педагога. 

Психолого-педагогічні і спеціальні знання є необхідною умовою професійної 

компетентності. 

Практичне розв’язання педагогічних завдань забезпечують уміння і навички, 

передумовою яких є теоретико-практичні і методичні знання. 



Зміст теоретичної готовності вчителя виявляється в узагальненому умінні 

педагогічно мислити, що передбачає наявність у педагога аналітичних, 

прогностичних, проективних, а також рефлексивних умінь. 

Педагогічні уміння – це сукупність послідовно розгорнутих дій, що ґрунтуються на 

теоретичних знаннях. Частина цих дій може бути автоматизованою (навички). 

Аналітичні уміння передбачають уміння аналізувати педагогічні явища; 

осмислювати роль кожного елемента у структурі цілого і у взаємодії з іншими. 

Знаходити в педагогічній теорії положення, висновки, закономірності; правильно 

діагностувати педагогічне явище; знаходити способи оптимального вирішення 

педагогічних завдань. 

Прогностичні уміння передбачають управління педагогічним процесом;чітку уяву с 

свідомості вчителя, педагогічне прогнозування результатів педагогічного процесу; 

оволодіння прогностичними методами, висунення гіпотез, тощо. 

Проективні уміння забезпечують конкретизацію цілей навчання та виховання і 

поетапну їх реалізацію. 

Рефлексивні вміння передбачають здійснення педагогом контрольно –оцінної 

діяльності, спрямованої на себе, на осмислення і аналіз власних дій. 

Зміст практичної готовності вчителя виражається у зовнішніх (предметних) уміннях, 

тобто в діях, які можна спостерігати. До них належать організаторські і комунікативні 

уміння. 

Організаторські уміння передбачають залучення студентів до різних видів діяльності 

й організацію діяльності колективу, яка перетворює його із об’єкта в суб’єкт 

виховання. Організаторські уміння педагога бувають мобілізаційними, 

інформаційними, розвивальними і орієнтаційними. 

Мобілізаційні уміння вчителя обумовлені привертанням уваги учнів і розвитком у 

них стійких інтересів до навчання, праці та інших видів діяльності. 

Інформаційні уміння пов’язані з безпосереднім викладом навчальної інформації, з 

методами її отримання та обробки. 

Розвивальні уміння передбачають визначення “зони найближчого розвитку” окремих 

учнів, класу в цілому. 

Орієнтаційні уміння спрямовані на формування морально-ціннісних установок 

вихованців і наукового світогляду; організацію спільної творчої діяльності, яка 

розвиває соціально-значущі якості особистості. 



Комунікативні уміння вчителя - це взаємопов’язані групи перцептивних умінь, 

власне умінь спілкування (вербального) та умінь і навичок педагогічної техніки. 

Перцептивні уміння допомагають розуміти інших (учнів, учителів, батьків). Для 

цього необхідно вчити проникати в індивідуальну суть іншої людини, визначити її 

ціннісні орієнтації, які знаходять вираження в її ідеалах, потребах, інтересах. 

Уміння педагогічного спілкування - це уміння розподіляти увагу і підтримувати її 

стійкість; обирати відповідно до класу й окремих учнів найдоцільніші способи 

поведінки звертань; аналізувати вчинки вихованців, визначати мотиви, якими вони 

керуються, їхню поведінку в різних ситуаціях. 

Професійна компетентність учителя обумовлює його педагогічну майстерність. 

Значущість педагогічної компетентності для педагогічної діяльності зумовлюється її 

функціями. 

До них належать такі функції: 

- педагогічного самовизначення; 

- педагогічного самомотивування; 

- педагогічного самонавчання та самовдосконалення; 

- педагогічного самореалізації; 

- педагогічного само профілактики та само реабілітації. 

Врахування даних функцій у процесі формування педагогічної компетентності 

забезпечить успішне вирішення мети і завдань професійної підготовки майбутніх 

фахівців. 

5. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

1. Принцип гуманізму – створення умов для формування кращих якостей та 

здібностей студента; гуманізація взаємин між викладачами і вихованцями, повага до 

особистості майбутнього спеціаліста, розуміння його запитів, інтересів, гідності; 

виховання гуманної особистості, щорої, людяної, доброзичливої, милосердної. 

2. Принцип демократизації – усунення авторитарного стилю у спілкуванні. 

Сприйняття особистості майбутнього вчителя як вищої соціальної цінності, 

визначення його права на свободу, на розвиток педагогічних здібностей. 

3. Принцип компетентності – створення умов для розвитку необхідних структурних 

елементів педагогічної компетентності випускника. 

4. Принцип педагогічної творчості – створення умов для розвитку індивідуально-

особистісної творчості. 



5. Принцип проблемності передбачає орієнтацію майбутнього фахівця на вирішення 

реальних педагогічних проблем. 

6. Принцип реалізму передбачає орієнтованість випускника педагогічного закладу на 

досягнення реальних педагогічних цілей, оволодіння необхідними для цього засобами 

і методами. 

7. Принцип педагогічного саморозвитку передбачає орієнтацію випускника на 

створення умов для стабільного задоволення власних духовних та педагогічних потреб 

у саморозвитку і самореалізації. Професійна підготовка майбутніх учителів буде 

ефективною, якщо вона здійснюється в комплексі зазначених підходів і принципів і 

має цілісний характер. 

8. Принцип орієнтації на особистість - вибір змісту методів, форм навчання 

спирається на природну схильність студентів до пізнання, цілеспрямовано актуалізує 

їхні духовні потреби та інтереси, сприяє їх духовній самореалізації. 

9. Принцип технологічної  єдності  процесу  навчання , використання нових 

технологій навчання. 

10. Принцип діалогізації навчання – відмова від монологізму як соціально-

орієнтованого спілкування – діалогу; розвиток у студентів уміння бачити сильні та 

слабкі аспекти співрозмовника, критично ставитись до отриманої інформації, 

розрізняти упереджену неупереджену інформацію, виявляти розбіжності в позиціях 

учасників діалогу та розуміти позицію співрозмовника. 

 

КРЕДИТ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ: ПРОЕКТ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА». 

ЛЕКЦІЯ 7. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: «КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ». 

 

План: 

1. «Концепція Нової української школи»: стратегічні орієнтири реформування 

загальної середньої освіти. 

2. Формула нової школи. 

3. Принци на яких ґрунтується проект Стандарту початкової освіти. 

4. Визначення термінологічного поля понять компетентність, компетенція, 

компетентнісний підхід, ключова, предметна і міжпредметна компетентність. 

5. Характеристика ключових компетентностей нової української школи. 



 

 

1.Становлення нової української школи: яким реформам бути?/ С. Дяченко// 

Українська мова та література. Шкільний світ. – 2017.- №1-2, - с 45-52 

2. Нова українська школа6 основи стандарту освіти // Освіта України. – 2016 - №50 ( 

19 грудня ). –с. 6-7 

3. Галата С. Нова школа : місія здійснена / С. Галата // Освіта України. – 2016- № 41-

42. С 12 

4. Каплун С. В. Проект нової концепції: точки зору, проблеми/ С. В. Каплун, М. В. 

Конченгіна// Управління школою. – 2015 - №1-3, - с. 2-5 

 

 

КРЕДИТ 4. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ 

ШКОЛІ. 

ЛЕКЦІЯ 8. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ. 

 

План: 

1. Інформатизація освіти як процес розвитку інформаційного суспільства.  

2. Вимоги до вчителя початкових класів в умовах інформаційного суспільства. 

3. Пропедевтика вивчення інформатики та можливості застосування ІКТ в 

початкових класах.  

4. Значення ІКТ для учнів та вчителя.  

 

Література: 

 

1.Шавернева С. Використання інформаційних технологій у початковій школі/ С. 

Шавернева// Початкова школа -2016. - №3 – с.44-47 



2. Інформаційні технології для якості та доступної освіти// Васянович Г. Зб. наук. 

праць/ Васянович. – Львів, 2010. – 2010. – Т.5 – с. 157-210 

3. Коваленко В. В. Використання web – орієнтованих засобів у тренінгових заняттях 

для формування соціальної компетентності молодших школярів/  В. В. Коваленко// 

Комп’ютер у школі та сім’ї . -2015. -№5 – с. 40-45 

4. Інформаційні технології навчання// Педагогіка: модульний курс; навчальний 

посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / І. П. Анєкова, М. А. 

Байдан, О. А. Гончаковіа, В.М Руссол. – Львів 2013. С. 355-359 

Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання – 

педагогічна наука про мету, зміст, методи, форми і засоби використання 

інформаційних технологій у навчально-виховному процесі середньої і вищої школи. 

Вона спирається на філософію і психологію з їх теорією пізнання, на дидактику, що 

розробляє основні закономірності процесу навчання, широко використовує знання з 

анатомії, фізіології і шкільної гігієни, а також з інформатики, пропедевтику основних 

понять якої реалізує. 

Термін "методика" за словником визначається як "вчення про викладання певної 

науки, предмета" або в більш широкому розумінні як "сукупність взаємопов’язаних 

способів та прийомів доцільного проведення будь-якої роботи".. 

Термін "інформаційно-комунікаційні технології навчання" почав 

використовуватись у науковій педагогічній літературі порівняно недавно. Його поява 

тісно пов’язана з введенням з 1 вересня 1985 року у старших класах шкіл Радянського 

Союзу навчального предмета "Основи інформатики та обчислювальної техніки". У 

Концепції інформатизації освіти 1988 року в одній з перших був введений термін 

"нова інформаційна технологія". Синонімічними виразами, що тісно пов’язані з 

поняттям "інформаційно-комунікаційні технології навчання" є такі як "нові 

інформаційні технології навчання", "сучасні інформаційні технології навчання", 

"комп’ютерні технології навчання", "електронно-комунікативні системи, засоби і 

технології навчання" тощо. До цього часу в багатьох педагогічних вузах країни 

вивчається навчальний предмет "нові інформаційні технології навчання". Це говорить 

про відсутність повної усталеності термінології. Разом з тим останнім часом науковці 

все частіше вживають термін "інформаційно-комунікаційні технології навчання".  

Розглянемо складові терміну "інформаційно-комунікаційні технології 

навчання".  Технологія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; 

грец. τεχνη — майстерність, техніка; грец. λογος — (тут) передавати) — наука про 

способи (набір і послідовність операцій) розв'язання задач людства за допомогою 

(шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці). За тлумачним словником, 

"технологія – сукупність способів обробки чи переробки матеріалів, інформації, 

виготовлення виробів, проведення різних виробничих операцій, надання послуг тощо." 

Відповідно "інформаційні технології" – це технології, що тією чи іншою мірою 

реалізують інформаційні процеси: збирання, накопичення, зберігання, передавання, 

опрацювання та представлення (відображення) інформації. За словником, 



"інформаційна технологія – сукупність інформаційних процесів з використанням 

засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ 

до джерел інформації" [18, с. 504]. Дуже схоже визначення дає і англо-український 

тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування [20, с. 267]. 

Жалдак М.І. звертає увагу на соціальну роль інформаційних технологій і визначає їх 

як сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, зберігання, 

опрацювання, передачі й подання інформації, що розширює знання людей і розвиває 

їхні можливості щодо управління технічними і соціальними проблемами.  

За визначенням Смірнова О.В. нова інформаційна технологія (НІТ) це технологія 

опрацювання, передавання, розповсюдження і представлення інформації за 

допомогою ЕОМ, створення обчислювальних і програмних засобів [4, С. 59], а 

Гомуліна Н.М. визначає нові інформаційні технології в освіті як освітні технології з 

використанням комп’ютерів.  

Інтернет-енциклопедія Вікіпедія визначає ІТ як технології, пов'язані зі 

створенням, зберіганням, передаванням, опрацюванням і управлінням інформацією 

або як сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, 

об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних 

процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження 

трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу [5, с. 45Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Інше Інтернет видання визначає інформаційні 

технології як сукупність методів і пристроїв, які використовуються людьми для 

опрацювання інформації і включають всю обчислювальну техніку, техніку зв’язку і, 

частково, - побутову електроніку, телебачення і радіомовлення [8, с. 78].  

В останні кілька десятиліть у педагогічній науці активно використовується термін 

«педагогічна технологія». Савченко О.Я. визначає педагогічну технологію як науково 

обґрунтовану педагогічну (дидактичну) систему, яка гарантує досягнення певної 

навчальної мети через чітко визначену послідовність дій, спроектованих на 

розв’язання проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат.  

Слово "комунікаційні" терміну «інформаційно-комунікаційні технології» 

підкреслює підвищення в останні роки ролі комп’ютерних мереж у забезпеченні 

реалізації інформаційних процесів. За визначенням Морзе Н.В. "Інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) — інформаційні технології на базі персональних 

комп'ютерів, комп'ютерних мереж і засобів зв'язку, для яких характерна наявність 

доброзичливого середовища роботи користувача". А слово "навчання" вказує на 

галузь застосування – освіта.  

Отже, інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТН) – це сукупність 

методів і технічних засобів застосуванняї інформаційних технологій на основі 

комп'ютерних мереж і засобів зв'язку для забезпечення ефективного процесу 

навчання. 

Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання як 

наука досліджує навчально-виховний процес з метою встановлення фактів, 

визначення зв’язків і закономірностей, прогнозування наслідків використання ІКТ у 

освіті, що дозволить покращити ефективність навчально-виховного процесу. 

Більшість недоліків у застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій у 

початковій школі пов’язані із відсутністю розуміння особливостей психічного і 

фізіологічного розвитку дітей даної вікової категорії, організацією навчального 

процесу без врахування цих особливостей. Учителі інформатики старших класів, яких 



залучають до формування у учнів початкових класів елементарної комп’ютерної 

грамотності, намагаються формально перенести не тільки основний зміст але і форми 

та методи організації навчального процесу з старшої школи в молодшу. Пропонується 

до вивчення в початковій школі і двійкове кодування, і призначення центрального 

процесора та пам’яті комп’ютера. Дітей заставляють заучувати напам'ять довгі 

означення, за відсутності підручників і посібників, створювати конспекти теоретичних 

відомостей, готувати багатосторінкові реферати.  Пропонується, наприклад, створити 

у якості опорної таку схему основних складових частин комп’ютера [15Ошибка! 

Источник ссылки не найден., С. 21]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця схема не зовсім коректна з наукової точки зору, а призначення окремих  

складових, наприклад адаптерів, не зовсім зрозумілі і старшокласникам. Тому дуже 

важливо знати особливості розвитку дитини в молодшому шкільному віці. 

У цьому віці продовжується функціональний розвиток нервової і серцево-

судинної систем, органів дихання тощо. Цей розвиток відбувається відносно спокійно 

і рівномірно в порівнянні з підлітковим віком. Кістково-сполучний апарат 

відзначається гнучкістю завдяки наявності в кістках значної кількості хрящів. 

Інтенсивно зростає м’язова система, що супроводжується зростанням сили дітей і 

сприяє здатності організму до тривалої діяльності і розвитку координації рухів. Проте 

дрібні м’язи кисті в першокласників розвиваються ще повільно [. 

Українська школа базується на вченнях психологів Л.С. Виготського, 

Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва та інших, які вважають, що поява логічних операцій у 

досвіді особистості обумовлюється передачею нових даних і логічного досвіду у 

процесі спілкування і навчання. Розвиток дитини визначається засвоєнням нею зразків 

суспільно-історичного досвіду. Людина не народжується з готовими формами 

мислення, здатність логічно мислити формується у неї протягом всього життя, і для її 

повноцінного розвитку необхідні спеціальні умови, які повинні бути створені в 

процесі навчання.  «Перехід дітей від нижчих до вищих ступенів сенсорного розвитку 

залежить не просто від віку, а передусім від того, в які види діяльності діти 

включаються, як змінюється характер цієї діяльності і ті вимоги, що їх прямо чи 

опосередковано ставлять дорослі до дітей у міру зростання їхніх фізичних і психічних 

сил». 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі початкової школи повинно бути підпорядковано як основній 

меті навчання, так і конкретним завданням, які вирішує вчитель у ході 

навчального заняття. При цьому повинні бути враховані фактори і умови, які 

впливають на навчальний процес, забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних 

умов та техніки безпеки. 
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Клавіатура Системний блок Монітор 
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1.1.Санітарно-гігієнічні вимоги до проведення занять з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій у 
початковій школі  

Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчальної роботи в 

початковій школі 

Вимоги навчальних приміщень описані в розділі  3 «Основні приміщення» 

[12Ошибка! Источник ссылки не найден., С.5]. Відповідно до п. 3.4 цього розділу 

класні кімнати  для  учнів І-V класів слід розміщувати тільки на першому поверсі  в  

окремому  блоці,  ізольовано  від приміщень для  учнів  інших  вікових  груп. 

Навчальні приміщення не можуть бути прохідними.  

Навчальні класи мають бути ізольованими від приміщень, які є джерелами шуму і 

запахів (майстерні, спортивні і актові зали, харчоблок та ін.). 

Усі загальноосвітні школи повинні працювати тільки  в одну зміну. 

Природне та штучне освітлення  

Всі учбові приміщення середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів 

повинні мати природне  освітлення [11,].  Незалежно від  розміщення вікон (збоку, 

зверху) в навчальних приміщеннях, світло повинно падати  на  робочі  місця  зліва.  

Оптимальний рівень  природного  освітлення  забезпечується при верхньому і 

боковому  освітленні   приміщень.   Забороняється   направлення світлового потоку з 

правого боку, спереду від учнів. 

Достатність і  рівномірність  природного освітлення  можна оцінити за світловим 

коефіцієнтом (СК),  який вираховується як відношення площі вікон до площі підлоги.  

залежить від розміру  вікон, конфігурації їх,  кількості. Найбільш раціональна форма 

вікон - прямокутна,  висота 2-2,5 м, ширина 1,8-2,0 м, верхній край вікна повинен бути 

на відстані 0,15-0,3 м від стелі. Ширина простінків між вікнами повинна бути не 

більша 0,5 м, а в перших-других класах – 0,6  м. Світловий коефіцієнт повинен 

складати 1:4-1:5. 

Високі дерева повинні висаджуватись на відстані не  меншій  як  10 м  від  вікон 

школи. Дуже часто біля новобудов шкіл спостерігається намагання посадити якомога 

більше дерев. Дійсно, яскраве сонце, не маючи ніяких перешкод, засліплює і учнів, і 

педагогів та призводить до швидкої втоми і зниження ефективності занять. Однак 

після 15-20 років спостерігається інша картина: дерева підросли і створюють щільну 

смугу насаджень, через яку не пробивається жоден промінчик сонця, в класах 

напівтемно і навіть вдень доводиться вмикати штучне освітлення. Тому слід уважно 

ставитись до рекомендацій гігієністів з висадки дерев, своєчасно обрізати гілки дерев, 

що затіняють навчальні приміщення. 

В  класних кімнатах забороняється розміщувати на підвіконнях кімнатні квіти – 

вони теж можуть знизити світловий коефіцієнт. Очищення  віконного  скла необхідно 

проводити 1-2 рази на місяць з середини приміщень і не менше 3 разів на  рік  

знадвору.  

Поверхні стін, меблів слід фарбувати у жовтий, зелений, світло-коричневий колір. 

Ще краще використовувати ці кольори як відтіночні до білого,  сірого, світло-сірого. 

Поверхня стін повинна бути матовою. Забороняється покривати стіни і стелю 

полімерними матеріалами, матеріалами з використанням полімерних смол. 

Стелю, віконні рами та двері рекомендується фарбувати в білий колір, коефіцієнт 

відбиття якого 0,8. Класна дошка повинна мати матову  поверхню,   пофарбовану   в  

темно-зелений,  коричневий  колір  з коефіцієнтом відбиття 0,1-0,2. 



Штучне освітлення забезпечується люмінесцентними лампами  та  лампами 

розжарювання з світильниками, що забезпечують розсіювання світла. Рівень штучного 

освітлення навчальних приміщень шкіл повинен складати при використанні ламп 

розжарювання не менше 150 лк і при використанні люмінесцентних ламп не менше 

300 лк. 

В навчальних приміщеннях світильники слід розміщувати  в 2 ряди  паралельно  

лінії вікон на відстані 1,5 м від зовнішньої і внутрішньої стін,  1,2 м - від класної 

дошки, 1,6 м - від задньої стіни. Відстань між рядами світильників повинна бути 2,5-

2,65 м. Світильники очищуються не рідше 1 разу на три місяці. 

Повітряно-тепловий режим у класі забезпечується перш за все дотриманням 

режиму провітрювання – на всіх перервах повинно виконуватись провітрювання, а 

учні повинні в цей час виходити з аудиторії. Другий обов’язків компонент – регулярне 

вологе прибирання: на великій перерві  і по закінченні навчальних занять з 

використанням дезінфікуючих і зв'язуючих речовин. 

Коефіцієнт аерації (площа елементів вікон, що відкриваються до загальної площі 

вікон) повинен бути не меншим 1/50. 

Відносна вологість повітря має бути 40-60%, а температура в залежності від 

кліматичних умов:  у класах і кабінетах 17
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Обладнання класних кімнат 

У навчальних класах і кабінетах  встановлюються  меблі згідно з діючим 

нормативним документом (ГОСТ 5994-93). Меблі повинні відповідати висоті тіла 

дітей. У класах початкової школи основним елементом обладнання є учнівська 

двомісна або одномісна парта. У більш старших класах використовуються учнівські 

столи. Заборонено використання табуреток і лав замість стільців (тобто меблів для 

сидіння без спинок). 

Для учнів не допустима поза,  при який кут нахилу  грудної частини тіла до 

поперекової дорівнює 145 градусам (приводить до порушень функції зору та швидкого 

стомлення). Не допустима і випрямлена поза, оскільки відстань від поверхні парти до 

очей збільшується до 48 см. Зручна поза, при якій кут нахилу 160-170 градусів.  

Учитель повинен  контролювати  правильну робочу позу учнів за шкільними 

меблями:  ноги повинні  упиратись  у  підлогу  або підставку для  ніг,  при  виконанні 

письмових робіт – невеликий нахил тіла вперед (170 градусів), відстань від робочої 

поверхні до очей для учнів 1-2 класів при прямому письмі – 26 см, при косому – 21 см, 

для учнів 9-10 років відстань повинна складати 24,2 см. 

При поясненні викладача учень повинен сидіти, спираючись на спинку парти,   

передпліччя  повинні  вільно  лежати  на  столі (парті) 

Шкільні меблі повинні бути промаркованими.  Маркування наноситься у вигляді 

лінії шириною 2 см або кола  діаметром  2,5 см на обох сторонах парти,  стола, 

стільця.  

Розміщувати меблі  у  класній кімнаті прямокутної конфігурації слід так (рис.3): 

- між зовнішньою  стіною  і  першим рядом парт повинна бути відстань 0,6-0,7 м 

(в будівлях із цегли  і  місцевих  матеріалів допускається 0,5 м); 

- між рядами двомісних парт не менше 0,6 м; 



- між третім рядом парт і внутрішньою стіною або шафами, які стоять біля стіни, 

не менше 0,7м; 

- від передньої стіни з класною дошкою до передніх столів не менше 2,4-2,6 м; 

- від задніх  парт  до задньої стіни не менше 0,65 м (якщо задня стіна зовнішня - 

не менше 1,0 м); 

- від задніх парт до шаф, які стоять вздовж заднього краю стіни - не менше 

0,8 м; 

- між столом викладача і передньою партою не менше 0,65м; 

- від демонстраційного столу до класної дошки не менше 1,0м; 

- між столом викладача і переднім столом учнів не менше 0,5 м; 

- найбільша відстань  останнього  місця від класної дошки - 10 м; 

- висота нижнього краю дошки над підлогою для учнів першого класу 0,7-0,8 м, 

ІІ-ІV класів - 0,75-0,8 м. 

Учні з пониженою гостротою зору повинні сидіти  за першими партами в 

першому ряду (від світлонесучої стіни). Школярі з пониженим слухом  розміщуються  

за  першими  і  другими   партами крайніх  (першого і третього) рядів. Учні, які часто 

хворіють простудними захворюваннями, ревматизмом,  ангінами, розміщуються у 

третьому ряду  парт (біля внутрішньої стіни). 

Для профілактики порушень постави не менше 2-ох  разів  на рік школярів 

пересаджують з першого ряду в третій і навпаки, не порушуючи відповідності групи 

меблів їх зросту. Шкільні меблі  розставляються  у шкільному приміщенні так, щоб 

ближче до дошки були менші розміри, далі - більші. 

 

Кришки парт фарбуються у відтінки зеленого кольору або використовується 

кольорова гама натурального дерева,  фарба  повинна  бути матовою. 

 Організація навчально-виховного процесу 

За державними санітарними правилами і нормами встановлюються гранично 

допустиме аудиторне навантаження учнів у залежності від їх віку і кількості робочих 

днів на тиждень (табл. 2).  

 

Слід зауважити, що в таблиці вказано гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня без врахування часу на заняття з фізичної культури, 

індивідуальні та групові заняття. 

Наказом Міністра освіти і науки України від 29 листопада 2005 року №682 «Про 

Типові навчальні плани початкової школи» внесені певні корективи у порядок 

визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів. При 5-денному 

навчальному тижні воно тепер складає: для учнів 1 класу – 20 годин, 2 класу – 22 

години і 3-4 класу – 23 години. Години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів.  

Тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 – 4 класах – 40 хвилин. Тривалість 

перерв між уроками для  учнів  усіх  класів становить 10 хв.;  великої  перерви  (після  

2-го уроку) – 30 хв. Замість однієї великої перерви можна після 2-го і  3-го  уроків 

влаштувати перерви по 20 хв. кожна.  

Для профілактики  стомлюваності,  порушення  статури, зору учнів на уроках 

письма, мови, читання, математики та інших уроках необхідно виділяти час для 

фізкультхвилинок та гімнастики очей. 



Найвища активність  розумової діяльності у дітей шкільного віку припадає на 

інтервал 10-12 годин. Тому у розкладі, особливо для молодших школярів, уроки з 

навчальних предметів, що вимагають значного розумового напруження, повинні 

проводитися на 2-ому та 3-ому уроках. Розподіл навчального навантаження протягом 

тижня повинен бути таким, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок, середу, 

четвер. 

При визначенні доцільності, характеру, змісту та обсягу домашніх  завдань  слід  

врахувати індивідуальні особливості учнів та педагогічні вимоги. У 1-му класі 

початкової школи домашні завдання не задаються.  Граничний обсяг домашнього 

завдання у 2-му класі не повинен перевищувати 45 хв., у 32 класі – 70 хв., у 4 класі – 

90 хв. У початкових класах домашні завдання не слід задавати на вихідні і святкові 

дні. 

Факультативні, групові та індивідуальні заняття слід  проводити у дні з 

найменшою кількістю уроків. 

При використанні у навчальному  процесі  в  загальноосвітніх  навчальних  

закладах аудівізуальних технічних засобів навчання (ТЗН) встановлюється така 

тривалість  їх застосування: 

Протягом тижня  кількість  уроків  із застосуванням ТЗН не повинна бути для 

учнів початкової школи  більшою 3-4. 

Санітарно-гігієнічна освіта учнів, формування здорового укладу життя, 

самообслуговування 

 

1.2. Принципи і методи навчання, особливості їх реалізації при 
використанні комп’ютерної техніки на уроках та в позакласній 
роботі в початковій школі.  

Вимоги до організації навчального процесу в початковій школі визначаються 

відповідною методичною системою навчання кожного з предметів початкової 

школи:  математики, української та іноземних мов, природознавства, образотворчого 

мистецтва тощо.  

Мета і зміст початкового навчання визначені в Державному стандарті 

початкової загальної освіти, відповідних навчальних програмах з предметів 

початкової школи та підручниках.  

Савченко О.Я. зважаючи на логіку навчального процесу і враховуючи специфіку 

початкового навчання виділяє таку групу дидактичних принципів: 

- принцип всебічного розвитку особистості; 

- принцип цілісності впливу навчально-виховного процесу; 

- принцип природовідповідності організації навчання; 

- принцип науковості; 

- принцип доступності; 

- принцип системності навчання; 

- принцип наступності і перспективності; 

- принцип взаємозв’язку навчання і розвитку; 

- принцип мотиваційного забезпечення навчального процесу; 

- принцип співробітництва; 

- принцип індивідуалізації і диференціації навчання; 

- принцип наочності; 



- принцип міцності і дієвості навчання. 

Розглядаючи інформаційно-комунікаційні технології в ролі засобів навчання і 

враховуючи їх особливості і переваги та недоліки в порівнянні з іншими 

стандартними засобами навчання – підручниками, таблицями, картками, схемами, 

ілюстраціями, зразками природних матеріалів тощо, - можна спробувати описати їх 

можливий позитивний вплив на реалізацію дидактичних принципів в навчальному 

процесі початкової школи. 

Принцип всебічного розвитку особистості визначає спрямованість процесу 

навчання на розвиток фізичних, пізнавальних і духовних якостей учня. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій надає педагогам розширені 

можливості по розвитку дитини. Спеціально створені комп’ютерні середовища 

можуть за певним алгоритмом здійснювати аналіз дій дитини в тій чи іншій 

навчальній ситуації, порівнювати ці дії з набором варіантів дій, що є в базі даних і на 

підставі цього порівняння визначати рівень сформованості тих чи інших навичок 

дитини. З бази можливих варіантів будуть запропоновані завданні, зорієнтовані на 

найближчу зону розвитку дитини. Наприклад, Сеймур  Пайперт і його колеги 

створили середовище розвитку дитини – Лого світи, працюючи в якому дитина 

моделює реальну діяльність і структурує простір і час. Існує значна кількість 

комп’ютерних програм, спрямованих на розвиток логіки, уяви, уміння орієнтуватися 

у просторі, мовленнєвих і математичних навичок тощо. У ході роботи з 

комп’ютером, при правильній організації навчального процесу, швидше йде 

оволодіння навичками читання і письма, що дозволяє учням використовувати 

додаткові джерела отримання повідомлень і в кінцевому рахунку краще розвивати 

навички зв’язного мовлення, що, за твердженням психологів, позитивно впливає на 

їх розумовий розвиток. 

Принцип цілісності впливу навчально-виховного процесу визначає 

взаємозв’язок і взаємообумовленість різних факторів, що впливають на ефективність 

навчально-виховного процесу. Процес навчання вимагає системного підходу до його 

організації і управління, до добору змісту, форм і методів навчання. Інформаційно-

комунікаційні технології посідають у системі навчання своє місце, надаючи педагогу 

інструменти для забезпечення розвитку дитини, індивідуалізації і диференціації 

навчання. Недооцінка, як і переоцінка цієї компоненти в загальній багаторівневій 

системі навчально-виховного процесу, може негативно вплинути на розвиток 

сучасної початкової шкільної освіти. 

Принцип природовідповідності організації навчання передбачає добір всіх 

компонентів навчального процесу відповідно до природного розвитку дитини у 

певний період її життя. Адаптація форм, методів і засобів навчання до рівня 

сформованості певних психічних процесів дитини, зорієнтованість їх на певні види 

діяльності дозволяє забезпечити ефективний розвиток дитини. Сучасними засобами 

такої адаптації і є інформаційно-комунікаційні технології.  

Принципи науковості і доступності визначають, що зміст навчання, 

незважаючи на необхідність його адаптації до рівня учнів початкової школи, не 

повинен вступати в протиріччя з сучасними науковими знаннями. Використання 

мультимедійних засобів сучасних комп’ютерів дозволяє подавати навчальний 

матеріал у доступній для молодших школярів формі, без примітивізму в поясненні 

явищ, законів і закономірностей природи, введенні і роз’ясненні складних понять 

тощо. 



Характеризуючи успішну роботу учителя по навчанню дітей, обов’язково 

вказують, що ця робота є системною. Реалізуючи принцип системності учитель 

повинен забезпечити логічність і послідовність етапів навчального процесу на основі 

знання психічних процесів оволодіння новими знаннями і уміннями. Тобто 

діяльність вчителя повинна характеризуватися цілеспрямованістю, послідовністю, 

визначеністю ролі і місця кожної складової навчального процесу. Нові знання 

повинні спиратись на ті, що вже засвоїли учні і в свою чергу повинні ставати 

фундаментом для наступних знань. У результаті навчання у школярів повинна 

складатися система знань про сучасний світ, у якій інтегруються знання про 

суспільство і природу.  

К.Д.Ушинський і визначний математик М.В.Остроградський акцентували увагу 

на непотрібність і навіть шкідливість розрізнених, не систематизованих, штучно 

затеоретизованих, наповнених псевдонауковою термінологією знань: "Буде… не 

тільки  не корисно, але навіть шкідливо підміняти загальними фразами дійсні знання, 

що ґрунтуються на основах наук 

Забезпечуючи системність у організації навчального процесу вчитель не 

повинен забувати про наступність і перспективність у розвитку дитини. 

О.Я.Савченко акцентує увагу на необхідність продовжувати і розвивати в початковій 

школі напрями, що є основою діяльності в старшому дошкільному віці: широке 

використання ігрової діяльності, цілеспрямований розвиток сенсорних процесів 

(чутливості слуху, вправності руки, гостроти зору) [ 2, с. 86]. На допомогу вчителю 

тут можуть прийти різноманітні комп’ютерні музичні редактори, графічні планшети, 

тренажери для формування просторової уяви, визначення напрямків руху, 

тренування швидкості реакції тощо.  

При цьому слід зважати на те, що розвиток дітей не повинен обмежуватись або 

переважно базуватись на комп’ютерних технологіях. Розвиток усного мовлення, 

саморегуляції поведінки, умінь співробітничати в колективі, рухової і просторової 

координації потребує обов’язкового живого спілкування учителя з учнем і учнів між 

собою, участі в рухливих і спортивних іграх, участі в колективних справах школи, 

класу. 

Одним з головних завдань при реалізації принципу наступності є забезпечення 

плавного переходу від дошкільного етапу розвитку дитини до початкового 

шкільного, а потім до навчання в середній ланці школи. Кожен з цих етапів має 

значні відмінності в формах та методах організації навчальної діяльності дітей.  

Принцип взаємозв’язку навчання і розвитку органічно зв’язує процес навчання 

і розвитку дитини. Для забезпечення успішного навчання у молодшого школяра 

повинні бути розвинені загальнонавчальні навички і уміння: логічно мислити, 

порівнювати об’єкти і визначати їх властивості, узагальнювати, аргументувати 

думку, абстрагуватися, проводити класифікацію, виділяти головне, систематизувати, 

аналізувати і синтезувати. Звичайно, рівень сформованості цих умінь і навичок для 

різних вікових груп різний.    

У школах України активно впроваджується концепція розвивального навчання,  

запропонована Л.В. Занковим, В.В. Давидовим та Д.Б. Ельконіним. Основу 

концепції складають ряд принципів, реалізація яких дозволяє забезпечувати 

навчання за рахунок розвитку у дітей вже зазначених навичок мислення. Завдання 

для навчання мають лежати в "зоні найближчого розвитку", тобто такі, для 



розв’язування яких  учень повинен використати вже відомі йому знання і нові, які є 

наступним кроком у його розвитку і в здобутті нової порції систематизованих знань. 

Принцип співробітництва тісно пов'язаний з принципом індивідуалізації і 

диференціації навчання. Індивідуалізація навчання потрібна для надання учневі 

максимально комфортних для нього умов. Під умовами навчання розуміємо систему 

подачі нового матеріалу, темп навчального процесу, способи подання навчального 

матеріалу, систему вправ на розуміння, закріплення і узагальнення знань, 

використання тих чи інших методів і засобів навчання.  Незважаючи на спільне у 

протіканні пізнавальних процесів, кожна людина має індивідуальні особливості, 

наприклад, сприймання зорових об'єктів. Окремі діти дуже добре запам’ятовують 

навчальний матеріал з розповіді вчителя, а іншим треба обов’язково прочитати і 

бажано зі схемами і діаграмами, що ілюструють текст. Навіть темп читання значно 

відрізняється у дітей, особливо молодшого шкільного віку. У багатьох випадках діти, 

які швидко читають, не замислюються над прочитаним і для його осмислення їм 

треба прочитати ще раз, тільки повільніше. 

Індивідуалізація навчання реалізується через диференціацію навчальних 

завдань, багатоваріантність, гнучкість форм різних видів навчальної діяльності. 

Інформаційно-комунікаційні технології є одним із основних засобів для реалізації 

завдань по індивідуалізації навчання, забезпечення співробітництва учня і учителя. 

Учитель може передати частину функцій із забезпечення самостійної навчальної 

роботи комп’ютеру (точніше навчальній комп’ютерній програмі), а учень буде 

самостійно добирати темп роботи з програмою, варіанти завдань, розміри зображень 

на екрані чи звуковий супровід. 

Принцип наочності був сформульований одним із перших у дидактиці. Ще 

Я.А.Коменський говорив: "Все, що можливо, надавати для сприйняття відчуттями, а 

саме: видиме - для сприйняття зором; те, що чується, - слухом; запахи - нюхом; те, 

що підлягає смаку, - смаком; доступне дотику – шляхом дотику. Якщо ж які-небудь 

предмети і явища можна відразу сприймати кількома відчуттями – надати кільком 

відчуттям."[1, с. 47]. Слід зважати на особливості сприйняття молодших школярів, у 

яких переважає конкретно-образне мислення, і за твердженням психологів і 

педагогів, на ранніх етапах навчання учень ще дуже слабо оперує абстрактними 

поняттями. Для розвитку логічного мислення і формування абстрактних понять 

учневі початкової школи спочатку бажано провести практичні пізнавальні дії. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій надає учителеві багаті 

можливості для забезпечення принципу наочності. За виключенням натуральних і 

об'ємних наочних засобів всі інші засоби наочності можуть бути відтворені засобами 

ІКТ. Використання ж у комплексі з комп’ютером мультимедійних проекторів і 

мультимедійних дошок забезпечує набачені раніше можливості вірогідного подання 

навчального матеріалу. Завдяки використанню наочності у школярів підвищується 

зацікавленість у навчанні, розвивається спостережливість, увага, мислення. 

Наочність повинна відображати суть об’єктів, що вивчаються, яскраво і образно 

показувати те, що необхідне засвоїти. Використовувати наочність слід не тільки для 

підтвердження вірогідності предметів і явищ, але і як джерело знань. У 3-4 класах 

необхідно все частіше використовувати символьної наочності замість об'єктної. 

Використовувати різні види наочності слід помірно, оскільки велика їх кількість 

розсіює увагу і заважає сприйняттю головного. Наочність повинна бути естетично 

виконана. 



Принцип міцності і дієвості результатів навчання передбачає стійке 

закріплення знань у пам'яті учнів, готовність учнів використати ці знання в 

практичній діяльності. На міцність засвоєння знань впливають ряд чинників, серед 

яких слід виділити суб'єктивні: наявність позитивних мотивів навчання, активність 

учнів у здобутті знань, рівень самостійності, значимість (цінність) матеріалу, що 

вивчається, для учня тощо.  

В сучасних навчальних програмах передбачаються різні рівні засвоєння знань і 

формування умінь. Знання повинні засвоюватися: на рівні відтворення (учень 

називає, розпізнає, спостерігає), на рівні розуміння (учень наводить приклади, 

характеризує, описує, пояснює, формулює, обґрунтовує), на рівні застосування в 

стандартних умовах (учень порівнює, класифікує, використовує, розв’язує задачі) і 

на рівні використання в нестандартних умовах та творчому застосуванні знань (учень 

аналізує, синтезує, оцінює, адаптує для змінених умов, розробляє нові задачі, планує 

діяльність з реалізації навчального проекту). 

 

 

КРЕДИТ 5. СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

ЛЕКЦІЯ 9. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

План: 

1. Концептуальні положення педагогічного проектування як ефективного 

інноваційного нововведення в освіті. 

2.  Основні завдання педагогічного проектування в початковій школі на сучасному 

етапі: формування навичок самостійної діяльності, застосування знань у 

нестандартних ситуаціях; формування в учнів комунікативних умінь та навичок; 

формування навичок науково-дослідної роботи.  

3.  Методичні засади педагогічного проектування. 

 

Література: 

1.Технологія проектування//  Іноваційні технології на сучасному уроці: навчально - 

методичний посібник/ А. М. Старєва, К. Ф. Нор,С.І Якименко, О.О. Сокуренко. – 

Миколаїв, 2013 – с. 46-58 

2. Желізняк Л. Кейс – технологія/ Л. Железняк// Відкритий урок  2012. - №12. – с. 

23-26 

1. Завдання впровадження проектної діяльності та основні вимоги до 

використання методу проектів  



              Основне завдання проектної діяльності – це озброєння дитини 

інструментарієм для вирішення проблем, пошуку та досліджень у життєвих ситуаціях. 

Яким би не був проект, він завжди проходить низку чітко визначених етапів: Проект 

як форма «вимагає» оформлення результатів для пред’явлення його оточуючим. 

Відповідно виникає необхідність використовувати предметні навички як засіб 

реалізації проекту. Таким чином, проектна організація освітнього процесу задає умови 

для інтеграції предметного вмісту; розвитку користувальних навичок в інформаційних 

технологіях; формування комунікативних компетентностей. Завершеність проекту як 

реалізація задуму та як відчужений результат є механізмом формування в дитини 

здатності бачити власну дію з боку. 

Проектна діяльність припускає послідовність відносно обмежених один від 

одного завершених проектів. Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які 

набувають учні, а саме: планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі 

результати; використовувати багато джерел інформації; самостійно збирати і 

накопичувати матеріал; аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку; 

приймати рішення; установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, 

взаємодіяти один з одним); створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій 

проектної діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій); 

підготувати цикл занять з тем, які зацікавили б учнів середніх класів; представляти 

створене перед аудиторією; оцінювати себе та інших. 

Метод проектів - педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію 

фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). 

Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові 

способи людської діяльності в соціокультурному середовищі. Дослідницький проект 

за змістом може бути: монопредметним (виконується на матеріалі одного предмета; 

міжпредметним (інтегрується суміжна тематика декількох предметів, наприклад 

природознавство, іноземна мова, українська мова); підсумковим, коли за результатами 

його виконання оцінюється засвоєння учнями певного навчального матеріалу; 

поточним, коли на самоосвіту і практичну діяльність виноситься із навчального курсу 

лише частина змісту навчання. 

Ефективність застосування проектної діяльності полягає в тому, що:  

1) відбувається розвиток творчого мислення як обов'язкової умови реалізації проектної 

діяльності;  

2) якісно змінюється роль педагога: усувається його домінуюча роль в процесі 

присвоєння знань і досвіду, йому доводиться не тільки і не стільки навчати, скільки 

допомагати дитині вчитися, направляти її пізнавальну діяльність;  

3) вводяться елементи дослідницької діяльності;  



4) формуються особистісні якості вихованців, які розвиваються лише в діяльності і не 

можуть бути засвоєні вербально (у групових проектах, коли «працює» невеликий 

колектив і в процесі його спільної діяльності з'являється спільний продукт, звідси 

розвивається вміння працювати в колективі, брати відповідальність за вибір, рішення, 

розділяти відповідальність, аналізувати результати діяльності, здатність відчувати 

себе членом команди - підпорядковувати свій темперамент, характер, час інтересам 

спільної справи);  

5) відбувається включення вихованців у «добування знань» та їх логічне застосування 

(формуються особистісні якості - здатність до рефлексії та самооцінки, вміння робити 

вибір і осмислювати як наслідки цього вибору, так і результати власної діяльності).  

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

 

1. Не лише передавати учням суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці 

знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і 

практичних завдань. 

2. Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності     

працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, 

виконавця, посередника тощо). 

3.  Розширити коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, різними 

точками зору на одну проблему. 

4. Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати 

необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні 

гіпотези, уміти робити висновки. 

 

 
Вимоги до використання методу проектів  

До організації проекту висуваються такі вимоги: 

1. Проект повинен розроблятися за ініціативою учнів. Тема проекту для всього класу 

може бути одна, а шляхи його реалізації в кожній групі - різні. Можливе одночасне 

виконання учнями різних проектів. 

2. Проект є важливим для найближчого оточення учнів -однокласників, батьків, 

знайомих. 

3. Робота над проектом є дослідницькою, вона моделює роботу в науковій лабораторії 

або в іншій організації. 



4. Проект має педагогічне значення: учні набувають знань, будують стосунки, 

опановують необхідні способи мислення і дії. 

5. Проект завчасно спланований, водночас він гнучкий, можливі зміни в процесі 

виконання. 

6. Проект зорієнтований на вирішення конкретної проблеми, його результат має 

споживача. 

7. Проект реалістичний, він враховує наявні у школі ресурси. 

2. Охарактеризуйте основні функції проектної діяльності: 

Дидактична функція Вироблення вміння конструювати свої знання; Ознайомлення зі 

способом роботи з інформацією; Формування вміння презентувати результати своєї 

роботи; Формування навичок самоорганізації 

Пізнавальна функція Підвищення мотивації учнів до отримання нових знань; 

Формування вміння продукувати, аргументувати та захищати свої ідеї; Формування 

навичок емоційно-вольової сфери 

Розвивальна функція Розвиток творчих і дослідницьких здібностей особистості; 

Розвиток критичного мислення; Розвиток комунікативних умінь і навичок 

Соціалізуюча функція Формування навичок спілкування у соціумі; Вироблення 

власного погляду на події; Осмислення своїх можливостей; 

функції педагогічного проектування окремо. 

Дослідницька функція передбачає вивчення вікових та індивідуальних особливостей 

кожного учня, а також особливостей процесу та результатів проектної діяльності, 

визначення низки переваг та недоліків проекту виховної діяльності.  

Аналітична функція пов’язана з необхідністю аналізувати процес виховання, 

порівнювати результати із поставленими цілями та завданнями.  

Прогностична функція вимагає умінь педагога прогнозувати розвиток особистості, її 

якостей, почуттів, волі; фіксує можливі відхилення у розвитку особистості, прогнозує 

хід виховного процесу, розглядає варіанти застосування форм, методів і засобів 

виховання.  

Нормативна функція – проектування як процес має нормативний характер, який 

визначений певними етапами, формами.  

Конструктивна функція пов’язана з проектуванням структури педагогічних дій 

педагога та учнів.  

Перетворювальна функція сприяє моральному розвитку особистості, формуванню 

гуманності у міжособистісні та міжкультурні відносини.  

Всі із вищеперерахованих функцій є взаємопов’язаними та взаємозумовленими, тобто, 

всі вони спрямовані на отримання 

3. Вимоги до організації навчальної проектної діяльності. 

 



1. Наявність значущої в дослідницькому, творчому плані проблеми / задачі, що 

вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її рішення (наприклад, 

дослідження демографічної проблеми в різних регіонах світу, створення серії 

репортажів з різних регіонів країни, інших країн земної кулі по одній проблемі, які 

розкривають певну тему; проблема впливу кислотних дощів на навколишнє 

середовище чи розміщення різноманітних галузей промисловості в різних регіонах, 

тощо).  

2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів 

(наприклад, доповідь у відповідні служби про демографічний стан даного регіону, 

фактори, що впливають на цей стан, тенденції, що простежуються в розвитку даної 

проблеми; спільний випуск газети, альманаху з репортажами з місця подій; план 

заходів з охорони лісу в різних місцевостях, спільне твір декількох учнів, сценарій 

шкільного спектаклю і т. д);  

- 3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.  

- Визначення кінцевих цілей спільних / індивідуальних проектів;  

- 5.Определеніе базових знань з різних областей, необхідних для роботи над 

проектом.  

- Структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних 

результатів).  

- Використання дослідницьких методів:  

• визначення проблеми, що випливають з неї завдань дослідження;  

• висування гіпотези їх рішення, обговорення методів дослідження;  

• оформлення кінцевих результатів;  

• аналіз отриманих даних;  

• підведення підсумків, коректування, висновки (використання в ході 

спільного дослідження методу "мозкової атаки", "круглого столу", 

статистичних методів, творчих звітів, переглядів, тощо).  

Останнє особливо важливо, так як ставиться як би до технології проектних 

методів. Не володіючи досить вільно дослідними, проблемними, пошуковими 

методами, вмінням вести статистику, обробляти дані, не володіючи певними методами 

різних видів творчої діяльності, важко говорити про можливість успішної організації 

проектної діяльності учнів . Це як би попередня умова успішної роботи за методом 

проектів. Крім того, необхідно володіти і технологією самого проектного методу.  

Самий складний момент при введенні у навчальний процес дослідницьких 

проектів - організація цієї діяльності, а особливо - підготовчий етап. Вчителю при 

плануванні на навчальний рік має виділити провідну тему (розділ) або декілька тем 

(розділів), які будуть «винесені на проектування». Далі необхідно сформулювати 15-

20 як індивідуальних, так і групових тим на клас, робота з яким вимагатиме 

присвоєння учнями необхідних за програмою знань і формування необхідного досвіду. 

Бажано диференціювати теми за ступенем складності, але це зовсім не обов'язково. 



Учень повинен мати можливість вибрати тему проекту, організаційну форму його 

виконання (індивідуальна та групова), ступінь складності проектувальної діяльності.  

Чіткість організації проектування визначається чіткістю і конкретністю 

постановки мети, виділенням планованих результатів, констатацією вихідних даних. 

Вельми ефективним є застосування невеликих методичних рекомендацій або 

інструкцій, де вказуються необхідна і додаткова література для самоосвіти, вимоги 

педагога до якості проекту, форми і методи кількісної та якісної оцінки результатів. 

Іноді можливо виділити алгоритм проектування або інше поетапне поділ діяльності.  

Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. В одних випадках 

ця тематика може формулюватися фахівцями органів освіти в рамках затверджених 

програм. В інших, висуватися вчителями з урахуванням навчальної ситуації зі свого 

предмета, природних професійних інтересів, інтересів і здібностей учнів. По-третє, 

тематика проектів може пропонуватися і самими учнями, які, природно, орієнтуються 

при цьому на власні інтереси, не тільки чисто пізнавальні, а й творчі, прикладні.  

Тематика проектів може стосуватися якогось теоретичного питання шкільної 

програми з метою поглибити знання окремих учнів з цього питання, диференціювати 

процес навчання. Частіше, однак, теми проектів, особливо рекомендовані органами 

освіти, відносяться до якогось практичного питання, актуального для практичного 

життя і разом з тим, що вимагає залучення знань учнів не з одного предмета, а з різних 

областей, їх творчого мислення, дослідницьких навичок. Таким чином, досягається 

цілком природна інтеграція знань. 

 

КРЕДИТ 6. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПЕРШОКЛАСНИКА. 

 

ЛЕКЦІЯ 10. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості 

План: 

1. Соціальна сутність особистості. Поняття розвитку і формування особистості.  

2. Природний і суспільний фактори розвитку, їх взаємозв’язок і 

взаємообумовленість. 

3.  Основні види діяльності дітей, її розвиваючі можливості.  

4. Вікові періоди розвитку особистості. Вікова періодизація.  

5. Індивідуальні особливості учнів.  

6. Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. 



 Рефлексивний підхід – спрямовує навчально-виховний процес на створення 

педагогічних ситуацій, що активізують рефлексію (самосвідомість, Я-концепцію) 

учасників освітнього процесу. 

Рефлексія є кінцевим циклом пізнавальної діяльності учнів: ознайомлення, 

осмислення, запам'ятовування, тренування, систематизація, застосування, 

узагальнення, рефлексія. 

Рефлексія може бути двох основних видів: рефлексивна діяльність учнів, організована 

вчителем, у вигляді самооцінки своєї роботи на уроці або протягом усього семестру, і 

діяльності вчителя, а також педагогічна рефлексія вчителя, тобто аналіз і оцінка своєї 

діяльності на основі отриманих від учнів результатів, а також на основі самооцінки та 

самоаналізу. У цій статті хочеться зупинитися на механізмах вибудовування 

зворотного зв'язку з учнями, що дає вчителю інформацію про хід навчального процесу 

в цілому і про результативність конкретного уроку. 

  

 

Зворотній зв'язок може бути невербальної, емоційної, заснованої на спостереженнях 

вчителя за зовнішніми проявами діяльності учнів на уроці (уважність, зосередженість, 

зацікавленість, вираз емоцій, міміка, жести, активність на уроці). Цей зв'язок вимагає 

від учителя певної педагогічної техніки, високого рівня якої він може досягти в 

результаті хорошого тренінгу. 

Зворотній зв'язок може бути і вербальної, одержуваної або постійно, або час від часу.  

 

Варто виділити кілька видів вербальної рефлексії: 

     а) регулярна - отримується постійно протягом всього уроку і, особливо, в кінці 

його. Інформація з боку учнів може надходити в різних формах: усно чи письмово на 

конкретно поставлені вчителем питання ( «Що ви дізналися сьогодні нового?», «Яка 

інформація здалася найбільш значущою і цікавою?», «Що залишилося не зовсім 

зрозумілим і вимагає додаткового опрацювання ? »,« Захотілося вам потрібна 

додаткова інформація з пройденого матеріалу? »,« Де її можна знайти? »). Крім того 

учень може провести самооцінку своєї діяльності на уроці, не чекаючи запитань з боку 

вчителя, тобто висловити свою думку про урок, поділитися враженнями, зробити 

висновки, побудувати плани на майбутнє, провести паралелі, розповісти, 

виправдалися чи ні його очікування від уроку, з яким почуттям, «осадом» він іде з 

уроку. 



 

Природно, для того, щоб учень міг так глибоко і серйозно, а головне щиро і відверто 

поділитися своїми думками і почуттями, по-перше, має бути присутня висока ступінь 

довіри, відкритості та взаєморозуміння між учнем і вчителем, а по-друге, учень 

повинен серйозно і відповідально ставитися до навчального процесу та володіти 

навичками елементарного самоаналізу і самооцінки, критичного мислення, вдумливо, 

а не механічно підходити до навчання в цілому. Але цього він не може навчитися сам 

або розвинути ці навички самостійно. Тільки поступова, систематична робота в цьому 

напрямку, що проводиться в умовах психологічного комфорту, доброзичливості та 

довіри, може призвести до бажаного постійного діалогу між учнем і вчителем. Опора 

на знання результатів рефлексії учнів може сформувати педагога діалогового стилю 

навчання, що ставить на перше місце не предмет, а учня. 

 

     б) спонтанна, нерегулярна - репліки, думки, судження, сумніви, питання, висновки 

учнів в довільній формі. Для думаючого вчителя спонтанні, стихійні прояви рефлексії 

з боку учнів представляють величезну цінність і також є найбагатшим матеріалом для 

аналізу своєї педагогічної діяльності та коригування освітнього процесу. У певному 

сенсі, довільний особистісно-рефлексивний діалог більш значущий і щирий, ніж 

регулярна зворотний зв'язок «за запитом». ( «Це виклад було складніше, ніж 

попереднє», «Мені важко говорити, я не встигаю потік своїх думок перекласти на 

англійську мову. Письмові роботи мені даються набагато легше. Є час подумати», «Я 

не запам'ятовую граматичні терміни і правила, строю пропозиції інтуїтивно »,« Моя 

мова буде зрозумілою для носіїв мови? »,« Якщо тема мені цікава, то я розповідаю 

краще ») 

 

    в) циклічна - на початку або в кінці певного циклу, етапи навчання. Як показує 

практика, дуже корисно і цікаво провести опитування або зібрати дані про нових учнів 

на самому початку роботи з ними. Крім анкетних даних варто поцікавитися 

попереднім досвідом вивчення іноземної мови, спільними цінностями в галузі освіти, 

вмотивованістю до вивчення іноземної мови, очікуваними результатами. Має сенс 

проаналізувати вже конкретні результати навчання після проходження певної теми або 

модуля. ( «Зупинись і перевір»), який перевіряє якість засвоєння матеріалу 

Підсумком рефлексивного взаємодії учнів і вчителя може стати усну чи письмову 

обмін думками про результати спільної діяльності протягом усього семестру або 

навчального року . 

    г) тематична - розглядає окремі питання навчального процесу або аналізує 

вивчення конкретних мовних навичок (skills). До першої групи можна віднести 



рефлексивні роздуми учнів на такі хвилюючі теми, як виставлення оцінок, 

виправлення помилок. Не варто боятися або обходити таку тему, як роль особистості 

вчителя в освітньому процесі. Це приклади, так званої, надпредметні рефлексії . 

Для реалізації рефлексивного підходу дуже важлива роль 

відводиться педагогіці альтернативності - вчитель пропонує різні 

шляхи, способи досягнення освітніх цілей, вибір за учнем. Право вибору формує такі 

найважливіші навички в учнів як: незалежність і оригінальність суджень, здатність до 

самовизначення, відповідальність за зроблений вибір. Частіше слід давати дві і більше 

тем для творів і усних повідомлень, а також диференційовано і варіативно підходити 

до завдань для самостійної та домашньої роботи. Не потрібно боятися поділитися 

частиною своїх повноважень і владою над ходом навчального процесу з його 

безпосередніми учасниками. Не варто також забувати, що чим більше вимог ми 

пред'являємо до учнів, тим більше вони чинять опір. 

  

         Для розвитку рефлексивно-критичного мислення як компонента освіти викладач 

ніколи не повинен сам порівнювати результати і досягнення учнів між собою, а 

відзначати тільки прогрес або спад індивідуальних освітніх досягнень кожного учня. 

Викладач повинен оцінювати не тільки результати, а й динаміку і завжди ставити 

оцінку з перспективою. Це найбільш продуктивний і психологічно коректний спосіб 

оцінки. Порівнювати свої результати з іншими учнями і позиціонувати себе в 

колективі може тільки сам учень.  

Рефлексуючих осмислення своєї власної освітньої діяльності та її результатів в 

порівнянні й зіставленні з іншими учасниками освітнього процесу часто має 

стимулююче значення, що спонукає до постійної і продуктивної внутрішньої роботі 

над собою. Висновки на основі самооцінки та внутрішньої дискусії не дають 

розслабитися, тримають в постійному інтелектуальному тонусі, мотивують на нові 

досягнення, що сприяє розвитку цілісної, творчої індивідуальності і спрямовані на 

побудову простору саморозвитку. 

 

Особистість з розвиненою рефлексивної культурою можна 

охарактеризувати наступними якісними характеристиками: 

1)Творчі здібності:  

-креативність,  

-оригінальність,  

-гнучкість,  



-допитливість,  

-уяву. 

2)Духовні інтереси і потреби: 

 -захопленість справою,  

-висока мотивація,  

-потреба в саморозвитку, самовдосконаленні. 

3)Позитивна «Я-конценціі» 

-впевненість в собі,  

-готовність до самовизначення і самореалізації,  

-сформованість адекватної самооцінки,  

-позитивне самоставлення. 

Самостійність, соціальна активність і відповідальність, соціальна спрямованість, 

здатність до самоорганізації, готовність самостійно приймати рішення і відповідати за 

свої дії, прагнення активно брати участь у суспільному житті. 

Готовність до присвоєння та збереження соціальних норм і цінностей культури, 

ціннісним самовизначення в різних її сферах, сформованість ціннісного ставлення до 

оточуючих людей, до мистецтва, природі, своїй країні і іншим країнам. 

Готовність до розуміння, прийняття інших людей, співпраці з ними, вмінню 

співвідносити свої цінності з цінностями інших людей, вміння бачити позитивне в 

оточуючих, готовність допомагати і підтримувати. 

 

Сутність рефлексії 

Автор методичного посібника Ушева Е.Ф. вважає, що рефлексивність є властивістю 

практичного мислення, без якого не можливе застосування нових знань в конкретних 

ситуаціях. Вона зазначає, що рефлексія не тільки передує будь-яку діяльність, а й 

укладає її, дозволяє проаналізувати якусь проблему або успіх, в результаті чого 

відбувається переосмислення проблемної ситуації і виникає спосіб вирішення 

проблеми. 

Ахметжанова Г.В., Воробйова Т.Г. в своїй статті «Технологія рефлексивної діяльності 

учнів в початковій школі» підкреслюють, що рефлексією володіє тільки суб'єкт 

діяльності, тобто той, хто активно в неї втягується. А значить, вчителю 



початкових класів необхідно розвивати рефлексивні вміння учнів для того, щоб 

організувати продуктивний пізнавальний процес. 

Автор монографії Троянська А.І. відзначає ще одну сторону рефлексії: вона допомагає 

людині подивитися на ситуацію з боку, виводячи людини з одномоментного 

тимчасового простору. Рефлексія дає можливість оцінити свої сильні і слабкі 

сторони, зрозуміти, над чим потрібно працювати. 

Автор методичного посібника для вчителів Сіразетдінова Л.З. вказує на те, що, 

пройшовши курс навчання, учні повинні сформуватися як особистість повністю здатна 

до самоосвіти, самовиховання і саморозвитку. Одним із завдань, які ставить перед 

учителями початкових класів федеральний державний освітній стандарт, є 

формування у дитини здатності до рефлексивного контролю своєї діяльності, який є 

джерелом мотивації навчання, пізнавальних інтересів, вміння і готовність вчитися. 

На думку Сіразетдіновой, якщо людина розуміє сенс і користь певної дії, то він буде 

його виконувати. 

Узагальнюючи все вищесказане, приходимо до наступного висновку: 

рефлексія властива тільки суб'єкту діяльності, так як сприяє мотивації, іншими 

словами вона допомагає побачити користь тієї або іншої дії. Рефлексія починає 

формуватися в молодшому шкільному віці і вдосконалюється на протязі всього 

шкільного періоду, а значить, основи рефлексивних умінь закладає вчитель 

початкових  класів. Щоб розвивати рефлексивні вміння в учнів, педагогу необхідно 

знати прийоми, які дозволяють це робити. Тому звернемося до розгляду форм і 

прийомів, використовуваних для організації рефлексії в молодших класах. 

 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

Навчаючись в університеті, вам слід тренуватися давати усну зв’язну розгорнуту 

відповідь на кожне питання плану семінарського (практичного) заняття, спочатку – з 

опорою на конспект, а потім і без нього. Це сприятиме розвитку літературного 

мовлення майбутнього фахівця, допоможе вам краще запам’ятати матеріал, відтворити 

його логіку. Використовуйте традиційну побудову промови: вступ (стисле 

окреслення проблеми) – основна частина (виклад провідних тез з аргументами-

прикладами) – висновки (лаконічне формулювання провідних узагальнюючих 

положень). Намагайтеся, щоб ваша зв’язна розповідь була логічною, послідовною, 

чіткою, посутньою (без «води»), а мовлення – граматично й синтаксично правильним, 



виразним. Уникайте штампів, слівпаразитів, просторіччя та діалектизмів. Приклади до 

кожного питання продумуйте наперед: можна зробити закладки у  збірках 

першоджерел або виписати невеличкі уривки з творів у зошит. Корисно попрохати 

ваших товаришів або родичів послухати вашу відповідь, поставити вам питання, 

зробити зауваження.   

Безпосередньо перед семінарським (практичним) заняттям перегляньте 

записи в зошиті, повторіть ключові поняття, теоретичні положення. Для повторення 

також можна використати список питань для перевірки знань. Під час заняття уважно 

слухайте вступне слово викладача, відповіді товаришів, при цьому можна 

доповнювати власні записи в зошиті, уточнювати певні поняття, наводити вдалі 

приклади. Вам слід бути активними, брати участь в обговоренні, по можливості 

доповнювати відповіді товаришів. Активна позиція студента, за даними психологів, 

сприяє кращому усвідомленню й запам’ятанню матеріалу.   

Не бійтеся помилитися – помилки природні в процесі навчання. Якщо щось 

лишилося незрозумілим для вас, обов’язково запитайте про це викладача. Наприкінці 

заняття уважно прослухайте його інструкції і поради щодо підготовки до наступного 

практичного.   

Окремі теми, питання викладач виносить на самостійне опрацювання. 

Методика його суттєво не відрізняється від підготовки до практичного заняття, за тим 

хіба винятком, що ви повинні самостійно контролювати себе, перевіряючи, чи всі 

аспекти теми ви засвоїли. Під час індивідуальних консультацій з викладачем ви маєте 

можливість уточнити певні питання, отримати роз’яснення складних аспектів 

матеріалу. Результати самостійної роботи обов’язково перевіряються викладачем під 

час модульного контролю, підсумкової контрольної роботи.   

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. Вони 

залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів. Найбільш 

поширеними видами на семінарі є: розгорнута бесіда; виступи з рефератами, 

доповідями; диспут у формі діалогу; круглий стіл тощо. 

Треба пам'ятати, що якість семінару перш за все залежить від підготовки 

студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен студент повинен уважно 

ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття; прочитати і 

продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми семінару; вивчити чи 



законспектувати рекомендовану літературу; скористатися при потребі консультацією 

викладача; скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми 

заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару 

позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по 

тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до 

підсумкового модульного контролю. 

Деякі питання роботи на семінарі: 

1) переважна більшість семінарських занять проводиться у формі інтерактивної 

дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, 

перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 

2) семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він 

розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

3) студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семінарського 

заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності; 

4) кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички володіння 

державною мовою, правильного вживання педагогічних понять і термінів. 

Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також 

вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

5) студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати 

наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному присутньому на 

семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді. 

Активна участь на семінарських заняттях прищеплює навички участі у дискусії, 

аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати власну позицію; 

6) після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При 

цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і 

дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший 

виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу 

викладач може його зупинити і надати слово іншому; 

7) завершується семінарське заняття заключним словом викладача, в якому 

підсумовується робота групи, аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі 

форми участі студентів на семінарі 



(виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та 

нараховуються рейтингові бали, а також дається завдання на наступне заняття. 

Обов'язковим компонентом семінарського заняття з навчальної дисципліни є 

підготовка рефератів з найбільш актуальних та складних тем курсу. 

Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, 

а являє собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену 

на основі знайомства зі станом сучасних наукових досліджень (науковопроблемний 

реферат) або виклад основних положень певних видань чи їх частин 

(оглядовоінформаційний реферат). 

Реферат має бути виконано самостійно. Мета написання реферату полягає у 

набутті студентом знань з дисципліни, вміння та навичок працювати з науковою 

літературою і нормативними документами, самостійно аналізувати та узагальнювати 

матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції. 

За допомогою рефератів студент глибше вивчає найбільш складні проблеми 

навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та докладати 

результати своєї праці. 

Підготовка реферату включає в себе наступні етапи: 

1) вибір теми; 

2) підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативноправових актів; 

3) складання плану реферату; 

4) викладення змісту теми; 

5) оформлення реферату; 

6) усний виклад реферату. 

 

 

КРЕДИТ 1. ДИНАМІКА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

ТЕМА: СИСТЕМА ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із структурою освіти, її органами, функціями та системою 

управління освітою; з’ясувати причини виникнення глобалізацій них процесів у освіті; 

засвоїти основні етапи розбудови української національної школи за часів 

незалежності та провідні концепції виховання особистості в сучасній педагогіці.  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 



Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План:  

5. Структура освіти України. 

6. Органи освіти: їх функції та структура. 

7. Управління освітою: принципи, методи та функції. 

8. Складіть тести до теми. 

Література: 

 1.Дніпров О. Концептуальні засади розвитку освіти України/ О. Дніпров //. Вища 

школа – 2014. - №7 – с. 7-13 

2. Ісаєнко В. Освіта сталого розвитку: виклики сьогодення /В. Ісаєнко // Освіта 

України .-2015 №43 (26 жовтня) с.11  

3.Ковбасенко Ю. Українська освіта аналіз, діагностика./ Ю. Ковбасенко// Управління 

освітою. – 2015.№15. с.10-15 

4. Большакова І. Інновції в освіті. Навички ХХІ століття / І. Большакова // 

Початкова освіта. Шкільний світ.-2016 -№8. – с. 4-6 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2-3 

ТЕМА: 2. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Мета:  

дидактична: ознайомитися із структурою освіти, її органами, функціями та системою 

управління освітою; з’ясувати причини виникнення глобалізацій них процесів у освіті; 

засвоїти основні етапи розбудови української національної школи за часів 

незалежності та провідні концепції виховання особистості в сучасній педагогіці.  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План:  

4. Глобалізація і розвиток сучасної освіти. 

5. Етапи розбудови української національної школи за часів незалежності. 

6. Провідні концепції виховання особистості в сучасній педагогіці: 

- Концепція національного виховання; 

- Концепція громадянського виховання. 

7. Складіть тести до теми. 

РЕФЕРАТИ ДО ТЕМИ: 

1. Актуальні проблеми початкової ланки освіти. 

2. Проблема наступності  дошкільної та початкової освіти. 

 

 

КРЕДИТ 2: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 



ТЕМА: РОЗВИТОК КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ: СТРАТЕГІЧНІ 

ОРІЄНТИРИ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ. 

Мета: дидактична: ознайомитися із стратегічними орієнтирами міжнародної 

спільноти щодо визначення компетентнісного підходу в освіті; засвоїти зміст понять: 

«компетентнісна освіта», «компетентнісний підхід», «компетентність», «компетенція»; 

з’ясувати причини виникнення в освіті поняття «ключові компетентності», та 
інтегрований підхід міжнародних організацій до визначення ключових 

компетентностей в освіті .  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

4. Стратегічні орієнтири міжнародної спільноти щодо визначення 

компетентнісного підходу в освіті. Сутність понять «компетентнісна освіта», 

«компетентнісний підхід», «компетентність», «компетенція». 

5. Причини виникнення в освіті поняття «ключові компетентності». Зміст поняття 

«ключова компетентність». 

6. Інтегрований підхід міжнародних організацій до визначення ключових 

компетентностей в освіті. 

Література:  

1. Волошенко Л. Б. Модель формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців з фізичної реабілітації / Л. Б.Волошенко // Проблеми сучасної педагогічної 

освіти: зб. статей. - Ялта: РВВКГУ, 2005. - Вип. 8. - Ч. 1. - С. 36. - (Серія «Педагогіка і 

психологія»). 

2. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / [С. У. 

Гончаренко]. - 2-ге вид., доп. й випр. - Рівне: Волинські обереги, 2011. - 552 с. 

3. Клепко С. Ф. «Компетенізація освіти»: обмеження і перспективи / С. Ф.Клепко // 

Постметодика. - 2005. - №1 (59). - С. 9-18. 

4. Локшина. О. І. Становлення «компетентнісної» ідеї в європейській освіті / О. 

І.Локшина // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій 

школі України: матеріали методологічного семінару. - К.: Педагогічна думка, 2009. - 

С. 19-33. 

5. Луговий В. І. Компетентності та компетенції: поняттєво - термінологічний дискурс / 

В. І.Луговий // Вища освіта України. - К.: Гнозис, 2009. - №3 (додаток 1). - С. 8-14. - 

(Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія технології»). 

6. Степко М. Компетентнісний підхід: його сутність. Що є прийнятним, а що 

проблемним для вищої освіти України / М. Степко // Вища освіта України: теор. та 

науково-метод. часопис. - К., 2009. - С. 43-52. 

7. Швалб Ю. М. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті / Ю. 

М.Швалб // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі 

України: матеріали методологічного семінару / Ю. М.Швалб. - К.: Педагогічна думка, 

2009. - С. 105-113. 

8. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи 

[Електронний ресурс] / під заг. ред. О. В.Овчарук. - К.: К. І.С., 2004. - 112 с. - Режим 



доступу: Http://www. undp. org. ua/files/en 33582maket competence eng ost. pdf. - (Серія 

«Бібліотека з освітньої політики»). 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

ТЕМА: ВТІЛЕННЯ КЛЮЧОВИХ І ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У 

ЗМІСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

 

Мета: дидактична: ознайомитися із інтегрованим підходом українських вчених до 

визначення ключових компетентностей у вітчизняній освіті; засвоїти характеристику 

ключових (метапредметних, універсальних) компетентностей; з’ясувати особливості 

компетентнісної спрямованості нових навчальних програм для початкової школи.  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

План: 

4. Інтегрований підхід українських вчених до визначення ключових 

компетентностей у вітчизняній освіті. 

5. Характеристика ключових (метапредметних, універсальних) компетентностей. 

6. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової 

школи. 

 

Література: 

1. Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні засади / Т. 

М. Байбара // Початкова школа. — 2010. - №8.-c.21-23. 

2. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження 

компетентнісного підходу в українській освті / О. І. Пометун // Компетентнісний 

підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : [б-ка з освітньої 

політики] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 66-72. 

3. Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу 

в досвіді зарубіжних країн /О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: 

світовий досвід та українські перспективи : [б-ка з освітньої політики]; під заг. ред. О. 

В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 16-25. 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

ТЕМА: ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ 

Мета: дидактична: ознайомитися із метою і завданнями формування педагогічної 

компетентності та критеріями професійної компетентності вчителя початкових класів; 

засвоїти сутність, зміст та принципи  педагогічної компетентності; з’ясувати модель та 

шляхи реалізації компетентнісного підходу. 



Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

План: 

8. Сучасний учитель початкових класів – творчий суб’єкт професійної педагогічної 

діяльності. 

9. Мета і завдання формування педагогічної компетентності. 

10. Суть педагогічної компетентності. 

11. Зміст педагогічної компетентності. 

12. Принципи формування педагогічної компетентності. 

13. Модель педагогічної компетентності. 

14. Шляхи реалізації компетентнісного підходу. 

Література: 

1. Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні засади / Т. 

М. Байбара // Початкова школа. — 2010. - №8.-c.21-23. 

2. Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти / Н. М. 

Бібік // Науковий часопис НПУ ім. Михайла Драгоманова. — серія 17 (вип. 17). - 

2010.-127с. 

3. Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої 

освіти / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті; світовий досвід та 

українські перспективи; під заг. ред. О. В. Овчарук. — К.: К.І.С., 2005.-368с. 

4. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження 

компетентнісного підходу в українській освті / О. І. Пометун // Компетентнісний 

підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : [б-ка з освітньої 

політики] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 66-72. 

5.  Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу 

в досвіді зарубіжних країн /О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: 

світовий досвід та українські перспективи : [б-ка з освітньої політики]; під заг. ред. О. 

В. Овчарук. - К.: К.І.С., 2004. - С. 16-25. 

 

КРЕДИТ 3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ: ПРОЕКТ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА». 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 

ТЕМА: ПРОЕКТ «КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

План: 

1. «Концепція Нової української школи»: стратегічні орієнтири реформування 

загальної середньої освіти. 

2. Формула нової школи. 

3. Принци на яких ґрунтується проект Стандарту початкової освіти. 



4. Визначення термінологічного поля понять компетентність, компетенція, 

компетентнісний підхід, ключова, предметна і міжпредметна компетентність. 

5. Характеристика ключових компетентностей нової української школи. 

6. Підготувати презентацію за даним проектом. 

7. Підготувати тести до теми. 

 

Література: 

Проект «Концепція Нової української школи». – Документ колегії МОН від 

27.10.2016. 

Становлення нової української школи: яким реформам бути?/ С. Дяченко// Українська 

мова та література. Шкільний світ. – 2017.- №1-2, - с 45-52. 

Нова українська школа: основи стандарту освіти // Освіта України. – 2016 - №50 ( 19 

грудня ). –с. 6-7. 

Галата С. Нова школа : місія здійснена / С. Галата // Освіта України. – 2016- № 41-42. 

С 12. 

Каплун С. В. Проект нової концепції: точки зору, проблеми/ С. В. Каплун, М. В. 

Конченгіна// Управління школою. – 2015 - №1-3, - с. 2-5. 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 

ТЕМА: ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ЧАСТИНА ФОРМУЛИ НУШ 

План: 

1. Педагогіка партнерства в українській традиції. 

2. Педагогіка партнерства в різних країнах світу. 

3. Ефективні форми налагодження партнерських взаємин. 

4. Підготувати бесіду з елементами тренінгу на тему "Педагогіка партнерства" 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 

ТЕМА: РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 

КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

План: 

1. Підготувати презентацію на одну із запропонованих тем: 

-  «Топ-12 прийомів розвитку критичного мислення, адаптованих для 

використання у школі»; 

- «Використання технологій розвитку критичного мислення в освітньому 

процесі НУШ». 

 

КРЕДИТ 4. НАПРЯМИ ОНОВЛЕННЯ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ 

СИСТЕМІ УКРАЇНИ. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10-12 

ТЕМА: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 

ОСВІТИ УКРАЇНИ 



План: 

№ 10 

21. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту освіти. 

22. Місце культурологічного підходу серед інших освітніх підходів. 

23. Інтегративний підхід до визначення змісту навчання. 

24. Використання інтегрованого підходу в процесі навчання обдарованих учнів. 

25. Технологічний підхід як стратегія організації навчального процесу.  

 

№ 11 

26. Діяльнісний підхід до організації навчального процесу. 

27. Сутність діяльнісного підходу в педагогіці.  

28. Принципи як складова частина діяльнісного підходу.  

29. Рефлексивний підхід до навчання як умова саморозвитку вчителів і учнів. 

30. Сутність, зміст та форми рефлексії. Види вербальної рефлексії 

31. Прийоми організації рефлексивної діяльності. 

 

№ 12 

32. Поняття особистісно-орієнтованого навчання.  

33. Дидактичні основи особистісно-орієнтованого навчання. Його можливості і 

переваги.  

34. Вимоги до розробки дидактичного забезпечення.   

35. Організація особистісно-орієнтованого уроку.  

36. Освітні технології особистісно-орієнтованого спрямування. 

 

Література: 

1.Доманюк Т. Особистісно – зорієнтоване навчання. Упровадження в початкових 

класах/ Т. Доманюк.// Початкова освіта. Шкільний сайт. 2015. - №21, с. 17-21 

2. Артеха О. О. Особистісно – орієнтоване навчання у початковій школі 10.0. Артеха  

Наука . Студенство. Сучасність: Збірник тез за матеріалами III Всеукраїнської 

наукової студенської конференції . – Миколаєв. 2012р. – с. 56-57 

3. Кадров А. О.Проект  Модель компетентнісного зорієнтованого навчання та 

виховання навчально – виховного комплексу / А. О. Кадров// Виховна робота в школі. 

– 2011, - №7 – с. 19-30 

4. Байлова Н. М. Використання компетентностісно зорієнтованих завдань у навчанні 

молодших школярів/ Н. М. Байлова, Л. А. Євдокименко//  Початкове навчання та 

виховання, - 2016. №12. – с. 2-6 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 13-14 

ТЕМА: ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 

План: 

1. Інформатизація освіти як процес розвитку інформаційного суспільства. 

2. Комп'ютерна грамотність та інформаційна культура вчителя початкової школи. 

3. Інформаційно-цифрова компетентність як предмет обговорення: міжнародні 

підходи. 

4.  Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів 

початкових класів у вищому навчальному закладі. 



5. Комп'ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. 

6. Педагогічна практика як засіб формування інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх фахівців початкової освіти.  

7. Цифрова культура вчителя початкових класів  

8. Вимоги до вчителя початкових класів в умовах інформаційного суспільства. 

 

Література: 

 

1.Шавернева С. Використання інформаційних технологій у початковій школі/ С. 

Шавернева// Початкова школа -2016. - №3 – с.44-47 

2. Інформаційні технології для якості та доступної освіти// Васянович Г. Зб. наук. 

праць/ Васянович. – Львів, 2010. – 2010. – Т.5 – с. 157-210 

3. Коваленко В. В. Використання web – орієнтованих засобів у тренінгових заняттях 

для формування соціальної компетентності молодших школярів/  В. В. Коваленко// 

Комп’ютер у школі та сім’ї . -2015. -№5 – с. 40-45 

4. Інформаційні технології навчання// Педагогіка: модульний курс; навчальний 

посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / І. П. Анєкова, М. А. 

Байдан, О. А. Гончаковіа, В.М Руссол. – Львів 2013. С. 355-359 

 

КРЕДИТ 5. ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОБОТІ 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 15 

ТЕМА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

План:  

1. Концептуальні положення педагогічного проектування як ефективного 

інноваційного нововведення в освіті. 

2. Основні завдання педагогічного проектування в початковій школі на сучасному 

етапі:  

- формування навичок самостійної діяльності, застосування знань у 

нестандартних ситуаціях;  

- формування в учнів комунікативних умінь та навичок;  

- формування навичок науково-дослідної роботи. 

3. Класифікація проектів для роботи з учнями початкових класів.  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 16 

ТЕМА: МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ. 

План:  

1. Структура та етапи проектної діяльності вчителя початкової школи.  

2. Взаємодія учителя з батьками школярів, та їх роль на кожному етапі виконання 

проекту.  

3. Особливості поєднання групової та індивідуальної роботи учнів при розробці 

проектів.  

4. Особливості навчальних проектів молодших школярів.  

5. Паспорт проектної роботи та можливі результати.  

6. Формування вмінь і навичок молодших школярів за допомогою  проектів.  

Література: 



1.Технологія проектування//  Іноваційні технології на сучасному уроці: навчально - 

методичний посібник/ А. М. Старєва, К. Ф. Нор,С.І Якименко, О.О. Сокуренко. – 

Миколаїв, 2013 – с. 46-58 

2. Желізняк Л. Кейс – технологія/ Л. Железняк// Відкритий урок  2012. - №12. – с. 23-

26 

 

КРЕДИТ 6. АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ-ПЕРШОКЛАСНИКІВ ДО НАВЧАННЯ У 

ШКОЛІ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 17-18 

ТЕМА: ПСИХОЛОГІЧНІ ТА АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. 

ПЛАН:  

1. Соціальна сутність особистості.  

2. Поняття розвитку і формування особистості.  

3. Природний і суспільний фактори розвитку, їх взаємозв’язок і 

взаємообумовленість.  

4. Основні види діяльності дітей, її розвиваючі можливості.  

5. Вікові періоди розвитку особистості. Вікова періодизація.  

6. Індивідуальні особливості учнів.  

7. Принципи, критерії та закономірності психічного розвитку людини. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 19-20 

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКЛАСНИКІВ У КОНТЕКСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

План:  

1. Фізіологічна, психологічна і соціальна адаптація: динаміка і труднощі. 

2. Рівні адаптації дітей до школи і методики їх виявлення. Ознаки шкільної 

адаптації та дезадаптації. 

3. Структура адаптації дітей до школи. 

4. Cутність психологічного супроводу педагогічного процесу у початковій школі.  

5. Психологічні чинники адаптації першокласників. 

6. Проблеми, які пов’язані із необхідністю здійснення психологічного супроводу 

молодшого школяра.  

7. Рекомендації щодо підвищення рівня підготовленості дитини до школи.  

8. Адаптація першокласника до школи.  

9. Характеристика груп дітей, які потребують особливої уваги, психологічного 

супроводження і допомоги у адаптаційний до школи період. Педагогічна 

взаємодія. 

Література:  



1.Олексюк О. Психологічний супровід підготовки дітей до навчання у школі/ О. 

Олексюк, Ю. Бабаян.// Передшкільна освіта в педагогічному вимірі В. О. 

Сухомлинського. Монографія – К, 2016. – с. 215-233 

2. Тітов І. Г. Психологічні особливості суб’єктності дитини молодшого шкільного віку 

/І. Г. Тітов.// Тітов І.Г. Особистісне ставлення дитини : суб’єктний вимір: монографія / 

І. Г. Тітов// І. Тітов, О.Кравченко, Л. Москаленко. К. – 2015 – с. 87-94.- ( монографія)  

3. Пасічник О. Адаптація новоприбулих  дітей  та згрунтування учнівського 

колективу/ О. Пасічник , Ю. Воронішина// Психолог. Шкільний світ. 2015. – №15-16.- 

с. 28-35 

4. Психологічна готовність дитини до школи// Карпенко Н. В. Діагностика психічного 

розвитку дитини в роботі педагога ( вчителя , вихователя): навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів/  Н. В. Карпенко. – с. 133-201 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

Самостійна робота – це важлива форма опанування цієї дисципліни. Вона 

покликана доповнити, узагальнити й систематизувати лекційний матеріал, розвинути 

навички роботи з методичними матеріалами та науковими першоджерелами, 

стимулювати пізнавальну активність і творчий пошук студентів.  Успішне проведення 

самостійної роботи залежить від багатьох чинників. Одним із найбільш істотних є 

сумлінна підготовка студента до неї.   

Насамперед ознайомтеся з темою самостійної роботи, з’ясуйте, який саме 

навчальний матеріал пропонується до розгляду, пригадайте його місце в системі 

навчального курсу. Уважно прочитайте план заняття, ознайомтеся зі списками 

рекомендованої літератури.   

Якщо практичному заняттю передувала лекція з тієї самої теми, слід 

проглянути її конспект, який допоможе вам зорієнтуватися в навчальному матеріалі, 

звернути увагу на проблемні питання й завдання, запропоновані викладачем, на 

значення нових термінів, на рекомендовані наукові джерела. Приступаючи до 

підготовки, пригадайте також, з якими теоретичними поняттями ви  познайомилися 

на попередній лекції? Які питання обговорювали та аналізували на семінарському 

занятті?  

Після цього можна приступати до опрацювання літератури. Під час її читання 

рекомендується робити робочі записи з кожного питання плану (вести конспект). 

Починаючи конспектувати певне джерело, обов’язково запишіть його назву, автора, 



вихідні дані в зошит, виділивши їх іншим кольором чи підкреслюванням. 

Дотримуйтеся всіх вимог до бібліографічного опису (його приклади можна знайти в 

переліку літератури).   

  Робота з науковим джерелом має за головну мету розуміння прочитаного.  

Тому, перш ніж робити записи в зошиті, вам слід уважно прочитати текст, усвідомити 

його логіку, спробувати відділити головне від другорядного, узагальнюючі теоретичні 

положення – від конкретних прикладів. Працюючи з монографією, слід насамперед 

проглянути її зміст, який дасть загальне уявлення про композицію книги.   

Пам’ятайте, що конспектування в жодному разі не є механічним переписуванням 

тексту з книги! Конспект наукового джерела має бути стислим, добре структурованим 

і «читабельним» (адже вам згодом доведеться користуватися ним для повторення, під 

час підготовки до модульного та підсумкового контролю). Обов’язково 

використовуйте раціональні способи конспектування: виділення головного іншим 

кольором, підкреслюванням, спеціальними позначками, різноманітне графічне 

розташування тексту (колонки, таблиці, схеми), позначення стрілками логічних 

зв’язків між окремими блоками матеріалу. Використовуйте скорочення поширених 

слів і термінів: як загальновживані, так і ваші власні, що мають бути зрозумілі 

насамперед вам самим і повторювані – одне слово слід скорочувати завжди однаково. 

Список постійних власних скорочень можна складати на останній сторінці зошита.    

Опрацьовуючи певне джерело, звертайте увагу на нові слова й терміни. Їх 

визначення слід записати в зошит, якщо воно подане в роботі. У протилежному 

випадку зверніться до словників іншомовних слів, тлумачних словників, словників 

педагогічних термінів або до стислого термінологічного словника, який складено 

викладачами кафедри педагогіки початкової освіти.   

Якщо відчуваєте певні труднощі із розумінням терміна, запитайте його значення 

в інших студентів або у викладача. У випадку, коли під час конспектування у вас 

виникають питання, занотовуйте їх на берегах конспекту, щоб з’ясувати під час 

підготовки або на самому практичному занятті.   

З певної проблеми в науковій літературі ви можете зустріти різні погляди 

вчених, часом протилежні. Обов’язково акцентуйте свою увагу на таких випадках, 

намагайтеся чітко сформулювати ці різні погляди, відтворіть їх у зошиті. Продумайте і 



власну відповідь на таке неоднозначне питання, визначте, погляд якого вченого 

імпонує вам, а який викликає заперечення, і мотивуйте свої думки. Такі контраверсійні 

(суперечливі) питання часто стають предметом дискусії під час проведення 

практичного заняття.   

Окремі джерела можна опрацьовувати і складаючи їх тези, тезовий план, 

роблячи окремі виписки (якщо це невелике джерело або таку форму роботи з ним 

спеціально обумовив викладач).   

Чи існує певний порядок роботи з джерелами? Звичайно, загального правила 

немає, але вам рекомендується починати з основного джерела – базового підручника, 

після того звернутися до інших підручників, потім – спеціальних монографій і, 

зрештою, до наукових статей (якщо інший порядок не порекомендував викладач, 

зважаючи на теоретичне значення певного джерела). Бажано опрацювати всі джерела 

зі списку основної літератури і більшість – зі списку додаткової літератури.   

Осібне місце в підготовці до практичного заняття посідає робота з 

нормативними документами, ознайомлення з якими є невід’ємною складовою 

опрацювання певної теми. Обов’язково зверніться до необхідних документів. Читайте 

тексти вдумливо, якщо в них зустрічаються незрозумілі слова, то обов’язково 

з’ясовуйте їх значення.   

Опрацювавши рекомендовані джерела й тексти документів, перегляньте список 

питань для перевірки знань. Чи на всі ці питання ви знайшли відповіді в науковій 

літературі? Якщо існують певні «прогалини», ще раз зверніться до джерел (у 

складніших випадках можна звернутися за порадою до викладача під час 

індивідуальних консультацій). Спробуйте дати відповіді на запропоновані питання, не 

користуючись конспектом. Організувати самоконтроль можна і працюючи в парі з 

товаришем або у невеликій групі студентів (3-4 особи). Основні визначення, 

провідні теоретичні положення, класифікації  слід завчити напам’ять.   

Після цього переходьте до виконання практичних завдань, які допоможуть вам 

поглибити знання з певної теми, розвинути філологічні вміння й навички, привести 

знання в систему, виявити творчі здібності. Уважно прочитайте завдання, продумайте 

послідовність його виконання. Результат (порівняльна таблиця, відповідь на питання, 

схема, наведення прикладів, аналіз твору та ін.) має бути зафіксований у зошиті, якщо 



викладач не обумовив усної форми виконання або якщо це випливає з самої сутності 

завдання.   

  

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Реферат (лат. referre — доповідати, повідомляти) — доповідь на певну тему, 

що передбачає огляд відповідних літературних та інших джерел; виклад змісту 

наукової роботи, книжки, статті. 

 

Із визначення даного поняття ми бачимо, що реферат може виконуватися з 

різною метою. У першому випадку – це ознайомлення із певною проблемою на 

основі вивчення існуючої джерельної бази. Така дослідницька робота передбачає 

самостійну роботу дослідника із пошуку різноманітної існуючої інформації з 

досліджуваної проблеми та наступний її опис із висловленням власних думок та 

формулювання висновків. У другому випадку – метою виконання реферату є 

ознайомлення із певною науковою працею (монографією, дисертацією, статтею). 

Базується він на описовому методі дослідження. Написання рефератів 

використовують для засвоєння студентами наявної наукової інформації з конкретної 

тематики на семінарських заняттях, при підготовці до екзамену, заліку, виконанні 

індивідуальних завдань та під час самостійної роботи. Особу, яка складає реферат, 

називають референтом, а сам процес — реферуванням. 

 

Реферат повинен містити такі обов'язкові компоненти:  

  

 Вступ. Містить обґрунтування актуальності обраної теми, оцінку робіт, що 

реферуються, формулювання мети реферату. Як правило, не містить цитат, 

абстрактних розмірковувань. Орієнтовний обсяг вступу – 1 сторінка. 

 Основна частина. Головне завдання референта при написанні даної 

частини реферату полягає у самостійному вичерпному викладенні суті наукової 

інформації з обраної теми. Може складатися з кількох глав або підглав, що залежить 

від теми, проблематики та обсягу матеріалу реферату. Для підтвердження або 

спростування певних думок, ідей часто використовують цитування (як дослівне, так і 



своїми словами). Проте необхідно пам’ятати, що цитований матеріал не повинен 

перевищувати 30% рефераті. Загальний обсяг головної частини складає близько 10-13 

сторінок. 

 Висновки. Підсумовування результатів виконаної роботи. Передбачають 

коротке узагальнення автора з досліджуваної проблеми. Їх викладають чітко, точно, 

лаконічно, без будь-яких цитат, розмірковувань, 

припущень. Часто для зручності висновки нумерують. 

Окрім зазначений компонентів у рефераті подається список використаної 

літератури (у алфавітному порядку або в порядку використання джерельної бази), а 

за необхідності формуються додатки. У додатки можуть виноситися зразки 

документів, графічні схеми, діаграми, таблиці, фотографії. Кожен додаток, як 

правило, починається з нової сторінки та повинен мати заголовок. 

Обсяг реферату залежить від значущості проблеми, опанованого матеріалу. Як 

правило, він сягає в середньому 15 сторінок. 

Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого порядку: 

 Вибір або формулювання теми. З'ясування форми реферату, яка б 

відповідала його меті. 

 Обмірковування теми, складання попереднього плану реферату. 

 Ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі роботи. Вибір 

джерел, що розкривають тему. 

 Формулювання мети реферату, коригування первинного плану. 

 Виклад матеріалу відповідно до складеного плану. 

Вимоги до оформлення реферату: 

Реферат друкують машинописним способом або за допомогою комп’ютера на 

одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) від двадцяти п’яти до 

тридцяти рядків на сторінці і не менше сорока знаків в рядку. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий — не 

менше 30 мм, правий — не менше 10 мм, верхній — не менше 20 мм, нижній — не 



менше 20 мм. Шрифт: Times New Roman та подібні. Розмір шрифту — 14. Інтервал 

— 1,5. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на 

наступних сторінках номер проставляють уверху справа сторінки без крапки в кінці. 

Підпитання нумерують у межах кожного питання. Номер підпитання 

складається з номера питання і порядкового номера підпитання, між якими ставлять 

крапку. У кінці номера підпитання повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” 

(третє підпитання другого питання). Потім у тому ж рядку йде заголовок 

підпитання. 

 

 Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

ПЕДАГОГІКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ» 

 



1. Стратегічні орієнтири реформування загальної середньої освіти: «Концепція 

Нової української школи». 

2. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту освіти. 

3. Інтегративний підхід до визначення змісту навчання. 

4. Діяльнісний підхід до організації навчального процесу. 

5. Рефлексивний підхід до навчання як умова саморозвитку вчителів і учнів.  

6. Технологічний підхід як стратегія організації навчального процесу. 

7.  Дидактичні основи особистісно-орієнтованого навчання.  

8. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному 

процесі початкової школи. 

9. Інформаційно-цифрова компетентність як предмет обговорення: міжнародні 

підходи. 

10.  Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх учителів 

початкових класів у вищому навчальному закладі. 

11. Комп'ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. 

12. Педагогічна практика як засіб формування інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх фахівців початкової освіти.  

13. Концептуальні основи проектної технології 

14. Методичні засади педагогічного проектування. 

15. Психодидактичні основи становлення та розвитку особистості 

16. Особливості психологічного супроводу першокласника у контексті реалізації 

Державного стандарту початкової  загальної освіти. 

17. Методичні засади педагогічного прогнозування.  

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1. Який вид інспектування передбачає перевірку усіх сторін діяльності школи, оцінити 

роботу педагогічного колективу, зробити правильні висновки, встановити передумови 

успіхів і причини недоліків у діяльності вчителів 

фронтальний  

 



2. Який вид інспектування спрямований на поглиблене вивчення, вирішення важливої 

проблеми певною групою шкіл 

тематичний  

 

3. Яка функція освіти здійснює систему державного контролю за станом виконання 

закладами й установами освіти постанов, директив і вказівок уряду в галузі освіти, 

навчальних планів та програм, інструкцій та указів і розпоряджень керівних органів 

інспектування  

 

4. Який вид інспектування передбачає перевірку лише окремих ділянок роботи школи, 

за потреби вивчення конкретних питань, що мають важливе значення 

вибірковий  

 

5. Спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є 

такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і 

предметна – це 

компетентнісний підхід 

 

6. Освоєний учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета 

діяльності, пов'язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і застосуванням – 

це 

предметна компетентність 

 

7. Професійна якість особистості, яка дає можливість найефективніше й адекватно 

здійснювати рефлексивні процеси, реалізацію рефлективної здатності, що забезпечує 

процес розвитку та саморозвитку, сприяє творчому підходу до професійної діяльності, 

досягненню її максимальної ефективності й результативності – це 

Рефлексивна компетенція вчителя 

 

8. Коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід – це 

Компетентність 

 



9. Об’єктивна категорія, яка фіксує суспільно визнаний комплекс певного рівня знань, 

умінь, навичок, ставлень, які можна застосовувати в широкій сфері діяльності людини 

– це 

Ключова компетентність 

 

10. Компетентності, які необхідні всім громадянам для особистої реалізації та 

розвитку, активного громадянського життя, соціальної єдності та можливості 

працевлаштування – це 

Ключові 

 

11. Суспільно  визнаний  рівень  знань,  умінь,  навичок, ставлень у певній сфері 

діяльності людини – це 

Компетенція 

 

12. Сукупність систематизованих наукових знань про основні закономірності розвитку 

природи, суспільства та людського мислення; система вмінь і навичок, поглядів і 

переконань, що сприяють загальному розвитку та професійній підготовці учнів – це 

зміст освіти 

 

13. Поява терміну “глобалізація” пов’язана з іменем О. Робертсона, який вперше 

використав його в _______  році 

1983  

 

14. Термін «глобалізація» пов'язаний з іменем 

О. Робертсона 

 

15. Центральним органом державного управління освітою в Україні є 

Міністерство освіти і науки 

 

16. Концепція національного виховання схвалена в ________ році 

1994 

 



17. Концепція громадянського виховання схвалена в ________ році 

2000 

 

18. У сучасній педагогіці виділяють ____ концепцій виховання 

7 

 

19. Скільки виділяють етапів розбудови української національної школи за часів 

незалежності? 

5 

 

20. Період «стагнації» та часткових втрат досягнень попередніх років, що було 

викликано зменшенням фінансових та інших ресурсів з боку державних органів 

належить до ______ етапу 

3 

 

21. Хто ухвалив концепцію національного виховання? 

Всеукраїнська педагогічна рада 

 

22. Організація яка здійснює організаційне регулювання процесу розвитку світового 

освітнього простору 

ЮНЕСКО 

 

23. У якому році до Міжнародного бюро освіти (МБО) приєдналась Україна? 

2003 р. 

 

24. Де знаходиться штаб квартира Міжнародне бюро освіти (МБО)? 

в Женеві 

 

25. В якому році було створено Міжнародний інститут планування освіти (МІПО)? 

1963 

 

26. В якій країні було створено Міжнародний інститут планування освіти (МІПО)? 



Франція (Париж) 

 

27. Провідниим центром, що створює й випробовує найновіші форми і методи 

інтеграції у різних сферах суспільного життя є 

Рада Європи  

 

28. У якому році було створено Раду Європи (РЄ)? 

 1949 р. 

 

29. У якому законі України підкреслюється, що «культурологічний підхід» повинен 

забезпечити «інтеграцію особи в системі світових і національних культур»  

« Про освіту» 

 

30. Наукове визначення ймовірних шляхів та результатів майбутнього розвитку явищ і 

процесів називається педагогічним  

прогнозуванням 

 

31. Етап прогнозування, на якому досліджується систематизований опис об`єкта 

прогнозування з метою виявлення його розвитку є  

діагноз 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 (зразок) 

з дисципліни  «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ» 

 

Студента(тки)__________________________________________________групи_______

__ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

 



1. Освіта, яка забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну 

підготовку: 

а. Середня 

б. Вища 

в. Професійна 

г. Дошкільна  

2.  Освіта, зорієнтована на здобуття професії, перепідготовку, підвищення 

професійної кваліфікації: 

а. Середня 

б. Вища 

в. Професійно-технічна 

г. Науково-виробнича 

3. Центральним органом державного управління освітою в Україні є: 

а. Національна академія педагогічних наук України  

б. Управління освіти України 

в. Вища атестаційна комісія 

г. Міністерство освіти і науки України 

4.  Структурний підрозділ, який здійснює управління освітою при обласній 

державній адміністрації: 

а. Міністерство освіти 

б. управління освітою 

в. державна інспекція 

г. державна організація 

5. Структурний підрозділ, який здійснює управління освітою при при районній ( 

міській ) адміністрації: 

а. відділ освіти 

б. відділ інспектування 

в. райдержадміністрація 

г. Міністерство освіти 

6. Інспектування шкіл може бути: 

а. Фронтальним, вибірковим, тематичним 

б. Фронтальним, індивідуальним, комбінованим 



в. Фронтальним, методичним, управлінським 

г. Фронтальним, поточним, тематичним 

7. Перетворення певного явища на світове, на таке, яке стосується всієї земної кулі: 

а. Індустріалізація 

б. Глобалізація 

в. Дискримінація 

г. деструктуризація 

8. Сприяння підвищенню якості освітньої політики, планування розвитку освіти та 

освітнього менеджменту у різних країнах світу, це провідна функція: 

а. Міжнародного інституту планування освіти 

б. Міжнародного планування 

в. Міжнародного менеджменту 

г. Міжнародної політики 

9. Установа, яка є провідною у сфері порівняльно-педагогічних досліджень, 

предметом яких виступає: зміст освіти, принципи та методи навчання, 

педагогічні інновації, це: 

а. Міжнародне бюро освіти 

б. Міжнародний менеджмент 

в. Міжнародне співтовариство 

г. Міжнародний контроль 

10.  Глобалізація в освітній сфері, як суто педагогічне явище, може трактуватися як: 

а. інтеграція зусиль педагогів та освітніх діячів різних країн з метою 

розв’язання провідних протиріч сучасної епохи 

б. прагнення світового співтовариства до формування в сучасних умовах 

нових глобальних цінностей 

в. прагнення до демократичної системи освіти 

г. забезпечення права на освіту всім бажаючим 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

1. Назвіть органи освіти: їх функції та структуру. Управління освітою: принципи, 

методи та функції. 

2. Охарактеризуйте провідні концепції виховання особистості в сучасній педагогіці.  

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

1. Доведіть, від чого залежить глобалізація і розвиток сучасної освіти. 

 


